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ŠVEDIJOS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Nr. 9 /18/ STOCKHOLMAS 1946 M. GEGUŽĖS 21 D.

Tarp jo nusistatytų platesnių teuti- 
nių uždavinių įėjo ir visokeriopa pa
rama Lietuvos pabėgėliams. L.Komiteto 
įstatų i-as str. nustato:
"Lietuvių Komitetas turi tikslą rū
pintis lietuvių pabėgėlių ir kitų 
Švedijoj gyvenančių lietuvių kultū
riniais, socialiniais, ekonominiais, 
juridiniais ir kitais iškylančiais 
reikalais."
1944 m. vasarą BALF-as paprašė Ko

mitetą atstovauti jam Švedijoj. Paro
džius BALF-ui itin širdingą rūpinimą
si Švedijos lietuviais ir paskyrus 
žymias pinigų sumas, Komiteto šalpos 
darbas išsiplėtė tiek, kad jis nustel
bė kitas veiklos sritis.

Nustojęs dabar dalinti BALF-o pa
šalpas, L.Komitetas grįžta prie tų 
platesnių uždavinių, kuriuos jis buvo 
nusistatęs įsikūrimo metu. Dėl BALF-o 
savotiškos sistemos, skiriant įgalio
tinius su diktatoriškomis teisėmis 
dalinti pašalpas "savo atsakomybe", 
teko L .Komitetui savo vardu dengti 
buv. įgaliotinio dispozicijas, nors 
jos kartais Komiteto nariams atrody
davo šališkos. Atvirai kalbant, L.Ko
mi tetas apgailestavo ir šiandien ap
gailestauja, jei ne vienas mūsų tau
tiečių, kuriems Komitetas vien norėjo 
visokeriopai padėti, turėjo tikro as- 
meniško^pagrindo padaryti jam prie
kaištų šalpos reikaluose.

L,Komi tetas nebuvo įsikūręs tam, 
kad atstovautų BALF-ui, ir įsikurdomas 
nesirėmė materialiniais BALF-o paramos 
išskaičiavimais. Todėl nei ryšių su 

BALF-u nutraukimas, nei jo piniginės 
paramos nustojimas neturi įtakos į 
tolesnį L.Komiteto gyvavimą.

Įvairių politinių krypčių atstova
vimas vienu ar kitu dirbtiniu santyki; 
nebuvo įgyvendintas, steigiant L.Ko
mitetą. Į jį įėjo, pagal minėtų auto
ritetingų vietų pageidavimus, kurie 
anuomet norėjo, galėjo ir sugebėjo 
dirbti lietuvišką darbą. Tokių pajėgų 
yra šiuo metu žymiai daugiau. Vadinas, 
yra galimumo ir net pagrindo L.Komi-

LIETUVIŲ KOMITETAS TĘJSIA DARBĄ.
Lietuvių Komitetui nustojus būti 

Bendro Amerikos Lietuvių Fondo sky
riumi, ne vienas yra prieš save ir 
kitus kėlęs klausimą dėl tolimesnio 
Komiteto likimo. Vieni sprendžia tą 
klausimą labai tiesiai ir paprastai: 
jei Komitetas nustojo BALF-o pinigų, 
tad kaip jis gali besilaikyti? Vadi
nas, jis turi savaime užsidaryti. 
Kiti kelia mintį, kad Komitetas tu
rėtų būti perorganizuotas įvairių 
politinių partijų atstovavimo pa
grindu, ir dar kiti siūlo sudaryti 
Komitetą pagal davinius rinkimų, 
pravestų tarp lietuvių Švedijoj.

Prieš pasisakant dėl pasireišku
sių nuomonių Komiteto likimo klausi
mu, pravartu grįžti neilgu, bet rei
kalingų šuoliu į praeitį. - 1943 m. 
vasarą, atvykus į Stockholmą Vyriau
sio Lietuvių Komiteto atstovui, pa
gal paties Vyr.Komiteto pageidavimą 
buvo sudarytas, anuomet neoficialiai, 
Lietuvių Komitetas, kurs rūpintųsi 
įvairiais tautiniais reikalais, 
stengdamasis palaikyti kuo artimesnį 
ryšį su Lietuva, kovojančia prieš 
nacistinę okupaciją. 1944 m. liepos 
11 d. Lietuvių Komitetas tapo ofi- 
cialiniu organu pagal Vyr.Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pageidavimą, 
t.y, to Komi tetokurs veikė prieš 
okupantą kovojančioje Lietuvoje ir 
atstovavo tautinės Lietuvos nusista
tymams ar net, galima butų tvirtinti, 
lietuvių tautos valiai. Tuo pačiu me
tu Lietuvos^užsienio tarnybos šefas, 
dr. Jurgis Šaulys davė visai analo
ginį nurodymą dėl asmenų, kurie su
darytų L.Komitetą. Tie Vyr.Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto ir dr.J0Šau- 
lio nurodyti asmenys ir sudaro šiuo 
metu Lietuvių Komitetą Stockholme 
/išskyrus pasitraukusį Vyt.Gylį/,.

Komitetas virto viešu lietuvišku 
organu Švedijoj kaip tik tuo metu, 
kada buvo laukiama atvykstant iš 
Lietuvos bent kelių šimtų pabėgėlių.
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tetą išplėsti. Tačiau kaip tai pa
daryti ir kas turėtų tai padaryti?
- L.Komiteto veikimo sritis yra ne 
Vien tik Švedija - Komitetas yra 
pasiėmęs ir_Iabai svarbią išorinę 
funkciją: būti ryšininku Įvairiuose 
reikaluose tarp Švedijos lietuvių 
ir daugelio šimtų tūkstančių mūsų 
tautiečių, išblaškytų po visą pasau
lį. Komiteto išorinė veikla, kuri 
nuo dabar bus sustiprinta, reikalau
ja, kad jis turėtų pasitikėjimu pa
remtus santykius su ta labai išaugu
sia lietuviška išeivija. Todėl ir 
dėl Komiteto pertvarkymo - ir ar jį

, pertvarkyti politinių krypčių atsto
vavimo pagrindu ar pasitikėjimo bei 
naudingumo požiūriais - pirma turė-

* tų pasisakyti centriniai lietuvių 
tautiniai organai.

Tenka giliai apgailėti kelis ne
atsakingus veiksmus, kurie yra buvę 
nukreipti prieš L.Komitetą ir kurie
- dėl asmeninių ar grupinių'sumetimų 
yra dar tęsiami. Kiekvienam, kuris 
sugeba skirti bendrus reikalus nuo 
asmeninių ar partinių, turėtų būti 
aišku, kad išlaikyti L.Komiteto eg
zistenciją, neleisti nutrūkti jo 
pradėtam ir vykdytoja darbui, yra 
pirmaeilis reikalas. Komiteto asme
ninė sudėtis gali pasikeisti ir tik
riausia pasikeis. Gi, kaip lietuvi
škus interesus ginąs ir atstovaująs 
organas, Lietuvių Komitetas Švedijoj 
yra būtinas tol, kol Lietuva nepri
sikels savarankiškos valstybės gyve
nimui .

LIKVIDUOJAMAS NATIONAL WAR FUND,

JAV tautinis karo fondas, kurio 
skyriumi yra BALF-as ir per kuri Pa
tamsis gaudavo JAV iždo lėšas pabė
gėliams šelpti.

VIENYBĖ praneša, kad kartu likvi
duojamas artimiausiu laiku ir visus 

• Taut.Karo Fondo skyrius kontroliavęs 
President’s War Control Board. Iš 39 

. šalpos fondų liksią tik keletas, Jų 
tarpe BALF-aą kuriam teksią lėšas 
rinkti jau pačių Amerikos lietuvių 
iniciatyva. Suprantama, rašo Vienybė, 
kad fondai nebepajėgs sutelkti tokių 
didelių sumų, kokias iki šiol skir
davo Taut.Karo Fondas. Ir todėl mū
siškiui BALF-ui teks žymiai sumažin
ti savo administracines išlaidas, 
nes, priešingu atveju, gali būti šel
piami BALF-o tarnautojai, o ne pabė
gėliai, baigia Vienybė.

DRAUGAS deda ta pačia proga BALF 
pirmininko pareigas einančio Nado

NUO REDAKCIJOS.

SVETUR kviečia savo skaitytojus 
bendradarbiauti^laikraštyje, iš
keliant savo pačių pasiūlymus ar 
pažiūras Įvairiais lietuvius do
minančiais ar liečiančiais reika
lais. Skaitytojai prašomi taip 
pat siųsti 1 SVETUR paklausimus 
dėl kylančių bet kurių neaiškumų 
- Redakcija stengsis 1 juos, kiek 
išmanydama, per laikrašti atsaky
ti. - Iškeldami sumanymus ar da
rydami paklausimus, malonėkite 
išsireikšti aiškiai ir, kiek ga
lima, trumpiau. Rašydami Redakci
jai nurodykite savo vardą, pavar
dę bei adresą, gi po rašiniais, 
kurie būtų dėtinl į laikrašti, 
galite pasirašyti išmanytu vardu. 
Tokiu atveju Redakcija patikrina, 
kad autoriaus tikroji pavardė pa
siliks paslaptyje.
Redakcija pakartotinai prašo 
skaitytojus tiek Švedijoj, tiek 
kitur, arti ar toli, gyvenančius 
parašyti korespondencijų ar tie
siog laiškų apie lietuvių gyveni
mą savo aplinkoje. 
Siųskite visus raštus, lygiai 
kaip ir prenumeratą bei aukas, 
šiuo adresu: Litauiska kommittėn 

Odengatan 45, 
Stockholm.

DĖKOJAME ST.VAINORUI,
buv .Štuthofo kone .stovyklos kaliniui, 
kuriam, nutraukus jo gautą BALF-o 
pašalpą, teko atsisakyti-nuo SVETUR 
redagavimo ir atsidurti neaiškioje 
darbo ieškančio būklėje, - 
už bendradarbiavimą ir atliktą darbą.

Lietuvių Komitetas.

Rastenio pranešimą, kuriame apie 
BALF-o ateiti sakoma: "Kadangi BALF-o 
dabartinis biudžetas tęsis tik iki 
šių metų galo, BALF valdyba, skyriai, 
o kartu ir draugiška spauda bei ge
ranoriai žmonės rimtai rengiasi veik
ti ir rūpintis tolimesniu BALF-o 
šalpos darbu."

- o -
- 2 -
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ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS

' VIENA TŪKSTANTOJI TIKROVĖS...
Svetur redakcija paskutiniu 
metu yra gavusi keletą laiškų 
iš anapus Baltijos jūros, čia 
dedamas' vienas jų, vaizdžiai 
nusakąs dabartinį gyvenimą pa
vergtame Pabaltyje,

Prieš kelias savaites sužinojau, 
kur Tu esi. Ir rašau žinodamas, kad 
Tu esi Švedijoj, iš kur galėtų būti 
kas nors daroma, kad mes atgautume 
laisvę. Vien gražūs žodžiai nepadės 
- ir aš netikiu, kad juos kas girdi 
Tu negali įsivaizduoti, kokia savi
jauta, jei ^žmogus dieną iš dienos^ 
turi vaikščioti pasibaisėjime, paže
minime, ir dar nežmonisklausiame0 
Tu būtum turėjęs tik vieną vakarą 
pabūti bažnyčioje, Kalėdų išvakarė
se, tada būtum matęs kiekvieno žmo
gaus akyse visą tą kartumą, panie
kinimą ir skurdą - tai, kas per 
šiuos mėnesius iškentėta. Tik tiek, 
kad mes- galim dar verkti ir kartais 
prakeikti visus, kurie mums šį var
gą užnešė. Ir aš esu pasikeitęs. 
Man, kitados ašaros nepažinusiam, 
dabar rodosi, kad veidu nuolat teka 
ašarų upė. Tačiau yra dar likęs už
sispyrimas ir neapykanta. Tokia ne
apykanta, kokios bendrai iki šiol 
nepažinojau.

Daug negalvoju apie Jus visus, 
kurie esate išsigelbėję ir be bai
mės praleidžiate dienas. Nepavydžiu 
Jums, nes per daug turiu galvoti 
apie tuos, kurie jau nuo 1941 metų 
kankinasi Sibire, ir apie tuos, 
riems dabar tenka eiti pažeminančiu 
ir baisiu keliu į "galingąją tėvynę 
Galėčiau čia pridėti daug laiškų iš 
mūsų tautiečių, kurie randasi Sibire 
ir kurie po visų kančių ir kankini
mų vis dar kupini tėvynės ilgesio. 
Jie rašo labai atvirai. Rusai jau 
nebeslepia to vargo, kuriame ten 
žūsta mūsų žmonės, nes ir čia pat 
gyveną sulaukė to paties likimo.

Negaliu viską surašyti, nes tam 
reikia daug daugiau laiko, o aš tu
riu tik pusvalandį laiškui. Pagaliau 
aš nebegaliu daugiau nė a " 
voti - ir dar mažiau rašyti. Nuo 
pat pirmos rusų atvykimo dienos mus 
apėmė baisus klaikumas, matant išsi-^-stoję proto, 
gimėlius gatvėmis zovada jojant. Jie sijoj. Ar tikrai ilgai^dar tęsis visas 
raiti lėkė per gatves visiškai girti šitas pragaras. Ką aš či 
ir pridarė neįsivaizduojamų dalykų. 
Jei Jūs manote, kad jie yra tokie, 
kaip 1940/41 m., ir kad čia bendrai 
Vyksta, kaip anuomet - tai Jūs apsi

rinkate, Jau iš pat pirmutinės^dienos 
prasidėjo plėšimai, žudymai, išprie
vartavimai - ir tas taip tęsiasi iki 
šiandien. Vos sutemus, gatvėmis val
kiojasi tiktai rusai. Nekreipk dėmesio 
į mano nekuklų Išsireiškimo būdą, nes 
aš dabar tegaliu keikti ir be galo 
neapkęsti visą tų valkatų gaują, kuri 
mus palaipsniui išnaikina. Neapykanta 

. - būtų per maža pasakyti. Nėra ribų 
tam, ką visi jaučia rusams. Bet jie 
yra ponai musų krašte kartu su parsi
davusiais niekšais. Šiaip čia papra
stas reiškinys, kad žmogų gatvėje nuo

gai 
miu 
jei 

tai 
dar 
štai prideda revolverį prie kaktos ir 
sušunka: - Otdaj! Matrosai nutraukia 
vakarais iš darbo grįžtantiems batus, 
atima laikrodžius. Visų rafinuočiausi 
vogimo būdai dabar vartojami čia. 0 
laikraščiai rašo, kad tai daro vlaso- 
viečiai ir mūsų nacionaliniai buržu
jai .

Netikėkit rinkimų rezultatams, nes 
rinkimų dieną jau 4-tą vai. ryto pra
dėjo kelti žmones ir vesti į balsavi
mo punktus. Auto mašinos važinėjo per 
gatves, veždamos nelaiminguosius į jų 
balsavimo rajoną. Neapykanta degančio
mis širdimis žmonės rinito, nes mes 
esame, kaip avių būrys. Po kiekvieną 
namą bėginėjo čekistai arba jų padėjė
jai ir grąsindami varė rinkti. Mūsų 
namuose iki 15 vai. atėjo tris kartus 

ku- manęs ieškoti, o mano motina jau 10 
kartų buvo nuvesta į čeką ir klausinė- 

" jaaa, kur aš randuosi - tada aš turė
tu eiti. Matai, kokie mes klusnūs. 
Bet tik tie, kurie čia gyvena, gali 
tai suprasti.

Kai kurie dabar grįžta iš Rusijos 
į namus, bet tik keli.,. Jie jau vi
sai nukamuoti, ir tūlas sugrįžęs po 
trumpo laiko miršta. Gali įsivaizduoti, 
kokiose sąlygose jie ten turi gyventi, 
nes, jei ir vos kelis mėnesius yra 
praleidę sovietų rojuje, jie grįžta 
visai palaužti. Kiti - kaip skeletai, 

iškiai gal-peš buvo nuvaryti į sunkius darbus ir 
laikyti alkani, Kai kurie visai suti
nę is bado. Daugelis tapę akli ar nu- 

Dar tūkstančiai žūna Ru-

išrengia ar, privažiavę sunkvežl- 
prie namų, atima viską - gerai, 
išmaldavai pliką gyvybę. Ir visa 
padaro raud. armijos majorai ir 
aukštesni karininkai. Labai papra-

.a galiu sura
šyti, yra tik viena 1000-ji dalis tik
rovės .

Ar mūsą tauta turi kęsti todėl, kad 
mes kovojam prieš komunizmą? Kiekvie-
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ną dieną dar tęsiasi areštai ir iš
siuntimas į Rusiją. Tu kitados kal
bėjai apie tikėjimą - ar Tu jį tebe
turi? Didelė dalis žmonių dar tiki, 
tikisi’ir laukia, bet mane, viską 
matant, kaip čia dedasi, vis daugiau 
apima netikėjimas. Turim pasiruošti 
viskam, turim pasiruošti ilgajam ke
liui, kurį vis tiek turėsim eiti, 
nes niekas negali to kelio užtverti. 
Daug kas nešioja nuodus su savim tai 
valandai, kai daugiau nebus jėgų 
kentėjimams baigti. Bet ne kiekvie
nas gali tai padaryti.

Aš pats, kaip daug kitų, eičiau 
į mišką, bet kiek ilgai ten galėsiu 
pasislėpti? Gal būt, kad dar liksiu 
čia, nes turiu galvoti apie savo ar
timuosius. Kartais atrodo, kad nebė
ra prasmės mėginti gelbėtis, ir lie
ka nešti visas kančias, kurias užde
da išsigimęs rusų gyvulys. Areštuo
jami seni seneliai, 15 mt. vaikai 
paimami iš mokyklos suolo ir pasodi
nami į kalėjimą, kad juos visus po 
kurio laiko, kai tik kalėjimas bus 
pilnas, išsiųstų į Rusiją, Taip pri
pildytas kalėjimas vėl išsituština, 
kad būtų vietos sekantiems.

Gatvėmis slankioja šios dienos 
žmonės - valkatos. Visokie valkatos 
valdo mus! Tai neįsivaizduojami ti
pai, bet jie gauna ypatingas algas 
ir įvairias maisto korteles, ant ku
rių yra visko, kas žmogui reikalinga, 

Čia nėra ribų kančioms - ir neapy
kantai . Žmonės vaikštinėja it žvėrys 
ir laukia dienos, kada galės atker
šyti už savo kančias. Vieną dieną 
neapykanta išsiverš. Visus areštuoja 
kaip fašistus, ir nuteisia 10, 15 ar 
20 mt. sunk, darbų kalėjimo Rusijoj. 
Mirtis kuo tikriausia - tik iki mir
ties iš tavęs dar išspaudžia pačias 
paskutines jėgas. Pas rusus yra tik 
dvi žmonių rūšys: komunistai ir ne- 
komunistai - tie antrieji vadinasi 
fašistai, nacionaliniai buržujai. Ir 
jie išnaikinami. Dabar paskutinėmis 
dienomis varo didelius būrius vaikų 
ir suaugusių į traukinius. Jie visi 
pasmerkti kančioms Rusijoj.

Sostinėj pilna rusų, daugybė demo 
bilizuotų laukinių be pastogės. Bai
sus nešvarumas visur. Gatvės pilnos 
elgetų. Musų žmonės parduoda pasku
tinį drabužėlį, kad galėtų tik pa
laikyti gyvybę. Darykit visa, kad 
greičiau baigtųsi kančios tėvynėje. 
Ar tikrai visi užmiršę, kad pasauly 
yra dar trys valstybėlės, kurios lau 
kia laisvės. ... 1946.3.21 do

OKUPUOTOJE LIETUVOJE.

UTENOS APSKRITYJE TELIKO 20/o LIETUVIŲ.
Po rinkimų į Sov.Sąjungos aukščiau

sią tarybą, kuriuose Utenos apskrity
je dalyvavo tik apie 20$ turinčių tei
sę balsuoti, buvo pradėtas masinis tos 
apskrities gyventojų deportavimas. 
Utenos apskr, šiuo metu bėra likę 20$ 
lietuvių, gi išvežtųjų vieton gabena
mi rusai.

Utenos apskritis, matyt, ypatingai 
išsiskyrė savo mažu balsavusiųjų pro
centu. Gautomis žiniomis, visoje Lie
tuvoje per tuos vasario mėn. įvykusius 
rinkimus dalyvavo tik varu nuvaryti 
rinkikai. Ir pagal sovietų oficiali- 
nius davinius Lietuva su 91$ balsavu
sių pasirodė mažiau sovietiška už ki
tas respublikas, kuriose pagal tuos 
pačius oficialinius davinius balsavo 
tarp 99 ir 100$ rinkikų.

VIENU KARTU IŠVEŽTA 30.000 DARBININKŲ 
IR ŪKININKŲ. - Musų gautame pranešime 
sakoma toliau:
"Ignoravimas paskutinių rinkimų paska
tino rusus dar uoliau likviduoti lie
tuviškos inteligentijos likučius. Ma
siniai areštai ir išvežimai - kasdie
ninis reiškinys. Darbininkų ir ūkinin
kų išvežimas aiškinamas, kaip "savano
riškas važiavimas tikslu susipažinti 
su draugiškų respublikų darbo sąlygo
mis". Tokių vadinamų "savanorių" nese
niai vienu kartu buvo išvežta net 
30 .000!"

5.000 LIETUVIŲ PARTIZANŲ PERSIKĖLĖ Į 
LENKIJĄ ir susijungė su lenkų tauti
niais partizanais. £1 mūsų partizanų 
grupė veikianti dabar kartu su len
kais šiaurinės Lenkijos miškuose. - 
Čia paduodama žinia paeina iš lenkų 
šaltinių ir iš lietuviškos pusės dar 
nėra patvirtinta.

.RUSAI MEDŽIOJA LIETUVIUS LENKIJOJ. - 
Dancigo apylinkėj gyvenęs buv.Klaipė
dos krašto gubernatorius, dr.J.Navakas 
sausio mėn. gale buvo suimtas ir išga
bentas į Sov.Sąjungą. Balandžio mėn. 
gale toks pat likimas ištiko redakto- 
-riųV.Kėmėžį ir dr. J .Navako seserį p. 
Gavelienę.

DR .BISTRAS, žymus krikščionių demokra
tų partijos veikėjas, grįžo i Lietuvą. 
Po išvežimo į Rusiją per pirmą okupa
ciją jis ten vertėsi felčeriu. Karo 
metu dr„Bistras buvo apkaltintas, kad 
- simuliantui išdavęs nedarbingumo pažy
mėjimą ir buvo nuteistas 5 metams ka-
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Įėjimo. Karui pasibaigus, dr.Bistras, 
kaip "kriminalinis nusikaltėlis"? 
buvo amnestuotas ir tuo būdu turėjo 
teisę grįžti tėvynėn. Tik klausimas, 
kaip ilgam...

KIPRAS PETRAUSKAS yra gavęs Kauno 
miesto burmistro rolę.

OKUPUOTOJE LATVIJOJE.

300.000 LATVIŲ IŠVEŽTA iki šiol per 
antrąją sovietų okupaciją. Dauguma 
jų yra pasiųsti kasti kanalų Kareli-

< joj ir prie Baltosios jūros, kiti - 
darbininkais i sovietų karo pramonę

z Urale. - Vergų'darbams Rusijoj gabe
nami vyriškiai, pradedant sukakusiais 
15 metų ir baigiant - 55 metų. Maži 
vaikai, moterys ir seneliai palieka
mi savo valiai pačioje Latvijoje.

ir pačių studentų tarpe padaryta daug 
suėmimų. - Apie Lenkijos komunistų 
kietą nusistatymą galutiniai susovie- 
tinti Lenkiją liudija kad ir toks fak
tas, jog vyriausybės Vicepirmininkas, 
ūkininkų partijos vadas Mikolaiczyk, 
rado reikalingu painformuoti sąjungi
ninkų diplomatus Varšuvoj, kad jis 
bijąs pasikėsinimo prieš jo gyvybę iš 
politinių priešininkų /suprask: komu
nistų/ pusės,

Iš Lenkijos gautame laiške tiesiai 
rašoma: "Pekla didėja - gyvename nami
nio karo išvakarėse".

Brangi sovietiškos demokratljos apsauga. 
Kiek tinka Churchillio "policinės 

valstybės" pavadinimas dabartinei Len
kijai, labai gražiai matyti iš naujojo 
lenkų biudžeto. Štai jo didžiausios

PATIKRINTA ŽVEJYBA. Žvejoti Baltijos 
juroj leidžia sovietai tik tuos lat
vių žvejus, kurie turi šeimą, Įgula 
laivui surenkama kompartijos parei
gūnų -po vieną iš Įvairių šeimų. 
Bijoma, kad keli žmonės iš vienos 
šeimos, susėdę 1 tą pati laivą, gali 
sprukti Švedijon.

JŪROS PAKRAŠČIO SUSTIPRINIMAI stato
mi Latvijoj trijose pajūrio vietose.

LENKIJOJ ĮTEMPIMAS DIDĖJA

Pilietinio karo išvakarės?
Lenkų tautiniai partizanai, NSZ, 

buvo pasiuntę ultimatumą valdžios 
organams reikalaudami, kad lenkų 
saugumo policija ir kartu su ja vei
kiančioji NKVD nuo š.m. gegužės mėn. 
1 d. sustabdytų savo akciją prieš 
tautinius partizanus ir jiems pri
jaučiančius. Ultimatume ®SZ vadovybė 

» nurodė, kad, jei policinis teroras 
bus tęsiamas po nustatyto termino, 
NSZ atsakys tuo pačiu ir be pasigai
lėjimo naikins lenkų slaptos polici
jos bei NKVD pareigūnus.

Kaip ir galima buvo laukti, ulti
matumas nepakeitė Lenkijos komunis
tinių organų laikysenos patriotinio 
elemento atžvilgiu. Kova prieš tau
tinius partizanus tęsiama dar dide
sniu Uolumu. Švedų spaudos praneši
mu, paskutinėmis dienomis buvo užda
rytas Krokuvos universitetas dėl 
studentų prleškomunistinio veikimo,

išlaidos: 
krašto apsaugai 
švietimui 
susisiekimui 
"viešam saugumui" 

■maitinimui ir prek.
žemės ūkiui 
sveikatos reikal. 
vidaus reikalams

Taigi j slaptajai 
cijai, 
džia daugiau?

miliardai/15,1%/
M h -X T <Ž ,
n 
n 
n 
I! 
n 
n

/13,1%/ 
/lfi,3%/ 
/ 9,3%/

5,9
5,1
4,8
4,o
3,6
2,4
1,3
1,2
ir viešajai poli- 

kartu paėmus, Lenkija išlei- 
negu švietimui ir net

netoli tiek, kiek kariuomenei.
Išėję "demokratijos" mokyklą pas 

didįjį rytų kaimyną, dabartiniai Len
kijos valdytojai, besirūpindami režimo 
sveikata, kaip matyti iš biudžeto, 
menkai rūpinasi savo tautos sveikata.
Gi pagal paskutinius spaudos praneši
mus, Lenkijoj šiuo metu vien džiova 
sergančių yra 1.500.000. 80% mokykli
nių vaikų jau serga arba kiekvienu 
metu bus apkrėsti džiova.

USA moko Lenkiją tikros demokratijos.
USA uzsien.reikalų viceministeris 

V.11 d. pareiškė, kad lenkų cenzūros 
pasielgimas, sulaikant vieną Associa
ted Press telegramą, yra pagrindinė 
priežastis, dėl kurios Lenkijai paža
dėta 90 milionų dolerių paskola sulai- . 
kyta.

- AP referato išcenzūravimas lai
koma Vašingtone aiškiu sulaužymu Len- » 
kijos duotų pažadų sąryšy su įsipa
reigojimu pravesti laisvus rinkimus, 
pareiškė vlcemin. Aceson.

9o mil, dolerių turėjo būti sunau
doti įvairioms USA prekėms pirkti,pusė 
tos sumos - garvežiams ir riedmenims.

- 5 -
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.PAMINĖTA MOTINOS DIENA. DAR VIENAS LAIKRAŠTIS?

Lietuvių Draugijos Švedijoj ini
ciatyva gegužės mėn. 5 d = Stockholme 
paminėta Motinos diena. Minėjime 
skaitlingai dalyvavo vietinė lietu
vių kolonija.

9 vai. ryto kun.J.Tadarauskas at
laikė pamaldas ir pasakė pamokslą 
dienos proga. Pamaldų metu giedojo 
ponia J.Ramanauskienė ir lietuvių 
studentų choras, vargonais grojo ir 
giedojo muzikas V.Ramanauskas.

Po pamaldų įvyko kolonijos susi
rinkimas, kurį jautria kalba atidarė 
Draugijos pirmininkas, pro f .P,Kaz
lauskas. Po gyd.P.J .BagdanaviSiaus 
skaitytos paskaitos, K1 .Gumausko ir 
Pr.Lapės recitacijų sekė koncertinė 
dalis, kurią atliko V. ir J„Ramanau
skai .

IGNAS J.-ŠEINIUS IŠĖJO IŠ LIETUVIU 
DRAUGIJOS ŠVEDIJOJ VALDYBOS.

Rašytojas Ignas J,-Šeinius, kurs 
buvo Lietuvių Draugijos Švedijoj 
vicepirmininkas, įteikė Draugijos 
valdybai pareiškimą raštu, kad jis 
iš tos valdybos pasitraukia. Į val
dybą įėjo sekantis kandidatas - 
dali. Pr.Lapė.

VIENYBĖS KELIU,. .

Eskilštunoj, kur gyvena apie 60 
lietuvių, jau pereitų metų rudenį 
įsikūrė pirmoji Švedijoj gyvenančių 
lietuvių draugija.

Šiemet Stockholme įsikūrusi "Lie
tuvių Draugija Švedijoj’1' neseniai 
padarė Eskilstunos Lietuvių Draugi
jai pasiūlymą pasiversti jos sky
riumi. Nors ir už šį pasiūlymą pasi
sakė vos 8 asmenys, vistik Eskilstu- 
noj iŠ to būrelio įsteigtas Lietuvių 
Draugijos Švedijoj skyrius. Taigi, 
šiuo metu jau turime Eskilstunoj 
dvi lietuviškas draugijas,

SUSILAUKĖME KOLEGOS,
Švedijos lietu

vių studentų neperiodinio laikraš
čio "Studentų Žodis", kurs rašo 
įvairiais studentams rūpimais klau
simais. Linkim gyventi ir dažniau 
pasirodytil

Šalia Lietuviu Komiteto jau nuo 
1945.VIII =22 d. leidžiamo SVETUR Lie
tuvių Draugijos Švedijoj valdyba už
simojo leisti naują laikraštį. Jau 
sudaryta redakcinė komisija, į kurią 
įeina Juozas Lingis, gyd.P ,J .Bagda- 
navičius ir Pr.Dailidė.

LAIŠKAI Į VOKIETIJĄ
gali jau būti 

siunčiami per paštą į visas okupaci
nes zonas, neišskiriant ir rusų /bū
tina, žinoma, turėti tikra® gavėjo 
adresas/. Siunčiant galioja tokie 
nuostatai: turinys - tik apie šeimy
ninius reikalus, svoris - ne daugiau 
20 gramų, vokas - be pamušalo, ant 
voko reikia nurodyti siuntėjas. Dėl 
kalbos, kuria laiškus galima rašyti, 
nėra jokių nuostatų į nėra jų ir dėl 
lapų skaičiaus, - Pašto ženklų lip
doma: ant laiško - už JO 6're, ant 
atviruko - už 20 dre,

PROF,SIGURD GURION,
Švedų-lietuvių 

draugijos pirmininkas ir ilgametis, 
nuoširdus Lietuvos draugas, kaip se- 
niai~peržengęs vad. amžiaus ribą, 
nuo š„m0 gegužės mėn, 1 d. pasitrau
kė iš vyr. Valstybės senienų saugoto
jo vietos. Nuo tos pačios datos jis 
paskirtas Karai. Mokslų Akademijos 
preses’u ir tuo būdu jai vadovaus 
greta sosto įpėdinio, kurs yra Aka
demijos pirmininku,

TURE NERMAN SUKAKO 60 METŲ
š»mėn,18d.

Šis žymus švedų poetas, publicistas, 
humanistas ir laisvės kovotojas yra 
be nuolaidų, ir be atodairos nuo pat 
jaunų dienų gynęs žmogaus ir mažų 
tautų teises prieš visas tas jėgas, 
kurios yra mėginusios jas pažeisti. 
Per eilę metų T„Nerman, leisdamas 
kairiai socialistinės krypties sa
vaitraštį "Trots allt!", yra beveik 
kiekvieną progą išnaudojęs Baltijos 
valstybių teisei į laisvę užtarti. - 
Ture Nerman yra brolis Baltijos Komi
teto pirmininko ir Lietuvos ypatin
gai karšto draugo, prof, Birger Ner
man .

SVETUR išeis ateityje kiek
vieno mėnesio 15-tą ir 30-tą dieną, 

LATVIJOS PASKUTINIAM PASIUNTINIUI 
STOCKHOLME V.SALNAJS š.mėn. 20 d. 
sukako 60 metų.

6-------- . <
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MIN. ŽADEIKIS HYDE PARKE.

Tarp kitų, diplomatų į Roosevelto 
namų perdavimo visuomenei iškilmes 
buvo pakviestas ir jose dalyvavo mū
sų ministeris Vašingtone P.Žadeikis.

BALTIJOS-SKA'NDINAVIJOS DRAUGIJA

įsteigta š.m .kovo mėn. 25 d, Vašing
tone. Į tą draugiją įeina Švedai, da
nai, norvegai, suomiai, lietuviai, 
latviai estai ir islandiečiai. D-jos 
pirmininku išrinktas lietuvis 
L .J „Esunas.

LIETUVOS
ministeris Žadeikis parei

škė per užsien.reik.m-ją Vašingtone 
pasisekimo linkėjimus Saugumo tary
bai 9 Ta proga mūsų ministeris išdė
stė Lietuvos siekimus. /LAID/

J.SAVAITIS,
buv .SVETUR redaktorius, 

nuvykęs į USA, dirba Liet.-Am.Inform. 
Centre ir .važinėja po lietuvių kolo
nijas su paskaitomis, gindamas Lie
tuvos išlaisvinimo reikalą.

LIETUVIS PULK.LT.J.MULIOLIS 
išstaty

tas Clevelande kandidatu į JAV kon
gresą. /"Garsas”/

KUN.DR.KONČIAUS LANKYMOSI EUROPOJE 
ATGARSIAI. - "Vienybė" III.29 d.rašo: 
"BALF pirmininkas yra vienas iš tų 
žmonių, kuriuos Dievas nuskriaudė 
taktu", ir cituoja vieno pabėgėlio 

laišką iš okup.Vokietijos, kuriame 
tarp kitko rašoma: "Daktaras lankosi 
vienos lietuvių, gimnazijos bendrabu
tyje: - Jūs čia vieni o.Kur jūsų tė
vai? - ima klausinėti.
- Liko Lietuvoj ...
- Tai kodėl nevažiuojat namo?
- Bijom rusų. Veža į Sibirą...
- Be reikalo. Pašalinki! policija ir 

bus tvarkoj!"
IV,19 d. "Vienybėj" Vėl randame 

apie kun.dr.Končiaus apsilankymą 
Švedijoj. Ten cituojamas laiškas iš 
Švedijos: "čia keletą! valandų buvo 
atsilankęs jūsų kunigas Končius. To
kio kvailai pasipūtusio ir didybės 
manijos prisigėrusio žmogaus seniai 
jau teko matyti.."- Toliau Vienybė 
rašo: "Mes, kurie pirmą kartą pama
tėme kun.Končių, kai jis atvyko iš 

nedidelės angliakasių parapijos, Mt. 
Carmel, BALF-ui vadovauti, lygiai tą 
patį manėme. Bet pradžioje dar many
davome gal jis susitvarkys. .. Bet 
matyti su kun.Končium juo toliau, tuo 
blogiau."

Tektų labai apgailėti, jei dėl kun. 
Končiaus asmeniškų.ypatybių kentėtų 
mūsų visų labai branginamo BALF-o 
reikalai, Tikimės, kaip taip neįvyks.

LIETUVOS' ISTORIJA,
"The Story of Li

thuania", 400 psi. knyga, parašyta 
Am .lietuvio kun .Th .G .Chase, išeina 
šiomis dienomis JAV.

KOMUNISTAS BIMBA PALIUDIJA APIE
PAVERGTOS LIETUVOS LAISVES KOVĄ. .
Am.lietuvių komunistų vadas Bimba, 

grįžęs iš kelionės_į Lietuvą, taip 
rašo apie padėtį mūsų tėvynėje /iš 
komunistų "Laisvės", IV.5 d./: 
"Lietuvoje yra dar fašistinių bandi
tų, Hitlerio paliktų ir apginkluotų. 
Nedidelis jų skaičius, tačiau jiems 
pavyksta tai vienur tai kitur užpul
ti tarybiškai nusiteikusį, sakysime, 
valstietį ir jį nužudyti. Kai kada 
tie banditai išžudo visą šeimą, čia 
ir ten jie nužudo moksleivį ar kito
kį jaunuolį, uolų tarybinės santvar
kos rėmėją."

Dėkui "draugui" Bimbai ir už tuos 
kelis tiesos žodelius pusiau praver
tomis lūpomis!

KUN.PETRAITIS
yra pakviestas vienu iš 

Vatikano organo "Osservatore Romano" 
administratorių.

LIETUVIŠKA SPAUDA BRITŲ ZONOJE.

LUbecke žurn,B.Dundulis leidžia 
spausdintą-laikraštį "Laisvės Varpą". 
Schleswige žurn .K .Barauskas leidžia 
rotatorium spausdintą "Nemuno Aidą". 
Hoffkruge Juozas Kruminas leidžia 
apologrąfu žurnalą "Gintarą". Itrehoe 
žurn.Jeronimas Cicėnas leidžia rotat. 
laikraštį "Kelyje Tėvynėn". Detmolde 
leidžiamas spausdintas ir iliustruo
tas "Skautų Aidas".

.PETRAS KIAULĖNAS,
žinomas lietuvis 

dailininkas Paryžiuje, Chardino ga
lerijos patalpose suruošė savo pa
veikslų parodą.

- 7 -
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PARYŽIAUS KONFERENCIJOS BALANSAS.

B .mėn. 16 d. po trijų savaičių pa
sitarimų buvo 4 užsien„reikalų mini- 
sterių konferencija atidėta iki bir
želio 15 d„ Per 30 posėdžių svarsty
dami pačias svarbiąsias Europos pro
blemas, didvalstybių užsien.reik.mi
nisterial priėjo tokių rezultatų: 
1• dėl taikos sutarties su Italija: 

kolonijų, Triesto, karo reparaci
jų, italų-prancūzų sienos ir Dode- 
kanezo salų klausimais - jokio nu
tarimo į dėl karo laivyno sutarta 
dalį palikti Italijai, dali - iš
dalinti tarp jos karo priešų, bet 
dėl išdalinimo būdo nesutarta;
austrų reikalavimas Pi et.Tiroliaus 
atmestas.

2 • dėl Rumunijos:
dabartinės jos sienos paliekamos; 
fašistinės organizacijos paleidžia
mos; klausimu apie karo nusikaltė
lių išdavimą po aliantų kontrole 
nesutarta.

3 • dėl Bulgarijos:
sienų atžvilgiu tuo tarpu palie
kama dabartinė padėtis, tačiau 
taikos konferencijos metu išklau
somos tiek Graikijos, tiek pačios 
Bulgarijos pažiūros;
dėl sovietų kariuomenės atitrauki- 

•• mo - jokio nutarimo.
4. dėl Vengrijos:

sienos paliekamos, kaip anksčiau; 
dėl karo reparacijų - jokio nuta
rimo .

5. dėl Suomijos - jokio nutarimo. 
Tai buvo- ''maršas vietoje" link

taikos.

BYRNES SMARKIAI KALTINA SOV.SĄJUNGĄ.

i
Š.mėn,21 d, JAV užs„reik.min.Byr

nes pasakė kalbą, kuria nurodė Sov. 
Sąjungą esant Paryžiaus konferenci
jos nenašisekimo kaltininke. Uzs.mi- 
nisteris nurodė, jog visa atsakomybė 
dėl šio nepasisekimo krintanti ant 
Molotovo nesukalbamos laikysenos, ir 
davė suprasti, kad JAV nesutiks tuos 
reikalus toliau atidėlioti.

Užs.minister!s iškėlė ir savo pa
siūlymą, kurį p.m„gruodžio mėn.Stali- 
nas pažadėjo remti, dėl Vokietijos 
nuginklavimo ir švelnių sąlygų Austri-_

jai. Šios problemos buvo rusų nutrauk
tos į šunkelius.

Byrnes aštriai puolė rusus dėl jų 
nuolatinės kalbos apie savo saugumą, 
"Vieno krašto pastangos padidinti sa
vo saugumą gali gręsti kitų valstybių 
saugumui ir versti jas padidinti savo 
saugumą".

STALINAS ATSISAKO PRISIDĖTI PRIE 
KOVOS PRIEŠ BADĄ.

UP pranešimu iš Vašingtono, Stali
nas atmetė Trumano kreipimąsi, kuriuo 
buvo prašyta rusų pagalbos prieš grę
siantį pasaulyje badą. Prez.Trumanas 
esąs labai užpykęs dėl rusų atsisaky
mo.

JAV ir UNRRA ragino rusus jau ank
sčiau prisidėti prie pasaulio gelbė
jimo nuo bado, bet rusai nesiteikė 

■net ir atsakyti. Todėl įsikišo pats 
Trumanas., kreipdamasis asmeniškai į 
Staliną. Bis savo atsakyme pareiškia, 
kad, jei į jį būtų kreiptasi_3 mėn. 
anksčiau, Rusija, gal būt, būtų išga
lėjusi padėti...

Tiktų pridėti : "gavari prosto" - nėr 
ir nebuvo iš ko!

PASKOLA, DALINANTI PASAULĮ Į DU BLOKU.

JAV finansų minister!s Vinson pri
pažino, kad D.Britanijai ketinama su
teikti milijardinė paskola sukurs pa
saulyje du didžiulius ūkinius blokus 
- vieną angloamerikonišką, antrą ru
sišką, Jis toliau pareiškė, kad tai 
šiuo metu neišvengiama.

Laukiama, kad JAV atstovų rūmai 
pritars senato nutarimui duoti D.Bri- 
tanijai 4,400 mil.dol.paskolos, Kana
da jau yra sutikusi suteikti britams 
1.250 mil odol .paskolos .

M.m.gegužės 29 d./trečiadieni/, 
19 vai. šaukiamas Stockholme,Linnėg. 
79, Domininkonų parapijos salėje, su
sirinkimas rinkimų Į naująjį šalpos 
komitetą reikalu. Suinteresuoti kvie
čiami atsilankyti. - Didesnės lietu
vių kolonijos gali atsiųsti savo at
stovus. Kelionės išlaidos nebus apmo
kamos. Liet.Draugi jos Švedijoj vaU.

Leidžia LIETUVIŲ KOMITETO Redakcinė Komisija. Red. VI .Žilinskas.
Raižiniai - dailininkų Pr„Lapės ir Vyt .Lipniūno . - Išeina 2 kartu per mėn.
Prenumerata - 6 kr. trims mėnesiams. Atskiro nr.kaina - 1,50 kr.
Užsienyje - prenumerata dviguba /išskyrus Skandinaviją/. Adr.: 0deng.45,

Stockholm.
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