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TAUTOS SARGYBA
Leidžia L. A. K.

Visi straipsniai gali būti perspausdinami 
ištisai ar dalinai, nurodant versme.

Stovėsime mes Lietuvos sargyboj, gynsime ja ifuo 
išoriniu priešu ir nuo klastų savųjų.

A T S I 5 A U K I M A
VYRIAUSIO LIETUVOS ATVADAVIMO KOMITETO l PASAULI 

„planingas,skubus naikinimas mus tautos eina be atvangos. Nėr namo,Nėr Sei
ses,nepaliestų bolševikų teroro. M^s tauta žino,kad esama tautų anapus geleži 
aTs uždangos,kurių pageidavimai yra svarstomi ir patenkinami Jungtinių Tautu 
i

taigoj ir ledine j tundroj,

-Mbs tauta girdi daug garsių obalsių paskelbtų Vakarų Europos demokratijų, 
h©t nieko negirdi apie Lietuvių Tautos titaniškų kovų už savo laisvę,negirdi 
';_iįko apie kaičias ir kovas tautų,bolševikų pavergtųjų.

p 4* Ar jie stabo ištikti,tie didieji pasaulio vyrai,ką siunta milijonus savo 
tautos sūnų karo pragaran,neva žmonių laisvei ginti?! Kodėl jie nedrįsta pa- 
^0kšti protesto,vardan žmogaus teisių,prieš negirdėtos apimties ir neapsaku-
K žvėriškumo žmogžudybes Lietuvoj?

?at v •Lietuvių tauta,didvyriškai kovojanti už savo laisvę,kreipiasi į žmonijos f 
'‘sĮžir’ę reikalaudama,idant butų pakeltas protesto balsas prieš bolševikų pik- 
.,®ęjybes,idant liautus! fizinis ir moralia mus tautos naikinimas.
Į? Mus tautos kraujas gula juodu tašku ant Atlanto čarterio,garsiai paskelbu
sio žmogaus ir tautų teises. Mums nėr kitos išeities: ar žilti nelygioj kovoj 

galvažudžiais N.K.V.D-istals,ar būti pasmerktais mirti lėta mirtimi Sibiro 
taigoj ir ledinėj tundroj,ar pagaliaus nugalėti priešą.

I Lietuvių tauta nepasiduos kruvinom Eremito užgaidom. Mus kova už laisvę yr 
enta kova! Mes reikalaujame,kad pasaulio vieš c-. 

opinija sužinotų apie mus titanišką ko-(
-■

:V’a ir daromas bolševikų mus tautai piktadejybes,idant ji užsistotų už mus 
V.L.A.K.

Neseniai gavę ei atsišaukimą Kovojančios Lietuvos i Pasaulio opiniją, ipa- 
•gojame ji atspausdinti visus Lietuvių laikraščius ir išvertus 1 kitas 

js paskleisti visame pasauly. -
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LIETUVOS GEIBEJIMO KOMITETO PASVEIKINIMAS JŲ EX-CEIENCIJU LIETUVIUI!
EX-DIPLOMA TŲ KONFERENCIJAI PARYŽIUJE 19^7 m. RUGPIiftJlO MENESYJE.

Lietuvos Ex-diploma tai,
•Jius susirinkote Paryžiuj kam? Ar tam,idant atstatytumėt smetoninę,fašistinę 

5utos ®e-

■ Ar jūs protestavote,kai Smetona pamynė po kojom Visagalio Dievo vardu triūs 
tautos paskelbtąją (1922) konstituciją? Ar jūs protestavote kai Smetona atsi- 
įkartotinai sulaužė priesaiką? Ar jūs protestavote kai Smetona,pasiskelbęs 

tautos vadu"skelbė savo konstltucpalaikss? Ar jūs protestavote kai Smetona, 
pavergęs mūs tautą,atėmęs iš jos konstitucijos garantuotas laisves,paskelbęs 
karo stovi,sukaustė J3 geležiniuos pančiuos? Ar jūs protestavote,kai Smetona 
ru dviem jo sijonais ir visa jo ištvirkusia genge demoralizavo mūs tautą,dez
organizavo mūs kariuomenę ir valstybinį aparatą?

Ar jūs protestavote,kai tas tariamasis "tautos vadas" su dviejų sijonų ir 
jo ministro Lozoraičio parama suruošė su lenkais godingą ir pažeminanti Lietu 
vą "Ultimatumą" ir paskui jį priėmė?

-Ar jūs prote stavote,kai tasai tariamasis "tautos vadas" vienu plunksnos 
brūkšniu panaikino Vilniui Vaduoti Sąjungą?

Ar jūs protestą vote, kai tariamasis "tautos vadas" ,užmezgę s su amžinais 
mūs tautos priešais diplomatinius santikius,išsižadėjo Vilniaus?

Ar Jūs protestavote,kai jūsų "vadas" įsileido Lietuvon maskolių garnizonus 
ir tuomi,išsižadėjęs Lietuvos suverenybės,įgrūdo mūs tėvynę amžinam priešui į 
nasrus?

Taip,Jūs neprotestavote,jūs su visu kuo sutikote,nes jums rūpėjo ne mūs 
tautos gerovė,bet Jūs pačių gerbūvis.Jūs tarnavote ne Lietuvai,bet jūs "vadui' 
Simetonai ir jo gengei.Kai j Įsa i, pražudę s Lietuvą, išbėgo Amerikon,jūs vis dar 
'.lesiojote jį ant rankų,nes jisai teikė jums atšaldytus dolerius.Jūs buvote ir 
nikote mūs tautos parazitais>Čiulpdami jos syvus ir prakaitą.Ir dabar jūs 
dkrlaudŽiate mūs tremtinius ir išeivius,gyvena te jų ašarom,gaudydami BALFlniu 
J.0lerius neva Lietuvos vadavimi ,bet faktinai Jūs prabangiam ir paratitinia&i 
gyveni nu i.

Jums rūpi ne demokratinės Lietuvos atstatymas,Jūs norite toliau tęsti sek 
tonines tradicijas.Iki šiolei nei vienas iŠ Jūs neužprotestavo prieš Lozorai
čio avantiūrą,pasiskelbusio sauvallai "prezidentu",remiantis apokrifiniu įp6 
dinjrstės Kybartų aktu,buk Smetonos paliktu,be t, matomai, jo pačio suklastotu.

Ir dabar jūs rengiatės įrašyti naują gėdos lapą garbingon mūs tautos istc 
rijon.Nedrįsk!te pradėti naująjį mūs tautos istorijos laikotarpį klasta,melu 
ir apgavimui

Ar jūs ne suprantate, kad remdami Lozoraičio avantiūrą, apsunkina te Lietuvos 
atkūrimą demokratiniais pagrindais? Lozoraitis drįsdamas akyplėŠiŠkai "notifJ 
Ruoti" savo "prezidentūrą" 21 valstybei,pats apsiskandalino ir apskandalino 
Lietuvą pasaulio akyse,pateisindamas mūs tautos priešų priekaištus,kad Lietuv 
buvo ir liko fašistinė.

Tautos vardu, mes reikalaujame, kad jūs pa 
smerktumėt Lozoraitį ir Jo akyplėšišką ava 
ntiūrą, o Jį prašai i ntumėt iš jūsų tarpo ir 
lūs nutarimą paskelbtumėt Lietuvių ir pasą 
j. linėj spaudoj.

Jūs atsakysite prieš tautos teismą už visus jūs nusižengimus prieš Tautą!
Tremtyje ,194? m. VIII. 9 d. LIETUVOS GELHEJIMO KOMITETAS
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KODĖL B.A.L.F-as SKRIAUDŽIA -STUDENTUS?
Visi žino,kad mūs akademinis jaunimas yra tautos viltis.Tik to,deja,nežino 

?ALF~o diktatorius Končius ir jo "o-ffiooriai" .
Nuo pradžios Šių mokslo metų yr nutrauktos stipendijos visiem studentam,kū

lėm yr likę daugiau keturių semestrų prieš baigiant mokslą.Galima Įsivaizduot 
1 koks tai smūgis mūs akad. jaunimui! Siuomi diktatorišku Končiaus parodymu 
timama galimybe? keliem šimtam studentų tęsti toliau Jų studijas.

Kyla klaus imas, kur eina BALF-o pinigai? Bulig mūs paskelbtos Nr.3 apyskai- 
os už 19^4 - 46 m. BALF-as turėjo pajamų 736.235,- dol.,Išlaidų 645.024,-dol. 
etvirtadalis išlaidų e?Jo BALF-o pareigūnų-"officers" išlaikymui.Išlaidų sky
lu je matome labai keistų pozicijų,pavyzdžiui:vaistam,chirurg.instrumentam j- 
C.472,99 dol.,t iesioginėm (?)pašalpom užsienyje 288.338,24 dol. 
iai pozicijai BALF-o valdyba atsisakė pernai duoti Seimo delegatam kokius nor 
aaiškinimus.Kodėl? Kas ten yra šelpiama? Kad ši graži suma,slekianti 3 
lilijenų litų,nebuvo skirta išeiviam-tremtiniam,nėr mažiausios abejones,dėl to 
<ad greta jos yra kita pozicija 127.635,- dol.,kur detaliai yra nurodoma,kiek 
ra išleista kiekvienoj šaly pašalpom.

Kas dėl pozicijos vaistam ir chirurg.instrum. ,tai mūsų žiniom Liet.Raud.Kry- 
jus yr gavęs 9 skrynias surūdijusių Instrumentų,kurių kaina negalėjo siekti 
ei kelių taikstančių dolerių,© vaistų niekas nėra gavęs.Spėjama,kad seni chi- 
urg.instrumentai buvo> padovanoti.Tad 60.000,- su virš dol* pozicija yr f i - 
t y y 6.Sudarant abiejų fiktyvių sumų sumą,gaunasi 348.609,23 dol.,arba arti 

’sketvirto milijono litų.Kur ir kam yra išleista ši suma? Ir kodėl Ji yra 
Lepiama?

Prispirtas prie sienos BALF-o diktatorius Končius kai kam prisipažino,kad 
y m i dalis šių sumų buvo išleista p o 1 1 t i-n -e i a jla 1. 

•»t tai tik žymi dalis,na o nežymi dalie tos sumos,kur nuėjo? Ną1, 
r ne beprasminiam pinigų švaistymui pačio Končiaus,laike jo klaunlškos kel|c- 
~b Europoje? Kaip dabar reikia suprasti ir Įvertinti BALF-o pinigų skyrimą po 
it.akcijal? Ar BALF-as,pašalpinė organizacija,turi teisę tai daryti? Aišku, 
ad ne! Be abejo,iš šių sumų yra išlaikoma visa ex-diplomatų parazitini gengė 
u lenkbemiu ir smetonlninku Lozoraičiu prlšaky,VILK-lnė gengė su jos "vado
vu jančiais veiksniais" ir nesenai Įsikūrusia Jų "Vykdomąja Taryba" .Tiek ex- 
ipJ©matiniai,tlek VILK-iniai parazitai yr labai dideli "viešpačiai",jiems vie 
0 automobilio nepakanka,reik dviejų,trijų.Jie ima tas pačias algas,ką ir ėc* 
? Smetonos,neskaitant pašalinių pajamų už pasų pardavinėjimą svetimtaučiam 
^ydam),neturintiems teisės juos gauti.Dėl to Lietuvių kvota už kelis metus 
bsemta svetimų gaivalQ,nieko bendro neturinčių su Lietuva.Išlaikymas VILK- 
nėp sostinės Tubingene - Pfulingene irgi nemažai kainuoja.

I pusketvirto milijono litų neteisėtai ir neteisingai BALF-o išeikvotų būk 
clitiniem tikslam,reik priskaityti 60.000,- dol. buk ex-diplomato T. sumokėtų 
autų Sąjungai prieš jai išnyksiant,idant Lietuva,anot Jo,galėtų dalyvauti |r 
aslskųsti paskutiniame T.S. posėdy.Mums patikrinus,Ši suma nebuvo sumokėta, 
jj px-as T. yr padaręs su tais pinigais?...Pasisavinęs be abejo.Kokias malvęr- 
\-alJas daro BALF-o Įgaliotiniai su pašalpiniais pinigais? Kad jie Jas,J|iro? 
u? nėr Jokios abejonė s. Juk jie patys save kontroliuoja. Pavyzdžiui,kaip reik 

'•ūr'&a tst t okl a operacija: vieno j neutralėj šaly BALF-o Įgaliotinis išmoka stų- 
autam po 230,- fr. mėnesiui,© atskaitomybėj stovi kiekvienam studentui po 
.200,- fr. mėn. Kur eina skirtumas ofic.sumos? Mums yra žinoma ir daugiau 
brastų BALF-o Įgaliotinių mslversaeijų,kurias mes kol kas nutylėsime. k į ■?

Kadangi BALF-as daugiau negu pusę savo biudžeto išleidžia be jokios atakai- 
nuyb's buk "politinei akcijai",pasireiškiančiai parazitinės VILK-o ir Lozpral 
•iv gd-igės išlaikymui.Kadangi pats Končius su jo "officierlals" ir visa BALF-< 
’.ninistraciJa suvalgo 25% visų pajamų*Kadangi BALF-o Įgaliotiniai visose Eur< 
ur šalyse šeimininkauja be Jokios kontrolės,- tad ar reikia stebėtis,kad ma
inu negu ketvirtadalis atlikusių sumų neužtenka nei tremtinlų.nei studentų Rupimui*
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Mums yra žinoma,kad BALF-o įgaliotiniai niftkeno nekontroliojami,elgdamiesi 
sulig aato nuožiūros,skriaudžia studentus,skiria stipendijas tiem,ką neturi 
teisės gauti,pavyzdžiui Šveicarijoj,studentės ne Lietuvos pilietės,gyvenančio- 
pas tėvus,"studijojančios" men ę,gauna ne vien stipendiją,bet ir spe-ciales 
pašalpas,siekiančias tūkstančio šv.frarkų,pačio įgaliotinio vaikai,dar nebalg 
gimnaziją,irgi gauna stipendijas,. !

Amerikiečiai,matydami,kafp^ALF-o pareigūnei su Končium priešaky eikvoja 
visuomenės suaukotas lėšas,nustoja rėmą.Ar reikia stebėtis,kad BALF-o v a ju 
nuėjo vėjai s,vietoj užsibrėžto puses milijono dolerių nesurinko nei 1- 
dalies (kol kas tik apie 70 tūkst. dol,).BALF-o iždininkas P.Žymantas,matyda
ma a Končiaus ir Jo genges šeimininką vic ą,atsistatydino,nenorėdamas būti įvel
tas į nesvarią a f e r ę.Končius jo vietoj pasiskyrė iždininke savp 
mašininką-daktilografę Mrs Beverage,Ida it galėtų laisviau* šeimininkauti!

Štai dėl ko BALF-as skriaudžia studentus,mūs tautos vįlt.į! 
****** ****** ~

ŠVIESIEClŲ SĄJŪDIS VIRSTA SAMBŪRIU - BE ETIKOS IR BE POLITIKOS.
Iki šiol mes turėjome dvi studentų rūšis!Ateitininkų ir Varp.ininkų! Dabar ‘ 

atsirado dar ir trečioji:šviesie’clai.31s sąjūdis iki šiol buvo miglotosios st. 
dijoj, ■' , „ v

Žybtelėjo ŠVIESA VILK-o stalyčioj,TUbingene,ir užgeso,kas žino,j?r neužvozt 
po VILK-istų-krikdemų kubilu.Žybtelėjo ŠVIESA Paryčiuj,na ir užgeso, kas žin a 
re dviejų arčių "tovtĮninku",prie jų prisiplakusių A išgesinta. Sužibo S, TIESA ai 
l'iai,skaisčiai Švedijoj - Upsaloj^bet kaip tik persikėlė Stockholman, tęi 
uirkset ir gest... prisiplakus prie jos bolševikų šniipam ir provokatoria'®* 
o Šveicarijoj? Ten ŠVIESA nė nebandė žiebtis tarp mūs student! jos .pakriku. ’i'-’- 
Fain žydo bitys.

šį pavasarį mūs sViesiečiai suJudo.pasiryžo iš miglotosios išsirutuliot Ir 
pirmojo didumo žvaigždę..Sušaukė Seiman iš viso pasaulin sviesiečių atstovus 
i ILK o stalyčion - Tilbingenan.Svarstė,svarstė,na ir nutarė sąjūdį paversti ea 

- ^ūriu.Gerai,bet sambūriui yr reikalingas statutas; O.K! Darysim statutą.Svare 
••ant 3-čią Statuto str.,kilo klausimas5ar reikalinga šviešiečiam k r i k s - 
žionlška e t i k a.Etika? Ir dar krikščioniška? Tinka Ateitininkams.c 
įaums.šviesiečiams? Ne,nereik! Na,tai gal mr.sonlska ar budistų etika tiktų 
slečiam? Ne,nei tokios nereik! Be etikos lengviau pasiekti tikslą,nieks never 

priemonių pasirinkime.0.K! Nutartą išmesti iš statuto etiką! Svarstant 7 - 
tąjį St.Str. ,kyla klausimas,ar šviesiečiai gali užsiimti politika? Politika''’ 
ilcuėl ne? Būtų malonu! Bet baisu! Gali kokiam vlikistui ar krikdemui užminti 
ai'-Vvucdegos.O kas tada? Ką BALF-as pasakys,da gali atimti stipendiją! Tu2č...a 
'‘os',tos politikom,nereik,nereik! Tegul kiti p olitįkuojapkai jie atkurs Lietu',- 
nesvarbu kokią:vilkinę ar lozora'itinę,proša-panjį prieglobsty,tai mes grįšjLe■ 
ir užimsime ankstas ir pelningas vietas.Aišku,politika yra pavojinga! O.K! 
u.in politika iš statuto! ; ■ •

Matomai šviesiečiai buvo pasiryžę nustebinti...ką? Pasaulį? Ne,ne pasaulį. 
Gal Lietuvą? Ne,ne Lietuvą, Ką gi? Kolegas? Talp,p^rtksave!, Išmesti politika 
tai jte išmetė iš statuto,bet darbo plan ^įįj^^tika, užimą -trįs. įis 
šeštų punktų. Vadinasi,tas ką jie išmetė pro durisįg$įžo pa>jjūos pro'-langą.

Sas žin ar nebus taip ir su etika? Duok Dieve'! 'V-,
•» Sviesiečių Seimas užsibaigė iškilmingu aktu,dąlyvauJant g^tjš-iai .laikinos:/ . 

stalyčiosjTUblngeno ir PfUlingeno, vi suomenei,pa teito je nuotaikoje sveikinusi', 
s a m bū r į. Sveikintojų priešaky buvo trys VILK-o viešpačiai,uždejusieji 5- 
V'jLBLą antspaudą ant įkurtosios Šviesos sambūrio.. Tai kam reikėjo kūrti švic 
rimčių sambūrį, galėjo visi dėtis prie AteLtlnlnk ų!?

*************** /
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SPAUDOS APŽVALGA.
V L A K - a s ir VLIK-as.

Pernai buvo sužinota tremtyje,kad Lietuvoj vietoj priešingai nutarimui iš- 
bėgunio VLIK-o,susikūrė naujas Vyriausias Lietuvos Atvadavimo Komitetas - 
VLAK-as .Jie atsiuntė Igaliavlmus patikimiems asmenims,prityrusioms dirbti už 
slėniuose Lietuvos atvadavimo darbą.Tad veikia dabar tremtyje VLAK-o delega- 
ūra, teisėtai atstovaujanti Lietuvą ir energingai ginanti jos reikalus pasau
linėj arenoj (žiūr. skyriuje "Faksai ir dokumentai“ VLAK-o darbų apyskaitą). 
Tyo pačiu žygiu VLAK-as atšaukė VLIK-o įgaliavimus ir Įsakė jam susilikviduo' 
ii* jo archyvą ir turtą perduoti VLAK-o delegatūrai (žiūr.sk. "Fak. ir Dok.,:)

Savaime suprantama,kad VLAK-o veikla yra pogrindini,todėl pavardes ten da 
lyvauj^nčių asmdnų,lygiai kaip ir pavardes VLAK-o dolegatūros narių užsieny 
ir asmenų,prasiveržiančių pro geležinę uždangą,nėra skelbiami.

Deja,šio dėsnio neprisilaiko Krikdemų organas "Mažasis židinys" Nr. 10 ir 
tautininkų "Mūsų pranešimai" Nr. 11. Pirmasis,straipsnyje "Egoistines kombi
nacijos" ,puola VLAK-ą: "neturim jokių rimtų duomenų,kad VLAK-o deklaracija 
nėra kilusi čia,tremtyje... Naujos jėgos... turi aiškių totallstlnių siekimų 
ir metodų. Mūsų kėlias - atsargumas su pašaline avantiūristine (?) iniciaty
va". Antrasis:- "Kelių nenuoramų (suprask VLAK-o Įgaliotiniui Red.) iniciaty 
va visa tai pradedama kelti 1 pigią rinką (?) ir norima sudrumstame vandenyj 
pameškerioti".-—

AtštrzrfKrTkdcmal ir "tovtininkai" gina savo kromell,ncs gi VLIK-as yra Jų 
“pigi .pinką" ,kur jid yra viešpačiai ir valdovai. Kitos sroves yra tik tam, 
kad pritartų krikdemu nutarimams,padarytiems kartu su "tovtininkais". Patys 
b.idawi avantluristafjs (jų tarpe buvo du "tovtininkai" - vokiečių šnipai:žit.r. 
pk. "F. ir D.), jie tiekiais pravardžiuoja teisėtus mūs tautos Įgaliotinius.

"studentų Varpas' Nr. 1 (13),cituodamas šias Krikdemų ir "tovtinirkų" or
ganų insinuacijas,piktinasi:"Ką turės jausti krašte vyriausioji krašto po? i- 
tlnė vadovybė,kai jai i pateks 1 rankas šis du krikščionių-demokratams ir tau
tininkams atstovaują organai,apie tai net pagalvoti baisu.Ir kaip jiems dr?„8 
pažvelgti in akis šiU rašinių autoriai ir Jų Inspiratoriai"? Bet "Studentų 
Varpas" klysta,kai jisai nori sugretinti VLIK-o ir VLAK-o veiklą:pirraeis;. 
tfarpo atgyvenęs organas,nors, gal būt ir suvaidinęs tūlą vaidmenį Vokiečių 
okupuotoj Lietuvoj,turi būti dabar atmestas kaip sudėvėtas skarmaluotas drrb 

.zis.Jis susikūręs akcijai Lietuvoj, ne tinka užsienio politinei ir diplomatai.:.
veiklai .Tam yra daujį kompetontaš iusnė \TL»K-o dolegatūra, išvysčiusi didelę di 
plomatinę ir politinę akciją (žijr.skyr.F.ir D. VLAK-o delegatūros darbų atr.-, 
skaita) .VLIK-as,nesi<t rientuojąs pasaulinėj politinėj arenoj,daro vien klato; 
.ir nesąmones.Pvz. jis. apsiskandalinc pripažindamas Lozoraiti,pasiskelbusi 
Lietuvoj "prezidentu".remiantis Smetonos Įpėdinystės Kybartų aktu ir tuoj df ■ 
vė mūs tautos priešams progą mosti^Latuvai apkaltinimą,kad ji buvo ir liko 
po šiai dienai fašistinė ir kaipo tSkia,neprivalo figūruoti laisvų

TuT'i'iį -.'MPĮSf .
VLAK-as gi žiauriai pasmerkė) Lozoraičio ir VLIK-o avantiūrą.
Ar.t ra: VLIK-a s pasiuntė nese.Įiąi Paryžiun Marshall’o plano vykdyme konferen

cijai pareiškimą,reikalaudamas^Lietuvos atstatymui 100 milijonų dol.,c VLAK- 
smulkiai motyvuotam pareiškimo' reikalauja 350 milijonų dolerių.

Tad aišku:VLAK-as yra teisėr.ą Kovojančios Lietuvos organizacija,norinti 
atkurti Lietuvą tikrais demokratiniais pagrindais.VLIK-as gi fašistinė orga
nizacija, sudaryta didžiumoj iš.smetoninių palaikų,nori atkurti Lietuvą fąšls 
tintais pagrindais ir užkart apt Lietuvių sprande naują smetonbernių Lozorai
čio diktatūrą. Z

Toks dvilypumas yra kenksminga!s Lietuvos atvadavimo akcijai.VLIK-as kaip 
nudėvėtas ir suterštas skarmalas/turi būti mūs taupos atmestas,jis turi kuo- 
greičiausiai išnykti iš mūs padangės,kaip te jau buvo pareikalavusi Kovojan
čios Lietuvos vyriausia vadovybė - VLAK-as.
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’’Pragiedruliai" Nr.7,cituodami kun.Krupavičiaus pa re 13 kims, duotą Amerikos 
ietuvių "Draugui" Nr.45,palieti VLAK-ą:"Lietuvių tremtinių bendruomenė apie 
adinamąjį VLAK-ą,anot Krupavičiaus,- truputį yra girdėjusi,tačiau aiškaus vai 
do* to klausimu neturi.Kai kas ’lu/K-a t>anio girt.4, ir kelti į viršūnes,bet dar 
umą Lietuvių laikosi rezervuota?.,. .'r

Amer.Liet."Draugas",darydamas išvadą iš kun.Krupavičiaus pareiškimų,sako- 
Kadangi VLIK-as teisėtai atstovauja visą politiškai organituotą Lietuvą,kad an. 
i VLIK-as yra jau prezentavęsis ir žinomas viso pasaulio vyriausybėms ir su- 
ungęs į vieną damų darbą visus Lietuvos laisvinimo veiksnius,tad tam vyriau- 
iam Lietuvos laisvinimo darbui turi vadovauti,kaip iki šiol vadovavus."

Na,o jei VLIK-as blogai vadovauja,kaip iš tiesų yra,kas tada daryti? Ar lau
žt 1, kad VLIK-o šulai su Krupavičium pryšaky nugramzdintų Lietuvą dar giliau 
rarajon^negu jau yra nugramzdinę,remdami Smetonos diktatūrą.Jie,vietoj smete- 

■inės diktatūros,ruošia dabar Lietuvai lozoraitinę diktatūrą - avantiūrą,kuri 
uves Lietuvą į Varšuv^nas juk noma kad Lozoraitis buvo ir liko
ankbernis- intermaristas (Polšča o d Ino r žą do mft¥ža)jpasiryžęs a tnau JUtCt LIu b-’ 
i no uniją.

Kun.Krupavičiaus nuomone VLIK-as yr šventove: neliečiama,nek ei-" 
a m a,na ir neklaidinga, ir girdi "jei susikurtų politini orga- 

l ;.,ei ja tremtyje, ji į VLIK-ą^ineiti negalėtų1' ( ?-Red.) .Na,o kaip kun.Krupavi- 
.’•.j' paaškins inėjimą in jo "šventovę" dviejų delegatų iš įsikūrusios tremtyje 
>• z.m o sies "ūkininkų" (?) partijos iš 10 narių,- vienas tų delegatų žultkevc 

ey-diplomatas.prašalintas už malversacijas iš diplomatinės tarnybos ant ... 
letoęinės ištvirkusios vyresnybės, tapo VLIK-o p a ž i b a,"darančią stetr-klm 

VLIK-as apsisaugo ja, kad tas stebūkladarts jo neapstatytų!-Red.).0 kitas,
■ ■'uprūsis,toks pat "ūkininkas",kaip ir ex-diplomatas,išvyko Amerikon dolerių 

■'-ui kalėdoti.
"’ad VLIK-as,anot "Draugo" ."prezentavęsis (?!) ir žinomas viso pasaulio vyr..< 

’n»< ( Sic!)",mes nesipriešinsime .Bet,kaip jis yr žinomas? Af analfabetiškais, 
’viai.s,vaikiškais memorandumais? Ar akiplėšiška Lozoraičio "notifikacija",pa- 
. ke1bus1o prezidentų^VLIK-o pripažintu?“ Taip,VLIK-as yra vyriausybėm"Žinomas. 
u. Irs iš geros pusės, jis ^yra jų kvalifikuojamas kaipo neo-fašistinė organiza-,' 
I.atle~e,kad VLIK-as yra sujungęs visus laisvinimo veiksnius,- virį, d-- 

’"i-o ta4. VLIK-ą boikotuoja, kaipo ame toninio šlamšto palaikus.
*- t ■*' '*-&'•»«. # ’» *

TREMTINIŲ SPAUDA 1F BALF-o LĖŠŲ SKIRSTYMAS.
■■ Stulai.tų Varpe" Nr.l (13)randaiae įvertinimą BaLF-o diktatoriaus kun.Koršl 

« skirstymo tvarkos,jam besilankant Europoj: "šis skirstymas ėjo vien asre.
Jn nuožiūra ir be didesnio rimtumo.Kas jam daugiau patiko, tani ir pinigus 

ųiė.Buvo, atsitikimų,kad už skirtus pinigus jokių kvitų neėmė... Sųi BALF-o 
artomis jis ceremonijų nedarė/, jei BALF-o siuntos tenka UNRRA-ai,o vaistai ka- 
ucmenei.bet ne Lietuviams,- ptesvarbu.Savo dažnai beprasmiams važinėjimams Kon 
ne tikrai dideles pinigų suirAs išeikvojo.Jo finansinė veikla reikalinga rim
inio tyrinėjimo.Tremtiniuose) ir dabar kursuoja daug linksmų anekdotų^ apie kun 

ončiaus veiklą Europoj. Lietuviai tremtiniai ne to tikėjosi iš BALF-o'pirminį 
>.Daug kur jis Lietuvių nepirėmė,bet .užgavo, sukiršino ir pa
le k i n o.Šitokie rėmėja!-, kaip kun.Končius,tremtiniams tikrai nereikalingi., 
t žalingi.BALF-o įgaliotiniai paskirti vieno kun.Končiaus nuožiūra:?ranouzų 
T.oje - Dr.Petras Karvelis ,'.‘5r. Trimakas ir Dr.Domas Jasaitis ir kun.Pe t raitas: 
xtrijoje - Dr.Daukša,Vokietaitis ir Baliūnas;JAV.zonoje - kun.Ražaitis ir Mir 
uas. Anglų zonoje - Dimša.
Beveik visi įgaliotiniai vienos politinės krikščioniškai-katalikiškos srovės 

^nė s."
* ■ ' < 

Kada BALF-o direktoriatae susipras pareikalauti iš kun.Končiaus ataskaitos 
f rasinio BALF-o lėšų eikvojimo laike Jo kelionės Europoj?

■H*************

; * . . v
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DEL Kun. KRUPAVIČIAUS, VLIK-o PIRMININKO PAREIŠKIMŲ
Krikdemų lyderis ir VLIK-o pirmininkas kun. Krupavičius "žiburių1'Nr 

ir "Tėviškės Garso"Nr.76 pareiškė: "Tvirtai tikiu,kad Lietuve.! laisve’ ir ne- 
:riklausomybe bus grąžinta".
. Tikėjimas yra girtinas,bet deja,kun.Krupavičius nepasakė 1 -uo jis paremtas, 
engva pasakyti sėdint ramiai kokiam ten Vokietijos užkampy? Mums karas nesi- 
foVė." Jeigu VLIK-as birtų .Likęs,kaip buvo nutarta,Lietuvoj drauge su partiza
nes ,užuot dezertavęs, tai jo posakis turėtų pras sės,Be t dubai' su kuom gi VLIIL- 
s kovoja?

Netiesą teigia kun. Krupavičius sakydamas .kad VLIK-a s1’-ra saves visos tautos 
i Įtarimą ir yra pripažintas tremtinių ir išeivijos visu o manė s ?' Argi jis nemu- 

• T-ojc ir Il-ojo išeivių seimo nutarimų,smerkiančių Vi’.IK-ą ir jo veiklą,ar 
y G nežino,kad yr susikūręs Lietuvių uadlkalu-demokratų blokas, s įsi dedąs iš

4-u irių demokratinių organizacijų,ką pa s me rkė VLIK-ą ,kaip > fašistine, orga--
’ zao.L ją, susidedančią iš smetonini a šlamšto .pražudžiusi c Lieujvą

Nereik užmiršti,kad pats kun.Krupavičius,kaipo krikd.emų lyier; s yr atsakin
ąs už Lietuvos pražudymą,dėl to,kad jis sutiko eiti 19)38 m. koalicijom su 
■■'cvtininkais" ir drauge su Liaudininkais parems pašli.jusią Smetonos diktatūrą 
ciK pažymėti,kad kun.Krupavičiųs,kaipo neva demokratinės partijos lyderis,ne- 
.^cmet nepasižymi' jo griežtų principų saugoj i nu, jis buvo ir liko oportunistus, 
r dabar jo VLIK-as,sulipdytas is visokeriopi smetonirlio-fašisti.iLo Šlamšto,

V
a

rgi gali kėsintis atkurti Lietuvą demokrati liais pag:rindais.Pat i kun.Krup. ir 
■; vT.TF-as Jau anaiakaydai iru^prlpf!^4»dqp|i t nrgjįgį..' Lie tavos pr >. .identu, re m- 
amiasi apokrifiniu Smetonos “įpėdinystės akt T. A r“ tai rimta? Argi lun.Krup. ne
ar ran ta, k,?, d tokiu elgesiu jis ir jo 7LIK-as tik apsvinkina darią tikrųjų Lietu, 
os demokratų .norinčių atk-'rti Lietuvą demol!ratiniais 3 pagrindais.

Tol tau, kun.Krup. pare iškėSėkmingiau tikslą siek’ti(kokį?)yia sukurta 
Lietuvos Respublikos Vykdomoji Taryba".Iš kokių gaivalų yr sukurta toji taryb 
is nesako.Ar iš VLIK-inių? Jeigu ta taryba būtų sukurta iš tikro de mok ra time 
lemento demokratiniais pagrindais,tai ji gilėtų tur .'ėti svorio ne vien Lietum 
m ir svetimtaučių akyse.

Apie kokius "konstitucinius orgenus" (?) laiba kun . Krupkurie yra įpareigot 
•pintis Lietuvos reikalais"? Kas Juos įpareigojo? .Ar ne Smetona? Ai tai b-'-tų 2- 

■ c ex-diploma tai? Tad išeitų,kad kun.Krupavičiui a/metoninės konstitu opalaikdr 
teisėtos ir jom remiantis Smetonos įsteigtieji organai yr teisėti. \ ei tau i 

-:mokratas! Maža to,ar kun.Krup. ’nežino koks yr mula ex-ų svoris? Juk .’’’s buvo 1 
. liko žemiau O(noliaus) . Ir su tais nolia is .kurie ms terūpėjo Smetonos atšalu? ‘ 
... q.. dabar BALF-iniai dolerŠI,'ji s’ 11 visai, darniai dirba ^ie tū““!^Is- r’’
i.svf’li'ffi^ferbą?1 ciA-a ’
Anot kun.Krup. išeitų,kad ti’i jis vienus Ir jo susibankrutiję-3 YjLIK-a i dirt- ■ 

lotuvos atvadavimo darbą, jis užslėpė šinr.erippai, didesnį darbą, atliekamą VL>.d 
'.'yr .Lie t. A tv. Ko m, j ir Baltijos Valstybių .įtvad^vhmo Komiteto.Ar jis nematė 
Message r BaJt_g'^rgane~-.BVAE paskelbtų mem įrangų 51jJ»4ie įktų tiek U .N-C., tiek An- 
: :VaksiT_Ii^rancvzų..vyrižusyT^mLLietuvos ir kit ų Balti jos' "va Is t ybių re IkaTaT- 
-'j i's'-nematė' atsišaukimų į viešąją pasaulio opJTniją' p r ancūzų“i i» anglų "kalbom?. 
'Leistų atskiromis brošiūromis? Toksai uŽslėpiimas visuomenės akyse išganingu.- 
„etuvai veiklos priešingų V?pIK-ui organizacijų, yr neišmintingas, ir nerimtas. "

Tautinas ,VLAK-o pirmininkais, z? CmK a 
GRĮŽUSIO IB LIETUVOS PASAKOJI! AS.( Slt .Varpas Nr. 3).

...Okupantams parsidavusiu lietuvių yra daug'lausiai iš buvusių dvarų ki;nieČiu 
uerpo.Be to okupantams yra atsidavusi ir tai.p vadinamoji lietuviška vyriaus’’!^ 
kuri labai daug žalos dax«o kraštui,nes g;erafl pažįsta vietos sąlygas ir pade- 
Išprievartauti gyvento j ule .Bet yra ir lai ai gerų žmonių.Štai vieina senutė pa
vaišino mane pienu,o kad/a aš norėjau neimti.,tai man pasakė šiuęjs atmintinus 
žodžius:"Imk,man daug nOreikia.Jhs miškini:*! kovojate už didelį,didelę teisyl.
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r aš noriu bent tuo atsilyginti"... ir ašaros pasirodė jos akyse.
- Aš norėčiau pasakyti vieną: Kovotojų eilėse yra tie 

i s m e n y s,k u r i e ir anksčiau nebijojo išstoti 
i ž laisvę nei S m e t o n o s,n ei Stalin o,n ei H i t 1 c 
,’io laikais. Dar dartgiiu; Jie atsisako priimti s a- 

*70 tarpan tuos asmenį s, kurie anksčiau buvo 
pasižymėję vienašališku žiaurumu. Man atrodo,ka! 
uletuvoj žmonės savo kailiu per daug jautriai pažino visokio plauko diktatūras 
ių nemėgsta ir tapo atkakliais vakarietiškais demokratais...

* * * w *
KRIKDEMŲ DEMAGOGIJA.

(Vasario 16 d. aktas ir demokratija. - "Varpas" N.l)
Vasario 16 dienos aktu Lietuva buvo paskelbta demokratinė valstybė,kurioje 

visos partijos ir per jas visi Lietuvos piliečiai dalyvauja valdyme.Garantuo
jamos visos laisvės.Tačiau tauta tomis konstitucinėmis laisvėmis naudojosi tiJ' 
Lki 1926 m. gruodžio 1? d. Atsirado dvi politinės partijos - Tautini nki. 
Ir jiems talkininkavusių KrikŠčionių-Demokrat ų,kurios bū
tume s mažumoje,peržengusios konstitucijos suteiktas laisves,pamynusios įstaty 
nu?,griebėsi smurto ir prievartos,kad ginklo pagalba pagrobtų valdžią. Šiais 
:a'o veiksmais abi minėtosios partijos ne tik paniekino veikusią Lietuvos Res-' 
jitblikbs Konstituciją,ne tik paniekino demokratiją,bet tuo pačiu ir 1918 m. 
z-sario 16 d, Lietuvos Nepriklausomybės Aktą,kuris Lietuvos valstybės pagrln- 
lūs buvo paskelbęs demokratiniais.Kad vėliau tautinlrkat Išst&mė krikdemu::. to; 
il'kc' nekeičia ir Valstybės Konstitucijos ir Naprikiausomybėa Akto paniekini,m 
•tėnėe nuo Krikščionių-Demokratų nenuplauna,Sis faktai. aiškiai rodo,kad jie, d .v/ 
i.i-’nkai ir Krikščicnys-Demokratai,yra partijos nsdeiačk ratiŠkos, bet tokios,ku 
O c siekdamos valdžios su jokiomis priemonėmis nesiskaito ir,atmetusios daro 
srr.tinį valdžios siekimo kelią,tik tyko progos Valdžią pa
ir c b t i smurtu ir jėga (ar apgavimu,-Red.)* /

Ir dabar^kada reikalas yra visoms perti joms vieningai kovoti už Lie tuvnir-^-^ 
■„'•.statymą, kada demokratinės partijos ieško tandrtdarolavimo su kitomis n a t“ p r 
'ingėmis perti jomis , ats i sakydamos net nuo sako tortinių principų, Tautininkai 
’•.n.V. veikia reparetinini ir net kenkia kai kur bendrai kovai už laisvę,u kr 
?emri,kuMių santykis su kitomis partijomis yra on..y,. stengiasi visur paglenŽt 
-edvva’Zlm.ą.Pvz. dabar "Vadovaujančiuose veiksniuose* jų yra pusė ir dėl to ?.i; 
šiol negali išsirinkti prezidiumo.Gi švietimas yra visiškai jų rankose .Mokyki 
tapo gryn-’.i konfesinėmis įstaigomis,kur tik viena atoitlninkiskoji pakraipa y 
proteguojama.Mokytojai taipgi tik krikdemai .Priešingų pasaulėžvalgą pedagogus 
<žengiamas! tuojaus išėsti.Tas pat yra ir su lėšomis.Visi pušalpiniai pinigai 
eina išimtinai per krikdemų rankas ir yra dalinami pagal Jų saiką,t.y. savinj 
gauna vieną saiką,o svetimieji - kitą,kas ypač matosi dalinant studentams sti
pend! jas. C i a krikdemai yra pasinešę absoliučios d e- 
magogijos linkme.

Bendrai paėmus,savo veikloje krikdemai ieško su kitomis partijomis tik tie: 
bendradarbiavimo.klek laukia iš Jų pritarimo savo vedamai politikai 
o nepritarus stengiasi su kitų politinių grupių nusistatymu visiškai nesieki’j 
tyti (arba jas šmeižti!-Red.).

Tokios mintys kyla,turint galvoje Vasario 16 d. Aktą,kuris mums tebegalioj 
ir šiandien: atstatyti nepriklausomą,demokratiniais pamatais sutvarkytą 
Lietuves Valstyoę. *•»****•»■***•«•

"Varpo" priekaištai,daromi "Tovtlninkų" ir Krikdemų partijom,rėmusiom Smet- 
nes diktat lirą, yra pagrįsti; Bet kodėl "Varpas" nutyli,kad ir Liaudininkai rėm 
>938 m., "tautos •"adą" ,kai jo diktatūra buvo pašlijusi.

olos trys partijos yra atsakingos drauga tu Smetona už Lietuvos pražudymą 
ir,atsikūrus demokratinei Lietuvai,jos turės atsakyti prieš tautos teismą! Bt 
dingą,kad VILK-ą sudaro dabar kaip tik šios trys parti jos,dedančios padangas 
atkurti Lietuvą fašistinlais-smetoniniais pagrindais su Lozoraičiu,kaipo "tau. į 
t,^ vadu",idant nepaleisti ia savo rankų hegemoniją.- Red.
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F A K T A I ir D p K U M E N T=Ą_Į.

VlLK-o pirmininkas ir krikdemų lyderis giriasi išeivių spaudoj jo atliktais 
artais.Lietuvių patarlė sako:"pagyrų puodas niekad netaukuotasl"Jis uŽslžp^ 
uo mtis visuomenes veiklą šimteriopai didesnę, svarbesnę ir pasekmingesnę,t.y, 

T-A^b, delegąjAgos jĮ&aieny ir kitų organizacijų. ,fWx ?
VLAK-o delegatiira dirba ankštam kontakte su Baltijos Valstybių Atvadavimo

Corn!tetų,leidžiančiu Messager 3alte(išėjo Jau 15 numerių)ir Lietuvos Gelbėjimo 
'Komitetu,kurio veikla yra slapta^ffes skelbiame čia trumpą Jų darbų apyskaitą.

■' " ’ (Sėd.)
C. B.V.A.K-as,be jo leidžiamojo organo Messager Balte,yr atskirom brošiūrom 
šleidęs du atsišaukimus į pasaulio opiniją pranc.ir anglų kalbomis,plačiai 
^skleistus Europoj ir Amerikoj.

BVAK-as yr įdavęs 194-6 m. I.T.C. pilnačiai ir Tarybai 3 memorandumus reika
laudamas suverenybes Baltijos Valstybėm grąžinimo.Be to įduoti memorandumai 
ievinui,Bidault, senatoriam U.S.A.:Conally.Vandenbergui ir Eleonorai .Roosevelt'* 
enei,prašant paremti Baltijos Valstybių ekundą.Paskelbti protestai:!.- prieš 
*alt.Valst. skundo nesvarstymą I.T.O. ir 2.- prieš merdėjančios Tautų Sąjungos 
alt.Valst. neįsileidimą paskutinen sesijon 194-5 m. Įteikti ir paskelbti 3 at- 
iri laiškai Churchill’ui,protestuojanti prieš jo nuolaidas padarytas Stalinui, 
egerane.Jaltoj ir Potename Baltijos Valstybių sąskaita.Šie visi dokumentai ir 

daug kitų yr ištisai paskelbti BVAK-o organe Lį..o.. s s a g e r Bal te.
BVAK-as nesiliauja reagavęs į visus, tarptautinius įvykius,daugiau ar mažiau 

iečiančius Baltijos Valstybes. žįvU- Ut#
K w ' ' ' X .

'.1. V.L.A.K-o delegatura užsieny nesiliauja dirbusi Lietuvos atvadavimo darbą 
.vejopa kriptimi:l.~ atremdama svetimų; ų(rusų,lenkų)pastangas paglemžti Lietu
vą ir .sunaikinti mus tautą, 2.- atskleisdama mūs tautiečiam klastas ir pastan- 
as savųjų a yantiųrjLnta^,. tiesiančių tinklą pagrobiau; i atkurtosios Lietuvos vy

ži aus y be s į savo’rankas’nedemokratinem priemonėm.
Pirmojo tikslo atsiekimui buvo Įteikti J.A.V. ir Did.Britanijos vyriausybėm 

tatinkami memorandumai Lietuvos reikalais,būtent: 194-7 m.vasario men.prieš 
rasidčeiant Maskvos konferencijai btn'o Įteikti du memorandumai:!.- reikalau- 
ant Rytprūsių šiaurrytines sryties s’-. Karaliaučiumi prijungimo prie Lietuvos, 

Rytų Lietuvos anapus Curzono linijos,atskirtos nuo Lenkijos,su Vilnium, 
zardinu, Brasta ir Naujaplliu,grąžinti Lietuvai.Buvo Įteiktas motyvuotas memo
randumas Paruošiama jai Komisijai Paryžiuj Marshal.’.'o planui vykdyti,reikalau- 
'ant 350 milijonų dolerių Lietuvos apstatymui.

Nevienas gal pasakys; "kam tie memorandum'ai, j u V. jie vis tiek šiandien dar 
leįvykdomi." Jei šiandien jie dar ne’įvykdomi, tai i yto j,pasikeitus polit. kon- 
unkt^rai, bus į v y k d o m i, s va) bu kad ateity (galima bt’tų pasakyti,kam 
-rideres: šie reikalavimai jau buvo pastatyti 
tada ir t a d ai Antra vertus,/Lietuvos atvadavimo 1’J.auąimas privalo būti 

. ->e atvangos judinamas,idant pasaulis žinotų,kad Lietuviai budi ir nuo sa
rs teisių neatsisakys.

Antrojo tikslo atsiekimui buvo (sušauktos dvi konferencijos Lietuvos 
žemokratų tremtyje.viena 1946 m. rugsėjo,kita 1947 m. liepos men.,kur 
vjvo nustatytos gaires atrėmimui E.ozoraičio ir VLIK-o klastų ir žabangų tiesia* 
-.•ų mūs tautos pavergimui.(Sėmiau skelbiame II-ojo LIETUVIŲ DEMOKRATŲ Seimo nu- 
arimus.)

*ir. pat perspausdiname kaikuri uos svarbiausius dokumentus,k.a:Kovojančios 
lėtu.os pasmerkimas Lozoraičio-* flLK-o avantiūros, V.LAK-o kontrnotifikacija 21 
slstybel anuliuojanti Lozoraičio pasiskelbimą "prer.identu”.
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Vienas demokratų (liepos 5-7 dd.),kitas atžagareivių neo-fašistų,ouvuslų 
’.•netonbernių, ex-dipįomatų ir VLIi-iBtų (rugpi Šio mėn.). nutarimus pirmojo mes 
’kalbiame čia ištisai,jie neturi savo užkulisy jokių klastų prieš tautą,antro
jo mums tėra žinomos tik jo nutarimų nuotrupos,nes šiųmetis kaip ir pernykštis 
jų ’'seimas1' yr klastingas,ruošiąs naujus žabangus m's tautai, slepia nuo visuo- 
ren -s 'tikruosius"savo tikslus.r-

Jeo-fašistų seimas savo ''komunikate" skelbia buk jų "konferencijoj'* dalyva
vę visi žymia usi(?) Lietuve d laisvinimo(?) va
lą i. Tai yra grynas melas! Ten dalyvavo tik atžagareiviai ir neo-fašis- 

- tai,tie ką laidojo ir žudė Lietuvą,o tikrieji Lietuvos laisvintojai dalyvavo 
pirmame,Lemokratų Seime.

Uoliau,mes skaitome:"konferencija priėjo išvadą,kad tarptautini politine 
padėtis yra žymiai (?) pasikeitusi Lietuvos interesų naudai.(?).Tai 
’•ra antras melas! Tarptautinėj plotmėj Lietuvos padėtis šimet yr tokia 
?at,jei ne blogesni,kai pernai: tylos konspiracija Lietu
vos link, lygiai kaip ir kitų Baltijos Vals t-” 
y b i ų atveju, tęsiama toliau, liekas nedrįsta Ju
dinti šį klausimą nei spaudoj,nei diplomatinėse sferose,kur Baltijos Valstybių 
’.tveju taikoma holokausto politika, idant neerzinti"be rei- 
talo"š lauras raudonosios meškos. Tai liudija kad jų "žymiausi vadai" ir ex-di- 
Homatai - parazitai tiek nusimano tarptautinėj politikoj,kiek degloji 
tpelsinuos. Ką gi VIL^-as su Bx-ais yra darę,kad šią tylos konspiraciją sugria
utų ir kąjie yr priešstatą h oi o k a u t o politikai? N i č nieko! 
FLAa-as gi,kaip žinoma,leisdamas išvien su BVAK-u "Kessager Balte" griauna ty- 

’.os konspiraciją ir savo protestais ir atsišaukimais į pasaulio opiniją (dvi 
. irošiftros pranc. ir anglų kalbom) priešinasi holokauto politikai.

Po m''’s ir viešosios opinijos spaudimo, susiprato pagaliaus VLIK-o viešpačiai 
atšaukti pernykštį draudimą "emigruoti". Jie daro tai tik puse lupų, p r o - 
’ o- r m a, bet visur,kur tik gali trukdo emigraciją,nes visiems išsikrausčius 
ižjurin.ant ko gi viešpataus "TUbingen'o bei PfUlingen’o viešpačiai"?

VlLK-iniai ex-ai nutarėJungti savo likimą su Vakarais bei su ky
bančiu Jungtinių Europos Valstybių Sąjūdžiu." Kaip reik suprasti s a v o?Beik ' 
lanytijkad Ex-am r->pi ne tautos,bet j ų likimas. Tai mums ne naujiena, juk • 
jiems niekas kitad niekad nerūpėjo,kaip tik jų lik'ima s,jie tikisi pri- 
jiplakti prie Jungtinių Europos Valstybių Sąjūdžio,kur jie mano rasti "šiltų 
rietu".Bet kas yra tas Jungt.Europos Valstybių Sąjūdis,jie nežino,jie tik kraš
tu ausų apie Jį nugirdo. • ,

Kai VILK-as ir jo ex-ai tik svajoja apie "įjungimą" savo likimo, 
/LAK-as jau yra įjungęs ne savo bet tautos likimą į P a s a u 1 io 

■ Ir Europos E e d e r a 1 į Sąjūdį, šių sąjūdžių kongresuos, į vy ku
liuos šią vasarą Eantreux (Šveicarijoj) .dalyvavo. VLAb.-o delegatai ir observato- 
r’iai.Žemiau mes talpiname detalę apyskaitą tų kongresų eigos.

VILK-iniai ex-ai "suintensyvinsią veiklą stiprinant vieningumą 
savo tarp e". Aišku: ranka ranką plauja.o abi suodinos; varnas varnui 

.akin nekerta,© vilkai yr pratę operuoti gaujom, skersdami ėriukus, 
:aip mažiau rizikos! Vadinas i;krikdemai ir tovtininkai vieningai da
lysis BALF-iniais doleriais ir tremtinių ubagiškais skatikais, žihrės pro pirš
tus vieni ir kiti in jų bendras malverzacijas - reik gi tęsti Kauno įprastas 
metoninės tradicijas* — '

Jie"jungsiąs i bendrai veiklai su tais,kurie siekia laisvės" - vadinasi:kada 
JĮA.-'.-as, jVAK^as ir Lietuvos Gelbėjimo Komitetas iškovos Lietuvai laisvę,tai 
krikdemai su tovtininkaie užbėgs jiems už akiųy'^sSs 1 juhgs^šūTfg^bdaka i kovojau- 
■ia tauta tėvynėje",na,ir pasiskelbs jos išlaisvintojai s,paims . 
■aidžią į savo rankas,o tikruosius išlaisvintojus apšauks išdavikais, 
ygiai taip,kaip Jie jau pasielgė 1919 - 2C ir 1926 metais.
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žinoma, Ex-ų ir VILK-is tų konferencija neužmiršo ir 1 6 š y reikalo. Kaip- 

is,atšaldytų ir pašalpiniy BALF-o dolerių jiems neužtenka tęsimui parazitinio 
t: r prabangaus gyvenimo, jie nori atimti iš ubago lazdą,- Jie relka- 

auja,kad tremtinisi-išeiviai,gyvendami iš išmaldos, apsikrautų mo- 
’ e s č i u? i

žuvus Jie negali, kiekvieno tremtinio apkrauti priverstinu 3 markių 
inkliava mėnesiui,tai dabar jie ragina geruoju apsikrauti mokės
iu. Kai nru.s t rentiniai-i šie i via i sukrauna "žymesnes sumas",patys kąsdami alkį 7 

ir šaltĮajų Ex-seleneiJos mugeba jas "padęriai" suvartoti:visi l&sikugIną tau
kines , išputusiais žandais Ir storais sprandais nepaeina,Jiems,jų žmonomTir jų 
meilužėm.apkarstytom brangiais kailiais ir deimantais, reikalingi automobiliai, 

etonirrials paikais. Ko šia 
varžytis?! Tegul tik kas pabando kritikuoti,tuojaus JI i S 8 k rynisim 
..•į ten kur pipirai auga. TUblngen’o - PfUlingen’o laikinosios s t a 1 y B i- 

e Nr.2 viešpačiai tęsia toliau laimingas Kauno tradicijas.
Maža to Ex-ai irgi nesivaržo: vienas jų,pasižymėjęs malverzacf. Jom, neats iškai

tęs pu VŽs. Re ik .Minister! ja* Iš kelių šimtu tūkstančių. litų,senu įpročiu,nenori 
atsįskaitytl ir su PfUlingwn'o viešpačiais iš surinktų aukų...Jaru ir gi sugedi 
iš ubago atimta lazda.

Nee-fašlstinė konferencji ja išreiškė pageidavimas’’ ... susijungti, su heroiškai 
kovojančia tauta pačioje tėvynėje" Gerai! Tas jų "susijungimas" bąxs,beabejo, 
naudingas,nes jie turės duQti jų užviltai tautai atskaitą iŠ jų veri klos ir ne- 
-eiklos prieš karą,per karqj ir po karui.

Jeigu PfUlingen’o viešps įčiai,neturėdami jokio kontakto su kovojątnžia Lietu-| 
ra,nežino, kas ten parosi,ta U kovojanti Lietuva gerai žino F fU linge nt’o viešpa- ‘ 
jių darbelius. ^5- . IŽV y\*WVu> ■'> ■ į

V.L.Ą.K-o PASTANGOMIS ĮKURTAS LIETUVIŲ RAD'JKALŲ-DEMO  KRATŲ BLOKAS,
194-7 m. liepos 17 d. atsišaukimu VLAK-as paskelbė Lietuvių Radika'.lų-Demokra- 

tų Bloko Įkyrimą apsigynimiui mfis tautiečių nuo vidujinių ir išorinių priešų, j 
blokas savo politiniu credo skelbia kovą uŽ demokratinę valdžią,parem tą teisė
ta konstitucija,nes "valdž.'la turi bfr.ti kuriama plačių žmonių,patiem žmonėm ir 
jačiaię žmonėmis" (Llnkoln’i as dixit) .turėdamas galvoje ateities Lietuvą .

Kaipo nesilaikąs prigim* tųjų natūralių žmogaus: teisių dėsnių yra pasuMrkiama; 
VILK-ae,susidedąs didžiumo j iš buvusių smetonber.’nių, vokiečių bendradarbių ir 
snipų(kas paaiškėjo nacių * vadų byloj Nuremberge’^ .pripažinęs Lozoraiti p,.reziden 
tu-ir tautos vadu ir draug e su kaikuriais smeto/niniais ex-diplomatais javu pasl 
skelbė "vadovaujančiais ve iksniais" ir dabar rengiasi sudaryti "vyriausy bę sme 
toniniais-fašistiniais pag rindais".

"LoZoraitinės bei VILK- inės vyriausybės" mtjs tauta nepripažins! Mes R.xvosl 
,ae su jais ir neleisime Įr-ašyti garbingon m i’s 'tautos istorijon naujo gėdoi’.t 
paremto klasta,melu ir apgavimu.1- baigiamas a.tsišaukimas.

Pasirašo:ĄukštaičLų,Sud .aviečių ir Žemaičių rad.-dem. sąjungos ir Kaunien?iyi 
Klaipėdiečių,Lietuvos Gudų j,Mariampoliečių,Panę3vežiečių,Rytpr£isių-Tllžiečių, Sis 
uliečių,Vilniečių ir Žarasjiečių rad.-dem. samlpfiriai.

LIETUVIU SOCIALI? 3TŲ PASTANGOS ATVADUOTI LIETUVĄ. \<
, Common Wealth Review Ji jly 47. Vol. 4. Nr.l .mėnesio Įvykiuose raSo:’’Baltijo.t 

tautos.Lietuvių socialist:ų partijos delegacija užsienyje prašė Europos ir USA 
socialistų imtis žy^ių su:stabdymui sistematišikų sovietų valdžios pastangų su
triuškinti Lietuvių tautą masiniais suėmimais},žudymais ir deportavimu.Tas yra 
pridėta prie gerai Ąokume: ntuoto Estų Ir Latvjį.ų grupių kreipimosi.

USA soaialistų partija pasiuntė protestų kropijas Valstybės Departamentui 
su reikalavimu,kad Amerik os valdžia,kuri dar iki Šiol nėra pripažinusi sovie
tams Baltijos Valstybių p risiJungimo,turi pareikšti formalų protestą prieš 
iuos ^nusikaltimus prleši žmoniją*."

********
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LI"TUVIŲ-DEMOKRATŲ TREMTYJE VAKARŲ EUROPOJ II-sal SEKAS 1947m.liepos 5-7M
I. POLITIKOS REIKALAI.

1.. Kadangi Al Lankams -aprendžiant Vokietijos likimą, bus sprendžiamas ir Lietu
vos likimas;
2»- Kadangį’mūs delegatai negales dalyvauti toje konferencijoje;
3. - Kadangi kovojanti Lietuva negali pareikšti savo balso; - Tai Lietu
vis i-D emokrata i,esantieji svetur,p r i v a 1 o pareikšti

-mūs tauto S valią b ii t i laisva:
a. - Darant demonstracijas gatvėse ramiom eisenom su vėliavom bei plakatais,
b. - Lipdant didmiąsšiuose plakatus su Baltijos valstybių žemėlapius už gro
bų su užrašais,reikalaujančiais jų išvadavimo,

Ypačiai skaitlinga Lietuvių išeivija J.A.V-ėse privalo daryti m i 1 ž i - 
a i š k a s manifestacijas New-Yorke,Lake Success's - U.N.O. buveinėj ir Wa- 
ihingtorie prie8'Capitoi*|'lr Balt .-Namus.

~ . - II*. VIENYBES I-R DRAUSMES REIKALINGUMAS.
L* Kadangi šiame lemiamam mūs tėvynei įtuSnėnte yra reikalingas visų gyvųjų mūr 
tautos jėgų įtempimas,tai mes nutarėm paskelbti visų demokratinių jėgų susijur 
Simą DEMOKRATININ BLOKAN,
2. - Kadangi susidariusiom aplinkybėm Lietuvių politinė veikla Vak.Europoj yra 
budriai sekama mūs tautos mirtinų priešų,tai mūs veikla tegali būti kol kas 
pogrindinė,
j.- Kadangi Lietuvių išeivių tarpe atsiranda šnipų,provokatorių ir denonolan*i. 
(Stockh."Šviesos” 6 Nr.),ką nepagristais spėliojimais drįsta ūenoncljuotl tū
lus asmenis bei organizacijas,tai toki asmenys turi būti pasmerkti ir prašalai 
ti iš Lietuvių tarpo. .
4. - Kadangi Vak.Europoj esama kelių politinių organizacijų,veikiančių atskira: 
be jokio kontakto,tai yra pageidaujama,kad visos polit.organizacijos susijung, 
tų kuo greičiausiai vienon politinėn domokratinėn nrganizaeij on.

III. RYTPRŪSIŲ KLAUSIMAS.
. Kadangi Lietuvos likimo sprendimas,ryšium su Vokietijos likimo sprendimu 

pra aktualus;
Kadangi Aliantai yr nutarę panaikinti galutinai Prūsiją:

5. - Kadangi Rytprūsių šiaur-rytinė dalis su Karaliaučiun nuo priešistorinių 
Laikų apgyventa Lietuvių ainiu,rors_dabar dalinai suvokietinta;
H- Kadangi Karaliaučius bei Tilžė įuvo Lietusių kultūros centrai iki XIX am i? 
jalulį
5.- Kadangi Rytprūsių Lietuvių Taryba Tilžėj atsikartotinai yra pareiškusi ne 
eų,idant šiaur.rytų Prūsų dalis su Karaliaučium būtų prijungta prie Lietuvos j 

g i m o prie Lietu- 
ų dalies su K a r į 
ikti Aliantam

KLAUSIMAS.,
L.- Kadangi Jaltos konferencijoj buvo Allantų nutarta atskirti nuo Lenkijos 
crytis rytuose nuo Curzon’o linijos;

Kadangi Ši ėrytis su sostine Vilnium yra apgyventa nuo neatmenamų laikų 
lietuvių,nors kai kur dalinai sugudėjuslų;
3. - Kadangi ši ėrytis per pankis su viršum amžius (1339 - 1795)sudarė brandu 
Lį Lietuvos valstybės;
h.- Kadangi gyventojai šios sryties protestavo prieš jos priskyrimą prie Leri 
Įtjos ir Rusijos ir atsikartotinai pareiškė norą būti prijungtais prie Lietu 
>»- Kadangi mums yra žinomas kovojančios Lietuvos nusietatymas,būtent:troški 
ias atkurti Lietuvą Gedimino Lietuvos ribose,nes Kauno Lietuvą neįmanoma apg

;ai mes nutarėm reikalauti prijun 
to s š i a u r - r y t i nes R y t p r u e i 
t i a u č i u m iii Ąsos upei ir į te 
motyvuotą m e m oran durną. ■

IV. RYTŲ LIETUVOS IR VILNIAUS
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ee nutarėm reikalaut! prijungimo prie L i e- 
u v o s visų s r y S i ų su sostine Vilnium rytuo

se nuo Gura© n’o linijos iki Pinsko pelkių ir 
įteikti Aliantam motyvuotą memorandumą.

v. išeivių Šelpimo reikalai
1. - Kadangi paaiškėjo,kad šelpimo reikalai Lietuvių išeivių Vak.Europoj per 
Bendr.Am.Liet.Fondį yra netiksliai organizuoti per B.A.L.F-o įgaliotinius;
2. - Kadangi nesant prideramos įgaliotinių kontroles,įsivyravo jų tarpe šališ
kumas ir malve read jos;
3. - Kadangi kun.Končius,B.A.L.F-o vyr.įgaliotinis,atsilankąs pernai Europoj, 
nesutvarkė šelpimo reĮkalu,nepaisydamas išeivių skundų bei pageidavimų,bet 
įnešė dar didesną netvarką ir suirutę;
4. - Kadangi B.A.L.F-o Seime New-Yorke spalių mėn. 18 - 19 d. skundai Vak.Euro
pos išeivių buvo užslėpti;
5. - Kadangi Išeivių Seimo rugsėjo 15 - 17 d. 1946 m. pageidavimai,liepiantieji 
B.A.L.F-o įgaliotinių kontroles reikalus,patiekti B.A.L.F-o Seimui ir paskum 
direktoriatui,iki šiol liko nepatenkinti; -
Tai antrasai išeivių Seimas nutarus
a) - Kreiptis į WAR RELIEF FONDO likvidacinę komi
ai J ą U.S.A.,r eikalaujant pravedimo tikslios 
kontroles suvartoj i m o B.A.L.F-o 1 6 š ų;
b) - Kreiptis į atatinkamas juridines instancl jas 
visose Europos šalys e,k ur veikia B.A.L.F-o į g a- 
liotiniai,idant e x o f i o i o btitų padaryta kon- 
t r o 1 ė ir malversantai nubausti.

VI. LIETUVOS APSAUGOJIMAS NUO LOZORAIČIO IR VILK-o klastų
1. - Kadangi paaiškėjo:
a)- kad tremtyje esantis artimas Smetonos bendradarbis,Lozoraitis,sauvališkai 
pasiskelbė ’’prezidentu ir tauto* tautos vadu” remiantis .kokiu tai apokrifiniu f 
buk aastanos,prieš išbėgant,paliktu Kybartuose įpėdiny* tė a (?) aktu.

Kad VTLK-as,4*.<rtiumoj susidedąs 11 saetonlnlų palaikų, su tiko pripaliall 
Lozoraitį kaipo Smetonos įpėdinį ''prezidentu ir tautos vadu”.
2. - Kadangi yr žinoma,kad Losoraitis,būdamas Lietuvos Uis.Reik.ministeriu vedė 
pragaištingą Lietuvai,bet palankią lenkam politiką (lenkų ultimatumo paruoši
mas 1938 m* ir Vilniaus išsižadėjimas),
3. - Kadangi VLAK-as pasmerkė Lozoraičio avantiurą;__
4. - Kadangi VLAK-as įsakė VLIK-ul susiliEvfduoti ir perduoti iždą ir archyvą 
VLAK-o delegatftrai užsieny; cką ,■
5. - L I E T U V I Ų - D E M 0 K R A T Ų II-sai SEIMAS tremtyje 
nutarė:

1. - Protestuoti prieš Lozoraičio ir VILK-o ava
ntiūristines pastangas atkurti Lietuvos 
valstybę fašistiniais pagrindais, tęsiant 
gėdingą ir pragaištingą Lietuvai smetoninę 
prolenkišką tradiciją.
2. » Reikalauti skubaus VLIK-o sul ikvldavimo, 
kaipo pragaištingos m h s tautai smetoninių 
palaikų organizacijos, kenksmingos demok
ratinės Lietuvb< atkūrimui.
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KIR® KUN. MIRONAS.
Grfila! Labai gaila! Ne Mirono,bet ked jis pasimirė. Jis nuslne34 su s-'l 

'U->cFtin Lietuvos lenkbernlų patrlaptls ir klastas. Jis b&tų buvęs vienu 
ataustu liudininkų byloje prieš Stasiuko ir dviejų sijonų intrigas ir 
r'■ -ias su Lenkais prieš Lietuvę. Jis,būdamas Smetonos ministru pirmininką 

,a Įkarto tinai važinėjo slapta Varšuvon paruošimui gėdingo,pažeminu" 
.stuvą lenkų ultimatumo 1933 m. Tai buvo patikimiausias dviejų sijonų ir S+a 
.ūko agentas derybose su prose-panais,

G-nila.labai gaila,kad jis pasimirė! Bet nieko! Yra dar pakankamai kitų 
■v4 Liudininkų Stasiuko ir dviejų sijonų šunybių ir klastų prieš Lietuvę. 

******«#»#«
Kas__valde__ Lietuvą?

- Kas valdk Lietuvą?
- Smetona?

Ne, Smetona!
- Kas - gi?
.. Zos£ su Jadzla?
_ Hm! Hm!.,, Dwie sestricy Kudakowsky i ich žyd Ilgovski!
..KAS D A B J R VALDO LIETUVĄ?
_ j L G 0 V S K Y ir C - . f
.14 3 N 0 R VALDYT LIETUVĄ?

Iroše-panal su Lazerow^kiu padedant VILK-ui»
t ką pasakys 1 tai Lietuvos partizanai? Jie patemps Lazerowskl su 

.. L-tu + ais ant sausos šakog,kai jie su gatava proše-panų vyresnybe griže 
t-1 a v. n.

*****#*♦#*♦
< polsCaodmoržadomorža.
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PASAULIO IR EUROPOS FEDERALISTŲ KONGRESAS MONTREUX - ŠVEICARIJOJ.
■p -

I. Pansaulinių Federalistų Kongresas.
Rugpiūčio pabaigoj įvyko taikioj , ramioj Šveicarijoj,ant mėlynojo Lemano e'ie- 

o krantų - Montreux,du kongresu,turinčiu dideles reikšmes:PASAULIO ir EUROPOS 
EDERALISTŲ.

Pirmojo sąjūdžio tikslas:sukūrti visų pasaulio tautų federaciją.T autų, 
e v a 1 s t y b ių.Būdįnga,kad pagrindan šios organizacijos dedama ne yalsty- - 
e,kaip iki šiol buvo daroma visų tarptautinių organizacijų,-mirusios Tautų Są- 
ungos ir dabartines Jungt.Tautų Org..bet tauta.nepaisant ar ji yra,ar ne įsi- 
ūrusi valstybę.Tad objektu tarptautines teises tampa tauta,o ne valstybe,kaip 
ai buvo iki šiol.

Siame kongrese dalyvavo 25 tautų delegatai iš įvairių Europos šalių,Amerikos 
ųngt.Valstybių,Kanados,Pietų Afrikos,N.Zelandijos.Azijos kontinentas su Sovie- 
ų Sųjunga delegatų neprisiūnte/bet ".Maskvos akys"atidžiai seto? visas kalbas ir 
Įsus kongreso darbus.Berods,šiame kongrese pasireiškė stipri pro-sovietiška 
rovė.Nuostabu,kad šios srovės lyderiais pdslreiskeAnglijos parlamento atsto-- 
ai - darbiečiai Usborne ir Shawcross.Pirmasis-tarp kitko, pareiškė:"Rusija ne- 
uomet nepuolė savo kaimynų pirmutine" pareiškimas,liūdi jantis ignoraoiją
r piktą valią, iššauto? didelį nusistebėjimą ir įpasipiktinimą kai kurių dalyvių' 
a rpe. Spaudo j, tarp kt."Tribune de Geneve" 21. VIII.pasirodė aštri kritika-:"Nuo- 
tabu,-raše šis laikraštis,-kąd Anglų parlamento atstovas nežino istorijos,ar- 
i Jis nežino,kad Lietuvių-Lenkų valstybe buvo Rusijos užpulta XVIII amžiuj ir 
šdraskyta talkoj su Prūsais irJAuątraia.Argl. Jis .nemat“,kai po mūs akimis Sov. 
usljos buvo užpultos'Balti jos valstybės ir Suomija,už ką be.rbds Sov.Sąjunga 
uvo pašalinta iš Tautų Sąjungos"Kitas darbiečlų atstovas Angl.parlam. Shaw- 
ross,pasĮžymėjo esąs dar didesniu soyįetofilu,jis tarp kitko pareišk^:"Kadan- 
i sovietai sugebėjo s e k m i n g a X (_?):išeprąsti tautų federacijos proble- 
ą(jam nesvarbu kokiom priemonėm),tai prį’de-rą.sekti jų pavyzdžiu,pasiųsti Mas- 
von delegaciją,prašant Stalino dėtis ir.remti pasaulines tautų federacijos į- 
ūrimą" Prancūzų federalistų delegatas’M.Attelant,atsargiai kritikuodamas virš* 

* inetus pareiškimus, sake Sovietų Fe dera ci’ją.-ne s ancią talį) tobulą,kaip maną Arg*- 
ų darbiečiai; tai yra centralistine orgąnižacija,panaikinusi tautų autonomiją^ 
r jų savivaldy be s, žmonių teises’’irgi negerbiamos', tad "Sovietų unija" negalint;, 
iltį pavyzdžiu pasaulio tautų organized jai .Buvo įdotas Juridinei kongreso ko- 
isijaį šios rezoliucijos projektas: -r'ė

‘Pasaulio federalistų kongresas Išreiškia pageĮdavimą,kad Sovietų .Unija-,pre 
įminariai decentralizavusis,grąžinusi tautom autonomiją ir savivaldybę,gprbda* 
a šmcnių teises,dėtųsi pasaulinėn federacijon,priešingai,jeigu ji.atsĮsakytu 
etas, tai ji turi nesipriešinti-išstojimui iš Sev.Unijos,pagal jos konst-ItųoS j 
autų,norinčių dėtis pasaulihęn.fede.racijon'' .Si r,ęzollucija dingo Jurld.komir 
g j ir nebuvo patiekta kongreso plenumo. sprendimui.Prosovietine. srove tiek -ju-į 
■id. komisijoj’,tiek prezidiume buvo: stipresne už ant iao vietinę. S lipnesnioji ėh- 
Ispvietine sroye nedrįs# ^'tą’tyti -r^įkaLavimo balsuoti jų rezoliucijas.Laipiot 
•ik tiek,kad prosovietines sroves ;^ąąw-c rošs tų. pasiūlymą s siųsti delegaciją pas, 
tallną Maskvon irgi buvo palaido ta’šy'juridine j- komisijoj.Montreux deklaracijoj* 

‘dujiniai rišančioj visus federališfcūs/Sov.Unijos^klaųsipa^jylsąi.^e^inlmas- 
_• -leuaza ginčių sakeie jungt.T^itų.'Organizaci ja.Phsirel'^kei'xivi.nubk’on's.Vter'?.. • 
evoliucinio pot^žlprrėikalaujaaiti panaikinimo- tos brganržac-ijos,Jksipo subarto- 

j---------------------------------------- ..reikalams; kita - re f domine, ,reikalaujant j. pu
^i^’feĮoi. v i s o m. t a,'u t o in- įstojimo teises.

'd^klaracijoj yra posmas,'relkėla’ijąs San- 
s pasaulio,federallytų kongresas 

č.i.C'3 'Ppganlzaci jos „ statutae;tad š i .
• e,.Tj u d -i st^Tkįrš^A- «' a K'--‘ .

Užf.4bąižuŠApašąųi.i.o federalists ■ ko^grbpū^Ąoninėitk^rėn'pąt'pi’a^iĄejolEurnpo./ 
'ed e bilietų1 kbngrešasjŠisąi, veikdamas tt"”' 
včižto užuomazga jau ėgžlstuojęi/.zantri meta _ _
6i’alistes'!-(U.E.F.) .Pirmininku jbs buvo Brugmans (Olandas) ,o gen.sekr.R. Silva 
Franc.)

:aik;.rimo yet o-
’ as kaJ: i ne srove pą^mej?^ 
ra.msko CarterioJ-pake-j

s t eigiama^'iSiVįĮą^iė 
u d- i s^į'j^Į-rš^Ą*' :i

.-Ilsių1 kongresas ,Si sąi, veidam as e rodė -re alesrt ts;.£ ib'
. . - ‘-‘ii pavidale "Ūnioh Eu'ropėenne dės .

'■ /:
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II. Europos Jungtinių Valstybių Kongresas. v-
Atidarant kongresą,šios organizacijos pirmininkas Brugmans padarė ilgs pra

nešimą apie jų veiklą ir programą.Būdinga,kad šiame pranešime jis bijojo palie
sti opiausi Europos klausimą,būtent:jos padalinimą geležine uždanga į dvi dali. 
Jis pareiškė,kad jų organizacija nenorėjo tapti įrankiu priešsovietinės propa
gandos, jų organizacija iki šicl tesirūpino federal!žavimu tik Vakarų Europos, 
beatskirtos nuo pasauli į geležine uždanga,© ateity irgi nemano liesti opiųjų 
Rytų Europos klausimų.

Siame kongrese tedalyvavo Vakarų Europos tautos.Iš Rytų Europos buvo obser- 
•vatoriai: Vengri jos, Čeki jos, Jugoslav! jos .Lenki Jos, Ukrainos .Lietuvą <? -clę^tavo 
prityręs intemaci jona^istas Dr.P *J*Gabrya, remdamasis nesenai įsikūrusios Lie
tuvių Federalistų Organizacijos įgaliavimu.ir keli kiti Lietuviai-demokratai, 
kaipo observatoriai.

IŠ anapus geležini, uždai gos tawtų vardu buvo padubtas kongreso prezidiumui 
pareiškimas raštu,pasaerkia’itis kongreso prezidiumo taktiką,nenorint leisti 
svarstyti Rytų Europos tautų atvadavimo klausimo,tuo būdu neduodant jom galimy
bes sueiti į federacinius ryšius su Vakarų Europa.Ten tarp kitko buvo pareikšt 
"Milijonai žmonių paverstų vergais,prirakintų prie mašinų.laukia kaip išganyme 
atomines b m b o s,idant ji sutriuškintų Jų retežius.Tiek to,jei žus 
milijonai žmonių,m3 rtis juos išvaduos iš pančių,kiti ką išliks gyvi - bus lais 
vi ir turės džiaug jmą regėti teisiant ir baudžiant jų kankintojus - dabartiniu 
Kremlio viešpačius *.-“P rider a,k ad teisingumas paimtų 
viršų ant neteisybės!" “Jus sakote:-"Sovietų tautos tenori 
dirbti ramybė j e'.’-’Ae! So vie tų pavergtosios tautos nori dirbti laisvėje, 
Idant jos galėtų naudotis jų darbo vaisiumi,idant Jų vergiško darbo vaisiai ne 
būtų aukojami valstybei - Molochui,ar tarptautinių gangsterių gengei."

"Ar jūs nežinote,kad virš 20 milijonų kalinių,bolševizmo priešų,yra NKVD kc 
misariato išnuom. uot a,kaip gyvulių bandos,visokeriopom įmonėm ledine; 
tundroj.Sibire,..Vargutoj,KalymoJ,dirbančių nežmoniškose sąlygose... Ar jūs ne 
žinote,kad BucJienwald,Auschwitz,Dachau ir vienolika kitų darbo ir mirties Vo
kiečių stovyklų,negarbingai pagarsi juslų,yra prikimštos Vokiečių-vergų,nesą 
vergai visų Sovietų pavergtųjų tautų netesa gaminti reikmenų naujam karui.Jeig 
SS,naciški budeliai ir jų vadai Berlino viešpačiai,buvo nuteisti Nttemberge ir 
pakarti,kada gi ir kur bus teisiami ir kariami NKVD-istai ir jų viešpačiai, 
Kremlio gangsteriai?"

"Neužmerkite akių,neužsikimškite ausų,idant negirdėtumėt vaitojimo bolševikų 
aukų anapus geležines uždangosJBūkite realistai,nebliaukite taiką bile kokia 
kaina,bet turėkite drąsos Išnešti rezoliuciją,pasmerkiančią bolševizmą ir rei- 
kalaujančjją atvadavimo visų tautų,naišskiriant nei pačių Rusų iš Kremlio gang
sterių vergijos ir įspėjančią Vakarų Europą nuo gresiančio jai bolševikų pavo
jaus" .-baigiamas pareiškimas,reikalaujant prezidiumo jį perskaityti kongresui. 
Tačiau kongreso prezidiumas šį pareiškimą užslėpė.3io pareiškimo autoriai įšdt 
liną Jo nuorašus kongreso dalgiams,apleido kongresą.

Kokią išvadą galima padaryti ii šių tarptautinių manifestacijų? Visupirma: 
‘žmonija Ješko išeities iš tos buk]ės.kurioj ji atsirado atominiam amžiuje,-Je' 
gu visos tautos nesuslburs vienan politiniu organizman ir nesukurs pasaulinės 
'vyriausybės,,kuri paims savo rankosna atominės energijos kontrolę,tai jai grės 
naujas,atominis karas,galįs sunaikinti nevien žmoniją,bet ir visą žemės rytui, 
l'odėl pasaulinių federalistų organizacija yra nusistačiusi sušaukti 1950 m. 
Steigiamąjį Pasaulinį Seimą po 1 atstovą nuo milijono gyventojų,idant įkūrus 
pasaulinę vyriausybę.

Europos federalistų tikslas yra. realesnis,jis tesikesina suburti konfedera-^ 
cijon t.ik Europos tautas.Tačiau ir šita užduotis nėr lengva,ypač kad Europa y? 
perskriosta geležine uždanga į dvi dali.Vakarai egoistiškai rūpinasi tik savi; 
Bet tėutos anapus geležinės uždangos argi privalo nuleisti rankas?Šiame kongr 
se ^au buvo kilęs protesto balsas dėl šio sambūrio valdybos oportuniškumo.nes 
steigiančios sujungti visą Europą - Vakarų ir Rytų.Ateinančių metų kongresui 
tautos iš anapus gelež. uždangos privalės atsiųsti daugiau ir geriau pasiruoš’ 
ąlų delegatų.
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KOVOJANČIOS LIETUVOS NUSISTATYMAS PRIES LOZORAITĮ IR VLIK-ą.
Pareiškimas.

- žinia: 1.- kad pilietis Stasys Lozoraitis,buvęs Užs.Reik.minis- 
rtimas Smetonos bendradarbis,sauvališkai pasiskelbė Lietuvos pre- 

intu ir tai notifikavo 21 valstybei,remdamasis kokiu tai Kybartų aktu,buk

/"Mus pasieki
beri s, buvę s ar
zide: w .
Smetonos paliktu,bet,matomai,Jo pačio suklastuotu. 2.- kad VLIK-as, 

nferencijoj su Lozoraičiu ir buvusiais diplomatais,Įvykusioj liepos mėnesy
m..sauvališkai pasiskelbi vadovaujančiais veiksni- 

{'ft i e,sutiko pripažinti Lozoraitį prezidentu, sudarė kokį tai vykdoma Jį 
r A « cr ano (vvri fliinvhfl) -i r g a n ą (vyriausybę). - į

Mes skaitome reikalinga pareikšti:!.- kovojanti Lietuva nepripažįsta ir ne
išpažins Lozoraičio savo prezidentu,kaipo buvusio Smetonos bendradarbio,žu-

e
o

4'iiusio drauge su juom mus tautą ir tėvynę.Mea nedaleisime,kad g 
į a s Smetonos ir Lozoraičio įrašytas mus garbingoj 
osj b ft t ų tęsiamas toliau.

•Mes nedaleisime.kad atgemanČios Lietuvos i 
t ų pradėta klasta, melu ir apgavimu 
Lozoraitis ir buvusieji diplomatai turės atsakyti prieš tautos 

dusĮžengimus prieš tautą ir valstybę.
VLIK-as,apleidęs Lietuvą priešingai nutarimui,visi jo neriai 

zertyrais ir bus baudžiami kaipo toki.Savaimi aišku, kad jis netu- 
nSk<eisės atstovauti Lietuvą,kalbėti ar veikti Josvardu. J.- Vietoj išbėgusio 

VK.ik-o įsikūrė Lietuvoj VYRIAUSIAS LIETUVOS ATVADAVIMO KOMITETAS - VLAK,vel
iantis glaudžiam kontakte su Vyriausio Partizanų Stabo politiniu skyrium.

HEm VLAK-as turi savo skyrių Vakarų Europoj .įgaliotą veikti kovojančios Lietu- 
vardu. 5«- Mus įsakymu VLIK-as privalo nustoti veikęs nuo 19*7 m. sausio 
Visą turtą,archyvą,iždą VLIK-as turi perdupti VLAK-o užsienio skyriui.

M- e s neisi 
v i fc i n ę, n e 

M e s k o v o

6 
i

d 
s

o 
t

1 E 
r 1-

8 t r i Jao
Kybartų 
teismų už

skaitomi

slme 
i
Jame

■Lietuvoj 1946 m. spalių m.

nei i b o 1 š e -m ii s 
r ką!
mokratinę Lietuvą?

Pasi rase: TAURAS,Vyr.Lie t.Atv.Kom,Pi rmininl 
GIRĖNAS,Vyr.Part.5t.Polit.Skyr.Ved. 

^^ (Red.- Bis pareiškimas buvo paskelbtas "TAUTOS SARGYBA" Nr.2., 1946.gruod.mi 
VLAK-o DELEGATUROS KONTRNOTIFIKACIJA,anuliuojanti sauvališką Lozoraičio 

t paslskelbimą "prezidentu", Jo pačio akiplėšiškai notiflkuotą 1946 m. 21 
vyriausybei.

i j Buvęs Lietuvos pasiuntinis RomoJ,pilietis Lozoraitis.pasiskelbęs Lietuvos 
respublikos "prezidentu".notifikavo tai Jūsų vyriausybei.

Mes turime garbę pranešti kas seka:
T.- Teisėtoje Lietuvos konstitucijoje 1922 m.,nėra jokios dispozicijos numatai 

ą’žios prezidentūros įpėdinystę, ,
i- Net neteisėtose konstitucijose,sauvaliai paskelbtose dekreto keliu uzurpa
toriaus Smetonos,nera numatyta'Jokia dispozicija,liečianti prezidentūros įpt 

■_ dinystę;
Kybartų "aktas".kuriuom rėmėsi pilietis Lozoraitis sauvaliai skelbdamasis 

prezidentu",yra apokrifas.neturintis jokios juridinės galios.
W|Todėi mes prašome .Lietuvių tautos vardu, skaityti nerimtą ir neapgalvotą pi
liečio Lozoraičio išsišokimą,neexistuojančiu ir be reikšmės.
į: 'Berods,Lietuvių demokratų delegatai tremtyje - Vokietijoj.Austrijoj,ItaliJ 

Hmlneuzi joj, Šveicarijoj .susirinkę seiman 1946 m. rugsėjo 15 - 17 d.,pasmerkė 
piliečio Lozoraičio nelemtą išsišokimą,lygiai kaip ir kelių kitų ex-diplomat 
^ąinančlųsl atkurti fašistinę vyriausybę.
'3<: lies skaitome reikalingu įspėti Jūsų Vyriausybę,kad joks aktas šios tariamo 
Jjjriausybės" .kaipo netelsėtas,nabus Lietuvių tautos pripažintas.

Ipallų mėn. 2 d. 1946 m. Seka VLAK-o delegaturos parašai ir antspau
Sis pareiškimas buvo paskelbtas Nr. ll."Messager Balte",1946 m. lapkr.
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