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Pirmą kartą šiuo vardu išėjo viešas laikraštis,kai 
dar tikras laisves netarėjom,bet buvom pakelę širdis ir 
ginklus jai atgauti.Tai^buvo 1941 m.birželio 24 d.Kai at- 
f autą laisvę vėl paglemžė kitas okupantas.r* Į Laisvę"var- 
as perėjo pogrindžio laikraščiui ,kuris vedė su juo atkak

lią ir apgalvotą kovą.
4ova su okupantu ir šiandien nesibaigus.Tik ano 

vietoj stojo kitas - baisesnis,piktesnis,pavojingesnis# 
ir kovos gc.lc nematytieji užtruko ilgiau,nei visi laukėm. 
Ji tebereikalauja Įtempti ir suaktyvinti jėgas labiau,nei 
visą pavargę moralinės ir fizinės jėgos geli pakelti.Bet 
kovos valios nenustojam ir tikėjimo laimėti neprarandam.

Paug kovos draugą paliko pakeliui - rytą mirties 
plotuose,naikinamoje tėvynėJe,vakarą kacetuose ir tarp 
griūvėsią.išlikusiom didesne atsakomybė juos pakeisti ir 
didesnis reikalas patvariau susitelkti.

Tiesa,mum prieinamo j rezistencijoj tremtyje pagrin
dinė kova teįmanoma decentralizuota,vykdoma vietoj pagal 
vietos aplinkybes ir atskiro asmens iniciatyvą bei sugebė
jimus.Iš centro tegali eiti sugestiją tik netiesiogiai - 
Įvertinant bendrą padėtį.,nurodant pavojinguosius punktus, 
padalant bendrįnią sugestiją*

Pagrindiniai įr tiesirginiai kovos frontai yra vado* 
vaujami VLIKo,VT?pasiantinią,išeivi joj ALTo.Tačiau lieka 
dar svarbesnis artimesnis postas -u z‘ front ė,kur 
musu priešas turi didelio užsimojimo suorganizuoti tarp 
musą ’‘kenktąją kolonu"mum dezorientuoti,dezorganizuoti ir 
nusilpninti.

S;it$. užfrontę stiprinti yra visą ir kiekvieno,atski
ru oi'ganizuotą rezistencinią są—judžią bei politinią grunią 
uždavinys,kurio vykdyme visi gali vieningai vienas kitam 
talkinti .Kebent išsiskirtą ją supi-atimas apie dabartinius 
pavojinguosius punktus,apie ją taisymo metodus ar kovos 
taktiką.

Kreipdami daugiausia dėmesio Į užfrontės stiprinimą 
tikslia informacija, bei sugsstijomis,nratąsiam pogrindžio 
WĮ Laisvę"tradicijas tremtyje,kur viešumoj taip pat nevisi 
dalykai gali ir turi būti svarstomi,ypab vienojoj spaudoj, 
kuri legaliai nueina Į sovietines agentūras ir palengvina 
jrm dešifruoti musą jėgas ir strategiją.0 realioji padėtis 
reikalinga žr.oti ne tik jentram,bet ir atsakingiem žmonėm 
vietose,stovyklosea

H rėdami apie tai "X Laisyęninformuoti savo skąityto- 
jus-bendiadarbiaS;pageidaujame iš Ją to paties;informuoti 
mus, tiksliai., ir skubiai apie vietos gyvenimo^ faktus,kurie 
reiškia musą bendro rezistencinio fronto pažangą ar kliūtis.
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1948 m.sausio 24 - 25 dd,įvyko Lietuviu Fronto tremtyje 
suvažiavimas. Tarp kitą klausim# atvirai ir plačiai buvo išsi
kalbėta iš vis# trij# zon£ atstovą apie tremtiniu dvasios ir 
atsparumo išlaikymą. Buvo pripažinta, kad dabartinėse nuolat 
blogėjančiose ir bloginamose sąlygose tremtini# dvasia tebėra 
nepalužus, buvo pasidžiaugta pastangom t# asmen# ar kolektyvu, 
kurie aukojasi tremtiniu moralei palaikyti. Tačiau konstatuota 
ir eilė sprag#, kurias pasisekė aplinkybėm ar mus^nedraugui 
pralaužti tremtini# gyvenime* Jas sukonkretina eilė suvažiavimo 
nriimt# rezoliucij#) kuri# svarbesnes čia ir dedame:

I.L i e t, u v i # Fronto suvažiavimas,įvykęs trem
tyje 1948 m.sausio 24 - 25 dd. ,

su gilia meile pagerbia tėvynėje mus# broli# vykdom# at
kakli# žūtbūtinę -rezistenciją;

su visišku pritarimu palaiko Lietuvos laisvinimo veiks
ni# pasatngas;

pilnai' pritaria savo atstovą principinei ir taktinei li
nijai atitinkamose institucijose.

II .L i e t u v i # Frontas, laikydamas tremtyje 
esančią tautiečių, tautinio^ potencialo išlaikymą aktualiausiu 
uždaviniu, kreipia lietuviškosios visuomenės dėmesį į tai,jog:

a. Tremtini# jaunimui gresia moralinio nykimo,ypac lyti
nio iškrypimo pavojus, o taip pat nutautimas iki gimtosios kal
bos užmiršimo;

b. Tremtini# moralę, ypač jaunimo, ardo nuolat gausėjęs 
viešas šeimyninis palaidumas;

c. Tarp tremtini# stiprėja apatija, indiferentiškumas vi
suomeniniam reikalam ir viešosiom pareigom:

d. iPO pareigūnai kai kur remia tremtiniuose demoraliza
ciją, skirdami tarnautojusnepaisydami j# viešosios dorovės,ir 
be tremtini# bend ruomenes žinios.

iii.L i e t u v i # Fron t^a s, laikydamas kovę su 
minėtom negerovėm visos tremtyje esančios tautos dalies rėžis-, 
toncine pareiga. skatina tautiečius, ir pats įsipareigoja:

a. Sustiprinti auklėjimą seimoje,mokykloje,stovykloje,gat
vėje;

b. Paiyti įtakos,kad renkant ar skiriant bendruomenės pa
reigūnus butą atsižvelgiama ir į j# dorovinį švarumą;

c. kelti viešąją opiniją prieš šelmeM durną;
d .įkelti opiniją prieš pasireiškiančius kai kur ILO pa-

■ cigun# veiksmus,žalingus tremtini# moralei;
e. Smerkti elgesį t# tėv#. kurie savo vaikus leidžia į 

nelietuviškas mokyklas, turėdami galimybi# naudotis lįetuvi.s- 
lo. lis,

f. Sustiprinti akciją, kad jaunimas turėt# galimybi# iš- , 
laikyti gimtąją kalbą irstautinę dvasią;

g. Lemti visais atžvilgiais kuiturinius kolektyvus, kurie 
■'lt aringom pramogom palaiko tremtini# dvasios gajumą;

h. Miežiai sekti is šalies į tremtinius ateinančius veik
lius, kurie varo destrukciją tarp tremtini# gandais, pjrovokaci- 

,;O i, kriminaliniai s ir tei'oristiniais aktais,- juos demaskuoti 
nevykioje ir apie juos informuoti kur reikiant; • \

i. Suvažiavimo dalyviai įsipareigoja numatytai akcijai
s itis ryžtingos iniciatyvos- l
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’“NAUJA AVANTIŪRA

Tarp tremtinią platinamas mašinėle rašytas biuletenis^iš
leistas ’’Bendro Demokratinio Pasipriešinimo Sąjūdžio už
sienio delegat aros’J Šito ji^ ’’delegatura” skelbiasi turinti 
įgaliojimus veikti vykstančios Lietuvos rezistencijos var
du; ji duosianti autentiškas žinias apie padėtį Lietuvoje 
ir išryškinsianti naujos politinės Lietuvos laisvinimo ak
cijos kelią.
Dėl šios akcijos esame įgalioti pranešti: 
l.ls biuletenio pareiškimą apie Bendro Domčkr&iijtib oPasi- 
priešinimo Sąjūdi ir jo tariamai įgaliotą delėgaturą matyt; 
kad toji ’’delegatura” tegali būti padaras atskirą asmeną 
ir negali būti siejama su rezistuojančia tauta.
2.Patikimos naujos informacijos is Lietuvos nei naują Lie
tuvai laisvinti kelią šiame biuletenyje neduota,ir visą 
dabartinį tariamosios ”delegaturos”pasireiškimą tenka ver
tinti kaip atskirą asmeną norą ieškoti sau salininką tarp 
tremtinią bei išoivią.
5.Vykdomoji Taryba BDPS vardu varomą visuomenės skaldomąją 
akciją laiko nesuderinamą nei su Lietuvos laisvinimo veik
snią akcijos vieningumu, nei su Lietuvos interesais.(ELTA)

BDPS ir jo "delegaturos" istoriją reikia pradėti nuo 
v 1 a k o, dėl kurio idėjos 1945 m.buvo susitarę kairieji lais
vės kovotoją žmonės su liaudininką ir soc.demokratą žmonėmis.
Misija buvo atlikta ir pristatyti dokumentai’,’ kuriais įstei
giama'vi ako užsienią delegatura ir įgaliojami joje dalyvauti 
7 žmonės; vienas krikšč.demokratas, vienas liaudininkas,vienas 
soc.demokratas,du frontininkai ir du kairioji laisvės kovoto
jai. Delegatura taip sukombinuota, kad kairysis sparnas turė
tą joje persvarą ir kad už darią butą palikti tautininkai.Šita 
delegatura turėjo pakeisti VLlKą,

Ilgainiui paaiškėjo: vlakas,kurio vardu duodami delega- 
turos nariam įgaliojimai,yra organas,kurio buvimas,mažiausiai, 
yra neįrodytas; įgaliojamieji^dokumentai yra padirbti šiapus 
’’geležinės uždangos” esančiu žmonių; taisomosios delegaturos 

■sudėtis patenkintą čia esančiu kai kurią grupią dominavimo as
piracijas, bet pats naujo organo įvedimas žalingai dezorgani
zuotą ir dezorientuotą Lietuvos laisvinimo akciją. Todėl ”de- 
legatu.ro j” sutiko dalyvauti tik kairieji laisvės kovotoją ir 
laiudininką žmonės. VLIKns ir VT pasmerkė tą vlako vardu varo
mu akciją kaip žalingą Lietuvos reikalam. Ji nerado pritarimo 
ne JV lietuvią vadovaujančiame politiniame organe - ALTe.

(Atkelta iš 2-ro pslp.)

IV.L ietuvią Fronto žmonės, vykdydami re
zistencinę tremties akciją:

a.Vengia patys ir ragina visus sąmoninguosius lietuvius 
visai* ir visada vengti musą tautinę b.ndruomonę ypatingai kir
šinančio ir skaldančio dalyke - demagogijos, visur -ir visada 
vertinant reiškinius apgalvotai ir objektyviai;

b .Visuomeninė je veikloje remtis pirmiausia ne svetimą
i de Jųi kritika ar ją niekinimu, kiek Konstruktyviu veikimu, po
zityvia kūryba,parengiant netikusiam padariniui pakeisti naują 
tinkamą projektą;

c. Palaikyti tarpmsavęs ryšius net ir tada,kai LF nariai 
yra priversti issisklaidyti po įvairias kraštas;

d. LF kviečia visus savo draugus ir giminingas 
sęjudžius kietai ir ištvermingai stovėti šią principą sargybo
je energingai kovojant su ją griovėjais.

>
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Vlako “Delegatur'a“nesusidarė,ir 18 mene šią naujos ak
cijos viešumoj nebuvo.Bei .akcija, ėjo viduje ,pirmiausia tarp 
į a c i ą 1 a i s v ė s ' k o v o t o j ą. ' ’ ~
\t Laisves Kovotoju S-goje,kaip žinia,buvo du sparnai- 

dešinysis^artimas tautininkam,kairysia,artimas liaudininkam >- 
ir soc.dem/i'arp pastarąją buvo keletas itin aštraus avantiū
ristinio charakterio žmonięcKai “vlako delegatūros“sudaryme 
akivaizdžiai buvo parodytas akibrokštas tautininkam,dešiny
sis kovotoją -sparnas buvo nepatenkintas,ir suvažiavime jis 
paėmė virčą sudarant naują kovotoju s-gos vadovybę .K airi e ji 
ypačiai,avantiūristiniai kovotojai tada pasitraukė nuo lais
vos kovotoją,aiškindami,kad laisvės kovotoju sąjunga esanti 
likusi Lietuvoje ir tik tenai veikianti. ..

Viako vardu veikęs “informacijos centras“ilgąiniui taip - 
pat suskilo . Vienas is triją žmonių, tautininkas buvo xisstumtas 
ar pats pasitraukė .Likusieji puolėsi ieškoti kai kurią liaudies.-, 
ninku žmonių,atvykusios p.Devenienės ir net p.L o.* a t r a - 
m o Benorėdami angažuoti jo autoritetu savo akcijai.Ponas L. 
pažadėjo išgauti ^iem tam tikras sumas is JV atitinkamu lais
vės akciją remiančią organizaci ją..

Ar su^ jo pritarimu ar be jo, bet su jo žinia, tie vyrai . 
ryžosi vėl išeiti viesomon.Tik dabar kitu vardu-Bendro Pelno-, 
kratinio Pasipriešinimo Ląjudžio vardu.

,• . - Kas yra tas B D P S,apibudina ją išleistas biulete-
nis:Vlakas “per trumpę, laikę, sugebėjo pastatyti ant koję. stam
bu ir platę visokeriopos akcijos vykdomąjį, junginį-Bendrę. De
mokratinio Pasipriešinimo Sęjudį (BDPS),organiškai 1 savin su* 
burusį visas dar gyvas ir aktyvias kovojančio krašto politi
nes ,dvasines ir,kovines pajėgas“.Kas yra tos pajėgos,paryški
na kitas straipsnis: “Lietuvai atsidurus. musiyt areno je labai 
nelaimingu budu kuriam^laikui ten neliko jokiy politiniu ir 
militarinivi vadovaujančiu organę.Jie issklydo arba, pasitrau
kė į užsienius,nepalaikydami tinkamo ryšio su kraštu.Bet tau
ta matė tę patį gyvę ir žūtbūtinį reikalu,toliau priešintis 
bolsevizmui^gintis kovoti už laisvės susigrę.žinimę.Miskuose 
atsirado dešimtys tūkstančiu partizanę.! a i-s ves Ko
votoju organizacija ir L. i e t u v o s. 
Laisvės Armija (m.p.“L.F.“) savo branduoliuose 
pasiliko ir tąsė sunkię kovą.S.-ai Lietuvos rezistencijos ak
tyviosios pajėgos....

Šio.s daugiau ar mažiau palaido.s ar atskirai veikian
ti s pa^jė^os 1946 metę vasarą po. didelię ir nemažę^kruvinę 
eukę kaštavusią pastangą surado ryžius ir apsijungė vienon 
vadovybėn,is ko ir atsirado Vyriausias Lietuvos Atstatymo Ko
mitetas - anksčiausias politinis ir militarinis kovojančios 
tautos organas.O pats rezistencinis darbas,kovinė,politinė, 
•kultūrinė,socialinė akcija,buvo subordinuotas gerai discipli
nuotam sąjūdžiui,kuris buvo pavadintas Lietuvos Bendras Demo
kratinio Pasipriešinimo Sąjudis-BDPS.“ 

kitas pasisakymas,apsilenkdamas su faktais,stengiasi 
suvesti visą pasipriešinimą į laisvės kovotojus ir laisvės 
armiją.Bet tuo jis atskleidžia ir tariamąją įgaliosimą šaltini : : 
nius-laisvės kovoto jus; sugestionuoja ir atspėjimą ’’viešos 
paslapties“- kas yra toji “delegatura“.Tai tie nepatenkintie- 
jiikairiejį laisvės kovotojai-

Žadėdamas duoti nauju autentišką žinią is tėvynės ir 
nurodyti naują kelią Lietuvai laisvinti,naujasis “organas“ 
nei vieno nei antro is tiesę^neduoda.Žinios senos,labai^ben
drais posakiais.Nereikia turėti jokią rysimi su k rast u, už tenka 
turėti sovietinę spaudą,kad galėtam konkrečiau ir tiksliau in-
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formuoti.Jeigu tai butu tikrai pagrindinio naujo organo už
davinys, tai jis neatliekamas. Bet naujo vardo organas, ma
tyt,. turi k i t y t:’’lie ĮLm-.o j i m y2

Vienas tos delegatūros narys, muši/ tarimom žiniom,. . 
žada netrukus atvykti į Vokietiją ir organizuoti čia savo 
įgaliotiniu tinklą. Antras jo. uždavinys paiimti tremtini,/ 
spaudą į savo rankas. Laikinai jis tenkinasi "Mintie,?’ laik
raščiu, kuriame paskutiniu laiku pastebimai toną Alioti 
pp. Greimas,Raila,Rūkas.Trumpa... kurie skelbia nepasitenki-, 
nimą esamaisiais politiniais,tremtiniskai s organais, saukia 

11 gana tylėti11, duoda tariamai tikras žinias is Lietuvos., o is 
tiesy visa tai yra parengiamoji kampanija naujam sąjūdžiai, 
•tai. tariam?i”partijai ant vis/ partijų'4 organizuotis. Savo .. 
negatyvine akcija "Minties" Įnikrasti s rikiuojasi* įrotaP'-ines 
"Laisvosios Liet uvos” :-.kci ją^ynromę voldemarininky nesiskai
tant su priemonėmis .4. visą šitą. BirPS akciją, tenka žiūrėti ne 
kitaip kaip į naują, avantiūrizmo epizodą ty pačiu žmoni/,kurie 
auksinu mėgino reikštis vlako vardu.Avantiūros įspūdį dar la
biau patvirtina tas faktas,kadvjos priekyje stovi žmones,tarp 
kuri/*randam toki/,kurie ėjo is kraštutinumo į kraštutinumą. 
Čia reiškiasi vienoj poroj buvęs komunistam artimu treciafron- 
tininky atstovas,staiga tautininką režimo gynėjas publicistas, 
emigracijoj vėl staiga pamfletistas pries "smetoninę Lietuvą”, 
paskui dar staigiau "laisves kovotojasHir dabar vadas.kalia ’jo 
kitoj pusėj atsistoja svetimos valstybes tam tikrą įstaigą ben
dradarbis ,oet pasiryžęs visokiom priemonėm pakliūti į judėjimo 
priekį.Is kito dvejeto v ė 1^ turime vyrą,kuris 1941 m.su gestapo 
žinia organizavo pučą pries laikinąją vyriausybę ir areštavo 
jos pareigūnus,© paskui šantažavo žmones grasindamas perduoti- 
jiem skirtus laiškus vokiškom įstaigom.Tokie faktai nerodo jo 
parsidavimo svetimiesiem ar patriotizmo trukumo,o tik^papras
tu nesiorentavimą padėtyje ir avantiūrižką lengvapėdiškumą /žai
džiant savim,kitais ir bendruoju reikalu. šiame pastarajame dve
jete turim vėl jo kolegą,kuris sielojas organizuoti jo vadina- 
mąf‘antiklerikalinį frontą“ir jo pasisekimą' šie ja su nauju vardu 
varomos akcijos pasisekimu:tai’busiąs ”krikdemy”ir jy satelitą 
augale jimas... Šitokie., gaila,kad šitokie tikslai dengiami ken
čiančios tautos aureole,kad jiem eikvojamos jegos.kurios -gali 
būti labai vertingos,jeigu jos.tarnautu ne tokiem sroviniam ar 
asmeniniam reikalam.

į avantiūrą galima buty^žiūrėti abejingai ir net su smal
sumu, jeigu ji nebūty žalinga.Is sios avantiūros naudos Lietuvai 
tikrai numatom. Jeigu avantiūros autoriai žade josi informuoti 
apie padėtį Lietuvoj,tai is ją jokios informacijos niekas nėra 
gavęs per 18 menesiy,o ta informacijaykarią dabar patiekia,gali 
susilaukti nepageidau jo,mos reakci jos,kaip prieš motus toji in- 
formneija,pagal kurią partizanai sprogdinę tiltus ten,kur jy- 
visai, nebuvo.Kada avantiarinis sąjūdis nori diskvalifikuoti ir 
diskredituoti kitus,11 g šiol laisvinimo akcijoj dirbančius,jis 
sėjo demoralizaciją,nesusiklausimą tarp sunkiai kovojančios ir 
tremtyje egzistuojancios tauto •; dalios. Jis no:vi ar nenori ,bet 
pila vandenį ant to malūno, kuri uo mūsą priešai nori mus visus’ 
sumalti.Rengimas avantiūros pasilikusiyją tovyneje vardu yra 
tam tikra šventvagyste.

• Šitai tvirtindami,norime ne tuos vyrus suniekinti ar jiem 
pakenkti,bet įspėti savo skaityto ją, kad jis žinotu, jog su BIT’S 
delegatūra atėjo naujas avantiūros epizodas.
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V i I. N . b 13 Al J O S ' ĖA B O T A Ž A SV 1
‘Spauda praneš , kaip linksmu faktą, kad JV ligsiol vci 

kę du organizaciją centrai jau susijungę; Amerikos Lietuvią 
Misija (ALM) jau įsijungusi į Amerikos Lictuvią Tarybą (ALT)* 

Zinia,. dar truputi per anstyva, bet ji duoda, progą nu-,, 
rodyti, su kokiais sunkumais susiduria JV vykdoma vienytus

ALT-e dalyvavo ligsiol kr telikai,soči aii st ai ir sande- 
Mcciai, AlM-e trys tautininką grupes, Lyieją organą paralelus 
vei’imas buvo aiškiai nenaudingas,nos jis skcl.de akciją,

VLIK as, siusdamas į JV savo delegatą,jį įgaliojo d-ryti as- 
langą sį <vilypumy p? salinti. Po ilgą kantrią. pa si Šneko jimą 
pasiseko tautininkus palenkti,kad jie priimtą jau anksčiau- 
iLT-c pasiūlytas sąlygas ir įsijungtąjį ALT-ą ketvirtuoju na
riu.Lakrypus susijungimo pusėn,vienybes pastangas pradėjo aki
vaizdžiai sabotuoti aandariocią ir socialistą zmon s ALT-g,. ka
dangi susijungimo akcija buvo vedama VLlA-o autoritetu, tai ALT-o 
suvažiavime buvo m ginta. VL1 ?-o autoritetu susi jungimo castan-^ 
gas sugriauti.specialiai paskaitytas p.Devęnier/s pranešimas is 
Europos, k'id tuo susijungimu VLIi-as nesąs suinterisuotas ‘ir -namą-- 
tąs reikale fiavo iniciatyvai rodyti,la to p< Deveniėneš'praneši- 
mn buvo paskelbtos tolimasn sįisvrdos:VLIK—odelegatas^kuris da-’: 
r^ pastangą,k.- d į vyk t ą vienybe,.esąs peržengęs savo įgaliojimus 
ir vsrąs politiką,priešingą VLIK-o nusistatymui»Pąr tolimesnis 
logiškas žygis,kai ALT-osacialietinio sparno žmones kreipėsi į., 
atitinkamus, savąsias grupes tremtyje,kad VLIK-o delegatas butą 
atsauktas ,pirmo/ apkaltinus jį įguliojįmą^peržengimu,nesugyvenimo 
a >imu,kišimusi į svetimus reikalus.Isaiskinus pasirodė,kad p.Be- 
venionc būva visifeai iskraipiusi- VILK—o nusistatymą,kad visi prie— 
knist i delegatui buvo prrm nyti -.Priešingai , o fi oi alus ALT-o re. s- 
tro p- reisk< visišką pasitenkinimą delegato past-ngom^jo taktu^ 
ir visa veikla.Taigi sulikriduotį zmegą,kuris visom jėgom sieke 
tenykst s vienyb s,nepasiseka.Tačiau pats vienybių reikalas eina 
labai sunkiai.Kors ALT-o suvažiavimas^vienybes idėjai pritar6,nors* 
komis!j<,kuri turėjo techniškai paruosti to susijungimo procesu, 
turojw d rįun baigti iki sausio pradžios,bet faktas,kad ligi šiol 
tos vienybės nčra*Ilgai tautininką žmonės nebuvo susitarę,kas is • 
ją eis į ALT-ą.Kai jib pagaliau apsisprendė ir-prnnosė^ALT-as'dae»€ 
bar is savo pus? s rasę rastus .ir reikalauja pirma pao.iskinimą, 
kaip tautininkui darys sū finansais,su pagelbincm organizaėijom 
ir 1.1.Tai j u tik technikiniai .klausimai.Bet jie- delsia laiką,vė
sina susitarime nuotaiką.Ar tai sąmoningai daroma- klausimui nudels
ti ir peskui palaidoti,ar tai labai sunkiai nprandzįnmi’ir daug 
loAko reikalaują technikiniai susijungimo klausimai,itolo esan- 
^iar: sunku pasakyti,bet faktus tik,kad susi jungiančią lią nuo
taika yra tokia: tautininkai, kuri c is pradžią stov abejingai su- 
si.tarim; atžvilgiu,davesė perknx j ami t kataliką srove is karto aįc- 
kiai pasilak/ uz susi jungimą,sandarioci^i ir socialistai buvo tam 
priešingi is karto, ją ausi statymai nepasikeitė ir dabar,, jeigu ji^ 
nusileidi del principo,tai tik .opau^iami uznug; ri?,tos ALT-ą ‘re
miančio b visuomenes ,kuri visa pasisako už vienybę j nusileidę _;lel 
principo ,k-veja priospruktiką,įr del to praktinis susijungimo rei
kalas . eina taip sunkiai-Kokisis tikrąją sumetimai pris tau
tininką įjungimą į ALT-ą,neaisku7bet faktas,kad nesusitarimas ir 
jo delsimos neigiamai atsiliepia j- u dobar ALT-o vykdemem vėjui,
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Amerikos "Draugasbrašo,kad Chioagoje atsirado gręp \ žmo- tl 
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s Lietuviu Tautini;' Sąjudži’o leidžiam Musu • Pranešimai:, * 
pažymėdami JV. lietuviu, -pa-ėtangąš galutinai ’.s ūsi-jungti įkelia ’■ 
klausimu, o- kaip pas mafc^tsakyams: *. - ’ ;

n ‘‘Labai .gaila bet reikia atvirai pasakyti /kad ;
dideliu spr&gu tebesama?ir jas užlyginti tuosif- ’ 
džios iniciatyvos nerodoma’*<. ", ■ • . • ’ ; '■ • *

ttVLIKo pagrindai?sukurti 1944 nu vasario 16 d.»
.deklara,ei ja(vieningai tada pasisakius visoms poli- ‘ . * 
tincms ir kovos organizeei joms^tremties-’ sąlygose

,|ęavo kitę veidąolremtininkiskos reformos neprisi
dėjo prie stiprybes ir vieningumo sudarymo♦Paga
liau kai Pirmoji Konferenoija"nutarė snorgaxiizuo- 
ti Vykdomąją Tarybą;ši ir dabar neišeina iš ^lai
kinumo ’’stadijos * Taigi spragą nemažai cC-al ir nelai
kąs j. jas visu gilumu spaudos puslapiuose pažiūrė
ti, be t matyt,kad taip rėikė’s padaryti .šiandien kai- . 
bant tik bendrais išsireiškimais,galima pasakyti, 
kad tos visos spragos nėra tokios,kurią nebūtą ga- ' ■ 
•Įima,rodant geros valios ir reikiamo respektu,greit ■ 
užlyginti" .(48.Z.25)
Spragas konkretizuoja ir jas ;tai syti siūlo socialistic 

laikraštis Keleivis:
"UŽ LILTUVOS VZRUUEYB.1S SUDARYTA .Svarstant '

. tautininką priėmimą Į ALT paaiškėjo keletas labai 
įdomiu faktą,būtent,kad VLLKas ne cento negauna iŠK

• Amerikos tautininką \ kad jis gauna stambias sumas iš 
ALT,kad VLIKe sėdi ir ta ut-i ninku žmonės.».

Aš visai sutinku su tuiybininko nuomone,(spa- 
lią 8 d."Keleivis”),kad tautininką buvimas. VLIKe yra 
ganu keistas.Ne vien del ta,kad' ją vienminčiui Ame
rikoje VLIKe neremia,bet dar ir dėl to,kad tautinin
kai. demokratinėje Lietuvoje nebuvo jokia reikšmin
ga partija.Per paskatinius laisvus rinkimus jie te- 
pravodė Į seims*berods,tris atstovus,tai yra pas
kiausias tikras rir'’ p irtijos pajėgumo įrodymus-Įver
tinimas, ir jo ir dabar --1 ketą. Int'j/t-io.

Antra.po 1926 metą pexvi-’mo ši partija pasi
daro diktatūros tarną nuėi vieni jimji,kurioje vieton 
rado Įvairaus plauko’prieplakcs.Aišku.,kad šitie žai:- 
nės ir dabar, tremtyje ’ atsidūrę, svajoja tik apie -gri-' 
žimą j. šiltesnes viotelos ir pakuzdom.it mini kandi- ■-'• 
datų.'. Į vadus,Taigi,tikrai keistai atrodo rimtą de
mokratiniu partiją bendradarbiavimas au eita avan-' . 
tiurietą grane„Atrodo,kad VLlKas iš viso mikalin- • 
gas .didėshio* po rr-itvarkymo, Toks, koks jis yra dabar,. 
jis nepateisina nei Į ji'dedamą vilėią,nei pinigą.

Trys didžiosios Lietuvos parti jos,kurias neabe
jotinai turi už savęs didžiulį. Lietuvos žmonių daugu- 

. mą.ir kurią vadovybėm šiandien yra užsienyje,vieningai 
sutaria del nepriklausomos ir demokratines Lietuvos- 

’ atstatymo.Taigi reikėtų ir pradėti nuo reis-'toG padė
tine atstatymo'>kur Ji smurto buvo nutraukta.Lietuvos 

; .. : žmonių teisėtai išrinktas prezičenvas turėtą pradėti 
uiti savo pnreieas i’r jo pavedimu turėtą bat-i sudaiy-1 ' 
ta oficiali Lietuvos vyriausybe-Man atrodo,kad tam 

‘yy-U atėjęs laikas. (47.11-26'
< ’7 » . •
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kad mes vis dėlto turime '’valdžią”vienį ir palygint 
gą,kuri pajėgia suorganizuoti šiai dienai pritikusį politi
nį orkestrą/Iobulinti, jis visada galima,bet sykiu tenka ir 
apgailestauti?kad didžiausia musą. Gnergi jos dalis nueina "val
džias” ’’oetobulinantHir siūlant orkestrantams Į kitas kėdės . 
persedineti.Del situ persėdinėjimo reformą susiskersuojam, 
iš to ir laką,vlaku,visokios rūšies delegathrą atsiranda,ir 
su vienu kitu pasiuntiniu pasišnairuojam.0 faktiniam darbui 
darbininku lieka nedaug.Orkestrus beorganizuojant nebelieka 
laiko ir energijos koncertui sugj&pti ,nors jis yra musu pag
rindinis uždavinys.Apgailestauti tenka ir tai,kad kai kurie 
žmones sustojo prie 1926msir mano,kad su ju sustojimu ir gy
venimas sustojo,Be ja,lengvai neišbrauksi išjo atmainą,kurias 
atnešė ne.tik valstybiniam gyvenimui,bet ir visuomeninei di
ferenciacijai tie 20 audringą metą.

Labiausiai betgi tenka apgailestauti,kad kai kuriai 
.grupių žmones nebe pirmą sykį su save skauduliais tuoj bėga 
į Amerika verkšlenti irkoliotis.

ATSIMINIMAI APIE VILNIAUS GETO.

.B o k u me n t e,leidžiamas 8f fenburge, 1947m* 1 są
siuviny praneša,kad nuo nacionalsocialistu režimo žuvę 6 mi
lijonai žydą.Leidinys persispausdina iš”Pessah Buch 5706- 
-1946”.T'r *Mark% B w o r z e c k i straipsnį r vardu”gyvo išli- 
kušio prisipažinimai.’’Straipsnis dėmesio vertas tuo,kad au
torius esąs iŠ Vilniaus ir parodo savo nusistatymą lietuvią, 
lenką,o taip pat ir sovietu atžvilgiu. • •*

"Mūsą kaimynai , lenkai ir lietuviai,tik su mažom išim
tim,parode šėtoniško džiaugsmo mūsą nelaime;tyčiojosi ir juo- 
kcsfjkai mes buvome varomi į geto,ir grobe mūsą namus,panie
kinimas siautė aplink mus”. •

Apio žydą kultūrinį veikimą geto viduje*”kai visą pa
stangom buvo suorganizuota žydą mokymo sistema,teatras,cho
ras ^orkestras ir kultūrinių aktyvumas reiškėsi paskaitom ir 
literatūriniais darbo rateliais-tuo metu,kada bet kokie kul- ’ 
tūrinio veikimo pėdsakai tarp nežydą nebuvo pastebimas,mos 
tuo didžiavomės ir tikėjome,kad vykdome rezistenciją”.‘

Kai vežė juos laivu”senas rabinas iš Smurgoniu,apsi
siautęs maldos apdangalu,garsiaj**kalbėjo didįjį išpažinimą 
ir kiti žydai kalbėjo atitinkamas psalmes,o mes, jaunesni© jiz .
giedojome Chalutzo,Palestinos ir sovietines ’g i e s-J 
mes”.(m. p *) #

Rusą emigrantu laikraštyje ’’Belo Truda-Probuždenijė” ' 
22 nr.kažkokis AoS <pxar. esą,kad memuarai apie Vilniaus geto - 
pamažu einą pirmyn-Parašytas pirmos skyiius apie susirašinė
jimą su Vilniaus geto žmonCmi s,kuris esąs pasiustas dar susi
pažinti kažkokiam Martinui Gudeiliui. ’ ■ . ■
k u r- Bingo t k e m t ± n i a i? C

Hą metą kovo 4 d,lietuvią iniciatyva buvo suorgani
zuota demonstracija New lorke prieš sovietus,kuri e tą dieną 
atidarė” SS 30 met r,” po rodą. 30 žmoni ą būrelis sukiojosi >su 11 «• 
plakatą prie įėjimo i parodą ir daliu? lapelius-kuriuose buv> 
nušviesti sovietą darbai Lietuve j ;Latvi jo j ,Esti joj.nLapelis bu- 
yo įduotas ir pačiam ambasadoriui Poniuškinui .Kai jio^patyre' 
tekstą,išsmuko iš parodos pro^užpakalines duris, ir jo'limuži- 

s nuvažiavo tuščias.Laikraščiai demonstraciją gausiai, pami,- 
.Ta žygį, padarė 30 žmonią būrys, jį parėmė seni© ji .išeivijai 

•ai tremtiniai .Lietuvią tremtiniai buvo vos vi.enoš rankos
3 suskaitoma-nors visi žinojo ir buvo pažade jęl /susirink’
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