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PASIKALBĖJIMAS SU VLIKc TH VT ’ PIRitiKIlftlJ 'if.' KRlii AVlSliK 
' KELIONĖS į no.-4 ĮSIKALU-*

- Kaip tamsta,, pone PirĮain,iru.e, venmi Kelionę į Romą, uzkaL 
binaų dar .belipanti įs automobilio pirmininką.

- Bendrai paėmus gerai. Šiose sąlygose geresnių pasėkų, negalima bu
vo laukti. Tačiau'smarkiai -:-s"u s -keliones nusikamavęs, ir be to-darbo, 
krūvos laukia- Malonėk Tamsta kiek vėliau tuo reikalu.
VLIKui .ir VT karstos dienos -užėjo. Su savo -pas Įkaitėj i imi nešiskubirfau. '• 
Pagaliau y-.ifeną--dieną pirmininkas ,.ats pasiūlė pasimatymo valandą .

- — Jei- Tamsta manai, kad statytasai man klausiuia.s. dar nėra pasenęs' 
ir lietuviškai visuomenei dar aktualus, gali pradėt kama'ntinėt. Mielu 
noru į statomus klausimus_ atsakysiu - pradėjo pirm:ninkas rnan įžengus į 
jo kambarį*, kuris'.yra'ir 'jo miegamasis, ir dirba'ma'ši.s 'ir valgomasis ir ' 
reprezentacinis-" ■ ’’ ■' ’ " ' : " ■■

- Pirmi a u’si'a 'norėčiau paklaus ...t,ko kis buvo kėl'ionėrf-i'-Romą tiksles^.-
- Kelionės į Romą tikslą ^ums nustatė VLIKas—savo-unst'-ukoi jo je. Jis"

taip- ten nusakyta:; : ; ■ ■ ■"■ ... ■ , ■
"1. Pareikšti Šventa jam Tėvui- ir Šventa jamcSbštui...šventų jų -Metų proi- 
ge k'anki<fcamoS‘ ir kovo j'ane.io.s-/lietuvių tautųjįs- .padėt# iz iki šiai ro
dytą ir •te'bero.d-.mą „:.i prielankumą jos kovoje ųiz išlaisvinimą ir 
išgauti didesne : r ącoąikretesne pelitinę, diplomatinę ir moralinę 
Vatikano' paramą..tietavos valstybe:, suverenių teisių vykdymui atsta
tyti, fiziniai ir moraliniam lietuvių tautos naikinimui sustabdyti 
bei moraliniai .ir fiziniai išsilaikyti šiapus geležinės uždangos 
esančiai mūsų tautos daliai. "
2. Bandyti, o 'jei :asirody tų 'gf Įima , tri ir atgaivinti' Lietuvos .. 
santykius su Italijos Respublikos vyriausybe•
3. Aiškintis', santykius su p. St. Lozoraičiu."

*~eprTe”vLIKo nustatytų tikslų ® dar”"pr Įsijungiau ir-savųjų. Itali
jos vr Ldanšioji partija yra mano vienminčių - krikščionių demokratų 
partija. Tad laisvų laiku nusisteęiau ųzmegsti artimesnius santykius 
su ja, kr,u per pažintis ir simpatijas lengviau galėtum VLIKo nustatytus 
tikslus pa siek-*—-.**-Vi sėi privatus ų.insi. s — pasinaudoti ov.lietų dvasinė
mis gėrybėmis ir jas pakloti prie - Aukščiausio jo-Sosto uz savo mylimą 
tėvynę ir tautą. .

' _ visa tad 'galima'sutremti prie vieno - Lietuvos laisvė ir ne-
priklaųsomy.bė - pabrėžiau, perti--akdamas pirmininko kalbą.

- "Teisybė. Visti vykusia,! Itimsta VLIKo mintis sutraukei. Juk ir 
VLIK,, vyriausia'S' ir vienatinis uždavinys yra — Lietuvos laisve ir nepri
klausomybė - vardr.r tos" Lietuvos. Visi kiti jo darbai, V. i tik priedai 
nrię jo - irašyci-ai palyginti su pirmuoju. -Ne tik autostradas, bet ir 
vieškelius bei mažus takėlius, vedančius--i--Lietuvos,įlaišvę -ir.-nepriklaa 
sumybę VLIKas panaudoję savo tikslams, sie-rti'.
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- Ar lengvai pavyko, pasimatyti su Šventuoju. Tėvu ? ■
- Labai lengvai, Tikgaila, Kai raisiai'H.pataikyta. į t^-ieliąiu- 

. ri's"”iefigvai 'prie tižsld nuvece.' ildsų pradžioj buvo pąsirįjįk-tas.
fli&sj žūr¥&' ydy žįstai tokiose apITnkybėš’ą ir .sąlygose varto jamąs,. iš- 
flaulcemvisų sa . . tų be paseką, nepaisr.it tvirtų, ir kategoringų ri.into- 
".Tų-':'pifzadų . dbiStri .?<?' vilt les sulaukti, kiėm’-s kiti kelio. Kardinolas Pį'z- 
žardo yra ąiaeiis lietuti* in LĮetųyz raitelis ir labai paslaugus

■žmogus. Tad buvo kr.ęiptasi prie Jo, -i. pažadėjo ir netrukus ištesėjo.
'.uiicnci Jį : pas gv .. _.V!( gav»m’ Miletus birželio i;- dienai', dar prieš 

J Jų'ga'Jimį nuns'. Kortini mums 'pe sakė , tėd iuiienci jį tikrai gausime.
"' Ar S v. Tėvas VL‘IKo delegaciją priėmė kaipo' tos Įstaigos delegacijų, 

ar tik Kaip privačius asmenis '.’
- 1 isur’prezentavcūies kaip Vilko, delegacija - ir raštuose ir zo-

■_ tižiuose, šventajam Tėvui Įteiktame memorandume taip pat buvo pažymėta, 
kad jis yra V LIKo del'egaui jos. monsinjorams Tardiniui ir iiontiniui, ku
rie yra Vatikano Užsienio Reikalų kmisterl jos - Valstybės Sekrėtaria to 
faktini vedėjai, taip pat tokie rekomendavomes. Klausimus su jais.'S'vars- 

■ tem-ir lietėm; -tokius, kokių, paprastos ne kompetentingas asmuo negalėtų 
kelti, ■Teipipri.sistatė.u. ir. karė, tizzardo ir Lietuvos reikalų, reierėn- 
-tui mons. Poggi. Kitaip mus priimti negalė jo . Kaip VLIKo delegacijų.
Tieks mums nesiūlė i u titulų nusiimti ir negrasino r.’-pri ėmimu, Jei to - 
nėprdarytumėm. Reikia pasakyti, n.c ir OTSERVATpRE RCliAHO mus išskyrė' 
iri kitų tarpo. Kai kili. ItrntyiSS^aa^iieUsit’. i buvo t'TŽyfmimi ■,tdJk, išvar-1"* t 
Sn^nt. Jįrgg^g j.e—s ^aynra.ę., rav, -J'į'Š?t. jEįguel Lopez Trances, e

įįsorte ,*Admiral Taurine ĮRuiaford .1 ieree-, e ' Cons orte , Signor C.’.i.uttsohslk į'.it 
į. eon ir, Consortę e due p.ersone,, yis. .yi- Miirgjiy * ųingue. personao kitų. Hj 
g tik skarSiųjjaūuūdynt, ta i mūsų' deiė.gayi jus buvo išvardinti visi nariai jr 
: it' 'Trv<-rpemįs :.rJ.y.:rdaį.s . Šie prog - norėčiau priminti, kad tas "pats OS-

t»—TįoKlIįO Įdėjv ir Romi j Iretuv'įų. minėtų liūdnos birželiu 14 d, 
.aprašymų . ■ Tame • straipsnyje bu Vd . paduota s platėliau mano tų dienų sakyt?
pamokslo ir k--bos turinys- Kz.-'bos turinį atpasakf jį ir kito delegaci 
jos nerio prof. J.Brs za j.3if . ■ KUoIį. tmių OSSERVATORE RCLA1IQ skaitytojų 

••teigimu- pirm:tu IciKrasty je ouv.o ’ t?.ip pi&Giai ir su tfKię . ųzųo-^utf; 
lIlė'tulos*Yf rgdi', ė tpaš'-.KO-t i ' i r - iy’kietai pasisakyta prieš bolševizmų-

- Ką'ip Sv Teves priėmė ūe leg į e i t; ir'kjkie is to priėmimo. Įspi- _
■ūžia, i ? ■. r

- Yra dvi .sa-Les .Vątikano rūmuose •-vedinamos -Sosto verdu. Viepia .di
džiule su aukštai iškeltu sostu vr- dina me - sosto dalo ir kita maža selai- 
tę-su sostu stovinčiu u-įą pat ant grindų, vadinama šalie del tronetto - ‘
sostelįo se.laite. Žinovų aiškinimu šioj sala-itej priimami Žmonės; su 

kuriais Bažnyčios Gaiva nori išsikalbėti tėviškai is širdies, be priimu- 
tų laikytis.‘kitais atvejais ceremonijų. Mus priėmė šio'j sostelio ašiai- 
tėjv P r-j Imi mo m6tu šio j -saia ite j dalyvavo tik tuusų delegacijos, nariai. 
He t prie Sv. Tėvo nebuvo nuolatinių palydovų, kurie dalyvauja' iškilmin
guose .priėmimuose'- Keista sielos būkle susidarė. Kai įžengė baltas, 
aukštas niek palinkus-su," labai simpatinga.,Ir patrauklia veidų įsr.- iška • 
Sv,Teves', visa siela pa jutau Kristr us'Vietininkų prieš save ir beveik 
nesąmoningai suklupau atiduoti ją,ih savo pt. garbų Ks. i Jis priė jęs' visai 
paprastai ir tėviškai šiltai padavė rankųir draugiškai manųjų paspaudė, 
tik sūniškoji meilė širdy pasiliko. Pirmas Jo teis us ■imr-.s buv o , kokie. Kal
ba .-kalbėsimės. Atsakius - rančų z Įsrai be klausimo, kaip ir konstatuoda
mas tarė - Lietuvos delegacija. . Jūsų memorandūnlų .skaičiau, jūsų vargus
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ir nelaimes• Žinjib -Vargšė Lietuva.- Ji taip reikalinga paramos .ir paguo
dos. Aš- darau, visa , -Ką galiu padaryti' Lietuvos'' gerovei. Aš už ją nuo lt - 
tos_ meldžiuosi. Kelis,- kartus paminė jc'" nelaiminga.- kenčianti Lietuva" . 
Kartą, pridūrė ' ir "nei?. įminga-Latvi ja"'. j

■SvlTėvas’ saiepilsfca'it^s; Kišų. Jam skirtąjį memorandumą. Tai 'buvo-- '-te 
tik nuorašas, kurį mes'.buvom palikę•mons'. Tardini jo. aplankymo metu. 
Vadinasi, pries priimdamas mus pasirengė Bet 'jam buvo visa".tail žinoma , 
nes jūs sekt Lietuvos gyvenimą ir aiškinasi os veikimą ir gynimąsi. 
Audiencijos metu• delegaoi ja.Sv-Tėvui įteikė to memorandumo gražiai į- 
ristą ir meniskai parašytą originalą, pi-.-šydama Jį telktis prielankiai 
priimti jame p?-reikštus. lietuvių tautos prie Jo. šventenybes prisirisimo 
jausmus, padėką už rodytą ir rodomą v-ujiūįą simpati ją' kankinamai lietu
vių tautai ir neatmesti tame rašte surašytų pageidavimų, ypač pabrėžė 

• delegacija prašymą savo .oficialiose 'Kalbose paminėti ir Lietuvą Kaipo ■ 
•naikinamąjį katalikišką' kraštą . Įteiktajame sv .Tėvui rašte buvo atvaiz
duota katalikų bažnyčios dabartinė padėtis’sovietų okupuoto j Lietuvoj 
ir iš tos padėties Sekantieji Klausimai iškelti; iškelta lietuvių trem
tinių ir išeivių reikalų tvarkymas jų ■ gyvenamuose kraštuose ir kita-

Besibaigiant audiencijai oficialia Bažnyčios- lotynų Kalba papra
šiau Šv.Tėvo palaiminimo-"mano kankinamai ir kenčiančiai Tėvynei, vi
siems deportuotiems ir koncentracijos stovyklose bei kalėjimuose uždą-, 
rytiems ir ten lėta mirtimi mirštantiems, taip pat tiems,, kurie išblaš
kyti po visą pasaulį neša sunkią tremtinio dalią, tiems, kurie bet ko
kiu badu kovoja dėl tėvynės laisvės ir nepriklausomybės, ir pagaliau 

.mums, čia esantiems ir visiems bendra?arbiams bei artimiesiems.
Šv'.Tėvas; iškėlęs abi. rankas ir beveik pažodžiui pakartojęs mano 

žodžius, suteiki visiems prašytiems savo,palaĮminimą. .
Audienci ja; užtruko’lb-20 rain.-
- 'Su kuo dsr buvo--susitikta iš ..Va t iKa.no sieros žmonių ir kas buvė

" ' ■ ! 'att jats kalbėta ’? . ■
- Pagal nusistojusia ar nustatytą tvarką su šv.Tėvu konkretūs klau

simai nesprendžiami, jei jis cats ant to- kelio neuzveda. oTie- Klausimai', 
atliekami* su Valstybės Sekreteriatp Tesėju. Daįar tas pareigas Šv'.Tėvas 
pasiliko sau. Kaktinai Valstybės sekretoriatui vadovauti yra paskirti
du mons. su eksoelencijų titulais — mens. žardini ir mons. gontini-Kiek
vienam yra paskirta pareigų sritis. Tad ir-mums-teko apįąnkyti čia.mi
nėtus monsinjorus.

Pas mons. Tardini gavome audienciją .birželio»i. 10 d. Pakkirtą au
diencijai valandą mums belaukiant nepastebimai- atėjo kunigas, kurio be 
rekomendacijos nebūtumėm įtarę tokias pareigas turint, kuris besisvei- , 
kindamas atsiręKomend'avo -Tardini - be. „okip ..tit,ulo_ ir jokių priedų. 
Ypatingiems "titulų mėgė'jadiš, kurie per titulus žmogaus pavardės; ne'įžįū- 
ri, tai įšidįmjtinii. lions .-Tardųni nieko jtuMs neklausdama s, pats pradėjo 
mums kalbėti-'pirmiausia’ jiš' pabrėžė, • Jcb4 ŠV-.Tėvui labai gerai yra žino
ma Iietuvos’"ir lietuvių 'tautos padėtis ir tetai yra Jo nuolatinis rūpes
tis. Lietuvos padėtis,yr? ne tik sunki, bet ir nepaprastai opi, .todėl 
reik būti atsargiems pasirenkant priemones jai šiuo metu palieti. Delega
cija 'padėko jo tautos vardu už Sv.Sosto rodomą' Lietuvai prielankumą ir 
įteikė' mons. Tardini nuorašą Sv.Tėvui skirto iašto-apįe delegacijos at
stovaujamų įstaigų pobūdį ir delegatų biografinius. duomenis bei krikš
čionių demokratų parengtą raštą apie dabartinę padėtį Lietuvoj, pavadin
tą "Sovietų viešpatavimo Lietuvoje balansas". Sis raštas italų kalba pla
čiai buvo paskleistas Romoje. Popiežiui rašto nuorašą mons. Tardihi sku
bai ' perskaitė ,• ir iš konkrečių., punktų pasikalbėjime ilgėliau buvo ap
sistotą ' orie S v. levui ra-šy to rašto' ketvirto jo punkto , būtent.paskyrime 
nuolatinio vizite ū-oriaus lietuvių išeivių tikybiniems reikalams,-nes
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mums., svarbu, x&> mūsų išeiviai &ęlėtų išlaikyti savo religines ir tauti
nes tradicijas, Mons. Tardinio manymu, šis punktas ta ar kita i'orma ga
lima būtų patenkinti .- Mong. Tardini paklaustas sutikp, Kad jam butų 
įteiktas rastas su konkrečiais pagei avimais. Tas rastas jam buvo, pa- 

palankumas-Lie tuvai ir lietuvių tautai, kurios prisirisi. ;as prie Sv. 
Sosto jam esąs gerai žinomas ir pareiškė savo tikėjimų, laisva Lietuvos 
ateitimi•

Birželio m. 13 d. nuėjome aplankyti Lietuvos reikalaus rei'erantą, 
mons-Luigi Poggi (Luidzi Dodzuži). Laoai malonus ir paslaugus vyras, 
Lietuvos" reikalus Žino .gerai. Sužinojęs iŠ pasikalbėjimo, kad dar nesam 
buvę paŠTions. Lldntini, tuoj parūpino arias pas jį audiencijų, ir nuvedė 
į jo laukiamąjį. Pas mons. tortinį tuo metu buvo Romos burmistras su į- 

. vairiais, reikalais. Bet laukt mums neteko ilgši. "Jz kelių minučių atėjo 
monsinjoras. Jis liekno kūno, vidutinio amžiaus, sudvasinto veido vyras. 
Priėjęs-prie mūsų maloniai pasisveikino ir susisodinęs mus rateliu prie 
stalo, ir pats užėmęs jame vietų, prade jo-klausinėt apie visą Lietuvos 
ir lietuvių gyvenimą. Jam rūpėjo visti. IŠ statomų klausimų buvd aišku, 
kad jam/yre’-žinoma .s. dabartinis lietuvių gyvenimas Lietuvo Je , ir ,t,į’ęmt.y je. 

jį visus Jčr klausimus buvo’’paaiškint,-? ir iškelti -mums rūpimieji reikalai. 
P.-si k-Lb ujimas, kuris nusitęs*? gana ilgai buvo malonus ir naudingas. 
Mons. Mpntįni asmenyje radosi savo tikrą prieteiį-

Iš Vatikano, sferų buvo- delegaci jas aplankyti dar žymūs, ir mums 
svarbūs asmenys -. kardinolas iizaardo ir arkivyskupas. S-emore. .

Kardinolas’L izzardo skaitomas vienu įtaki'ngiėusių ..ordinolų ir be 
to ■ jis Laikomas lie tuvių .globę jų. ir Lietuvos didelių.prietęliu.,Nešę to 
lietuviškojo reikalo, Kurio -jis neparemtų ir nepalaikytų. Kardinolas 
rizz'rdo vyrus nejaunas, mažo ūgio, bet nepaprastai judrus, suvalkietis 
ps'sauytu. Kaip vijurką s,' Laiptai' jam sunkumo nesudaro. Amžiaus naštos 
tas vyras dar ne j? ucia. Po trumpo ’.pasius Ibi jimo , nes skubėjo pas-Sv. Tė
vų ,sū Pietų Amerikos reikalais, jis’ mus nuvedė į ■-Katalikų Akcijos nuola
tinę parodę, įrengtų- tuose pačiuose Kongregacijos rūmuose ir. paprašė 
pakviest mums Lietuvaitę, Kuri turėjo- mums t'ą parodę aprodyti. Netrukus 
pasirodė ir te lietuvaite. Tai Kargcrita Kimeviciute, tos. kongregaci Jos 
tarnautoja. Gimus ir augus čia pat, bet* iš kalbos ir is susirūpinimo 
lietuviškais reikalais pasirodė lyg tik debar būtų apleidusi šiitą lie
tuvišką pastogę , kurio j visa savo jauna Sirdžia tik lietuvišku oru buvo 
kvėpavusi. Ji mums parodė visą parodą.-Joje yra ir lietuviškas skyrius 
jos 'pešios .suorganizuotas. Skyrius varganas. Suorgahinuotąš. mūsų nelai
mių metu. Daug kas tad ir negali būti. Tašiau tik dalis trėmtiškų lei
dinių Šie pakliuvo. M.kaceviciutė prašė Jai siųsti visus'Katalikiškus 
leidinius , 'kokia “ kalba . Jie- bebūtų išlėis’ti , 'kad tik^lietuviŠKais,. ręi- 
karla'is. -Antra p prsšė atsiųsti propagandinės, literatūras.’Parodą lanko 
iš' įvairių-kraštų nemaža žmonių. Jų tarpe yra aukštų ir įtakingų politi
kų- Oią gera proga tam ar kitam pakišti knygelę apie Lietuvę. Aš Jos 
prašymąjala.ikau ir „šia -proga- .-pfašąu visu-e--leiu-e-ju-s- ir Le-idy-kia s -prašo
mas knygas, .Ka.d...ir a nks2.iaa«išle.ista-s , -ten -p-a-siųsti -š iuo a t. r e su -Signo- 
rina M. Macevičius j Via Adda 7,

Delegacijos., Lankymosi metu Romoje buvo ir mūstį'didelis prietelis 
mons. Šamo re, būvi kokį .laikę Kaune nunciatūros narys, vėliau diploma
tinėse pareigose dirbo JAV, kur trip pat su lietuviais gyveno artimai; 
p-g’-Li'-.u iš ten buvo paskirtas į Kolumbiją nuncijų. Ta proga buvo atsi
lenkęs Rpmo.Je gauti reikiamų instrukcijų ir' pakeltas į -r.-/vyskupus .Jį 
nė vist deleg-oi J' „aplankė, 'nes tuo pat- metu gauta pasimatymas .pas jį 
ir pss krikščionis demokrr.tus. Tad P' s pastaruosius teko eiti-msn, o 
pas 1 rkivyskupą Šamote,-nuvyko. Sidzik." uskas su Brazaičiu. litują^Ssi Kolum
bijos nu/, c 1 Jus pųžėdėjo visur ir vis'd-, remti Lietuvą, ir lietuviškuo
sius reiktius ir paimti savo globon Kolumbijoj atsidūrusius netuv-ius.
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• Tuo mūsą mi-aija su Vatikanu buvo baigta- Aš ją -laikau. švįatąBroc_ęn- 
tiniai pavykusia. Lietuva savo nepriklausomo gyvenimo metu ’nemaža, nesma-

■ gumą ’"padarė Vatikanui . Garsiausias ir .skaudžiausias ją buvo nuncijaus 
Ba b tn i i'čįii'O •išsiuntimas' iŠ lie’tuvosjer 24 valandas. Kaip koks krimina
listas'^uvo'ipnliei Jos' išlydėtas iš Lietuvos ribą. -Vatikanas visa" tai’už- 

' miršo.’ W žodeliu, nė"‘užuomina nebuvo niekur ir niekieno, yris imi nta pra
eitis.. Nenorėta iškankintas mūsą sielas naujais sielvartais ir nesuaagu-

š sunkinti. Visame'Vatikane pradedant Šventuoju Tėvu ir baigiant mū
są sutiktu mažiausiu monsinjoru patirte tik meile, užuojauta, pritarimas, 

.paslaugumas ir suraminimo žodis. Ypatingas dėkingumas'priklaus* už tai 
dėl- to, kad mes atsidūrėm Romoje sunkiausiais laikais - Šventaisiais Me
tais, kada Romą siute siuva maldininką minios, kada Sv.Tęvas nuo anks
tyva ryto ligi vėlaus Vakaro užimtas tai maldininką priėmimu, tai įvai
riomis iškilmingomis pamaldomis, -tai kanonizacijomis, tai pagaliau kas
dieniniais reikalais. Juk gyvenimas dėl Sv .lietą nėra nustojęs. Dažniau
sia maldininkai yra priimami tik Sv-Petro Baziliko je i Jyaugelig „Vyskupą 
net.negauna audiejicijos. Mus gi priėmę kaip normai ia. is'LLa Įkais ir priėmė

- labai greit. Tai visa parodo, kaip arti širdies Lietuvą ir jos reikalus 
tTŠTŽrsvlTėva'si • :

-b.Kaip tokiam darbymety Laikosi Sv.Tėvas ir kaip tąsa jo jėgos ?
: - Sunku, tiksliai į pastatytą klausimą atsakyti. Išvaizda žmogaus 

dažnai apgaulinga. Kartais vyrės kaip mūras, o ligą sugraužtas ir mir
ties sėklą jau.subrandintą nešiojasi. Kartais atrodo iš viršaus palie
gėlis, o tuo’ tarpu gali medžius versti. Pijus XII yra sausas, aukštas. 
Lieknas, kiek linktelėjęs. Mes buvom pas Jį 15 min. po dvylikos, vadi-- 
nesi vidudienį. Man jis sudarė pavargusio Žmogaus įspūdžio. Kalboj* la- 

• bai tyliu balsu. Gal tai jo t^ks kalbėjimo būdas. Tačiau yaikšei*ja vi
kriai kaip jaunikaitis. Energijos ir gyvumo. Jame netrūksta. Judesiai 
Laisvi ir gyvi. Dirba labai'daug. Apie jo darbus jau minėjau. Tik kiek 
jis privargsta su maldininkais, juos priimdamas atlikusius Sv .Metą nu
statytas pareigas, les pareigos paprastai baigiasi Sv .Petro bazilikoje, 
kur Juos paprastai priima Sv.Tėvas. Popiežius kiekvienos tautos maldi
ninkams atskirai kalba. Kalba laisvai šiomis kalbomis - prancūziškai-, 
vokiškai, angliškai, ispaniškai, Lotyniškai, na, žinoma, .ir savo gimtą
ja italą kalba. Pasak* Ja, kad kalba dar ir kitomis kalbomisMaciau jį 
kartą tokiame darbe vėlai vakare, vadinasi, po visos sunkią darbą die
nos. Nuovargio neįžiūrėjau. Kalbėjo garsiai, ir gyvai. S.u daugeliu .svei
kinosi ir kalbine. Ir dabar pasakyk, ar čia fizinė stiprybė, ar pliene 
valia. Juk ir bejėgis'bet valingas.žmogus gali ir suciribusį bei ligą iš
čiulptą Kūną priversti ir sunkius „darbus dirbti. Pi jus. XII yr.a mųaą. lai
kams brangus žmogus. JCpa®. Jis yra „brangus mums Lietuviams. Mes J» svei- - 
kata labai suinteresuoti. Kac Dievas- Jį ilgiau gyvą ir sveiką palaikytą.

- G kaip pavyko reikalai atnkti su Italą vyriausybe ?
- Nusi^£ąst_lyi®gaiima.- pavyko ir čia patėnkinamaj., tačiau, ne taip 

ksįp su 'Vatikanu. Bet „jei ir nępayyko, šimtaprocentiniai tai tik del aer 
įegpeijos kaltas. Su Itanjos miiiisteriu pirmininku. De Gasaeri nesimatėm.

įjNešimatėm, nes kai kuriuos delegacijos narius „spyrė skubintis emigraci- 
š|jos -reikalai. išvykom, iš Romos „ peiktuoienio vakare, p..audiencija Limo 
ięa skirta, pirmadienį-antradienį . Darbai numatyti atlikti, bet faeap.vaini- 
tioti, ’nors programa atlikta.
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Matytis su Itaią vyriausybe laikas buvo .nepatogus, kaip ir su Sv-.
Tėviii Priėjimas pas Šv. Tėvą buvo apsunkintas Sv.Metą. Priėjimą prie 
Italu Vyriausybės nariu apsunkino pir.;.iausią parlamento ir senato se
si ją-baigimas , labai s.vgrbiu-Istatymu/StiprstyinasrSicubiOS leiiuuir paga

li iau iažkoS .ne labai aiąloiiu.š liaoi&entas • k rl^s ipas'teoB&te'j- kuris. sukėlė ' 
'įarštą.partiniuKo.yą. -Vykia-usy,uėš';Ąia:rigi -'ž'i'aufy'š'.dienas sėdė jo 'tai par- 
istiente',' ' tai ' seria letai' ministęri'u . kaTt'-ie’fu posėdžiuose. Pagaluatt ,vy-

-kelios konf-erencjljos■’ta.rptautiiilgppobu’dsip./kurios'ė' fa'i'GtUBątafSStei- 
„taą mums, .reikalinga s.-mirj. eteris tur-ė. j-o,uaiyvauti-» 'Prioiihbiu t ik"'tnięst;O 

. konferenoį ją , vykusią 'Florenoi jo j» kurioj dalyvavo1 šv ie.tTufo Maistelis -
. Ganela, kuris yra kartą ir Kfikššioąią Demokratą parti jos generalinis 

sekretorius. ' ■ '

ka trr

Kadangi-Krikščioniu Demokratą pai-ti ja yra valdanc io ji ' part i ja ' su
gavo -i.'.. įstebiu pirmininku priešaky į, tad geriausias kelias buvo'pradė
ti nuo parti jos-vyrą. la's darbas teko atlikti man vienam, kaip'giminin
gos Krikščioniu Demokratu partijos žmogui..Pirmiausia mane.surišo'su 
Be -Gasperio vienu sekretorium, nuris .eina ryšininko su užsienio parti-

- jomis pareigas, . iav iani.uiipie mane -Jau buvo-girde jęs ^gaį įs Gąęęįį^ .su.. 
.,'.'kubluo' ‘fflfe’ff teko pa.si^e'ist'i įvairibmis' yrOgbmis’ Ikeiiais’kSašta-is. "iaia~'į-

teikisu rastą apie mūsą laisvinamuosius organus, apie delegateijos na
rius, Be Gasperiui rasto nuorašą, apie dabartiną Lietuvos ir lietuviu 

p būklę ir kelias knygas. Ją tarpe buvo ir api^genocidą. Taviani ją pa- 
"vcrtę.s prose leidimo ją sutrumpinus išversti j italą kalbą , Pažade jau 
pa-ūrašyt iš leidėją ir jam pranešti. Iš. pat susitikimo pradžios Tavi'a- 
ni'rodė mums didelio palankumo, o mai papasakojau jam apie- dabartinį 
Lietąv o s <y'vęniBĘ , reiškė'užuo jautos ir pažadėjo padėti kuo galėsią 

. a'y-oa-rtinese sąlygose, kurios italams esančios labai sunkios;' ypatingai
Žadėjo padėti pralaužti tą tylą apie Lietuvą, kari jo' teigimu esanti 

■pavojingiausia. Prie ptiemonią tylai pl-alatižti priklauso 'radijas i-n—_ 
spauda ir' čia-pat paprašė straiasniąyj ją spaudą ne tik politinio' turi
nio, bet ir tokią, kurie supa.žintin.t ą skaitytojus su Lietuva jos kul-

- Ūkiu, papro-ci-ais it tt. Prie štraipsnią bijtą naudinga ■ir ati-t-in- 
iuuctraci ją,-nt-d 'esu Įgyvendinęs Lietuvo je žemės reformą žino jo 

ĮŽkur, todėl pjasę pasikalbėjimo apie jo.s;pray.edimąir pasėkas. Ir 
■ytojąus tinra-i at,-jo diplomatinis 1L EOl'OLO korespondentas, p,Sar

ti > su kuriuo ilgokai kalbėjomės. Se tik aš Jaqj pasakojau apie lietu- ' 
viškąją, žemės beformę,-bet--ir- jis man ą-pię. itališkąją , apie jos,sunku- 
mus-^ir sut.rnkatoąs_ki'iūltig. fą.kliucią darą net- Ką-ikurie užsienio .veiku 

, sniri. Konstatavo taip. pat..faktą, kad ko-muni'stai gavę- žemę pasilieka 
komuniste is .su ■ tokiu pat nusiteikimu, prieš esamą tvarką ,--kaip ■ buvę-, ą 
dvarininkai ieidzią gandus, kad ten, ,cur buvo pravesta žemės reforma, 
esąs jsigal-e jęs bolseyizmss Kaipj) pavy zdį nUrod'o .tarp; kitą- ir'.Lie tuvą.-

Išėjau iiuo Taviani-'su gerais J'sppdžiais'. Jis išėjo kartą su jnąnl-oi 
susitikti -su Be Gasperią ir Gausia mūsąiaudiencijos reikalu ir žadėjo 
tuo j praneš,! -teieionu. laciau nei vieno, n'ęį Kito nę%u-redo-- iuo pat me
tu kaikurie^aomens.menino, daryti žygią pas,Dę Gaępąy'ją ,a§-isienp_įĖaLUgą 
sėna.uo nrikscionią demokfgtį; irauc-i Jos pBiiainlįką..Gin&oiiani;>-!.norodami 
per papup-.įntį mpms .aųdiepci ją pas Be uasper į . bet -Gingoliani--dv iem- 
savaitėm is.yk-o -įvairiais reikalais j vieną- V is, L veltui : žygis- ne-, 
nuėjo, nes tai atliko, jo žmona, pariamėnto' atstovė, fe Gasperis. .buvo. 
parengtas visai gerai iP mūsą Landai nutėiKtas.
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, . Su .senato vyrais mums reikėjo pasimatyti. Geriausia būtų, buvę ma

tyti minėtų Cįngoliani, kaipo gerai.pažįstantį Lietuvos vargus ir gerai 
gyvenantį su kaikuriais Romos lietuviais. Bet kadangi jo.nebuvo,.kaip

- e,su mįnėjęsj. mums^išrūpind^paėima+y mę 'su* jo'pavaduoto jū senatorium Mer- 
, linu,, kur/is neblogiau. Lietuvos reikalus-žino už' Cingdiiani ir jis buvo

. pasakęs se,nąte .apie Lietuvos kančias ir nelaimes gražių kalbų..Pa jį nu- 
vykome visi delegacijos nariai. Tyras.ne pirmos • jaunystės ,- gimęs lb05 m. 
vadinasi: - mano vienmetis. Ta proga jis pa ijuokė, kad visi tais metais 
gimę- yra geri' žmonės ir.geri darbininkai, keri Ina s vyras gyvaš,’ judrus, 
linksmas ir plataus akiračio. Padėkos už jo kalbų apie Lietuvę senate 
nepriėmė. Tai padaryti buvusi jo pareiga. Jam buvo nupasakota, ko nori

■ iš partijos lietuviu Krikščionių Bemokratų partija ir ko nori VLIK&s iš 
vyriausybės. Jo sekretorė čia pat visa .surase. Musų. pageiuavimus jis ža
dėjo pristatyti partijos tarybai apsvarstyti, ir de Gasperiui tik nuta
rimus pristatyti. Piane kvietė tame tarybos pasėdyje dalyvauti ir savo 
dezideratus isdėstyti^ir padaryti pranešimų gyvu žodžiu apie Lietuvos

.būklę. Jom už ,tųi padėkojai., bet laukti tarybos susirinkimo negalėjau.
Merlinas liepė.savo sekretorei paskambinti Le Gaspėrio diplomatiniam 
sekretoriui C.nnali, k? d mane .priimtu*. Paskui kartu su sena toriam nusį- 
fotografovom ąia pat -senato romuose - vt-ainamuose tadųiua. itsisteįkin-

- damas ir' linkėdamas mums greit laimėti Lietuvai nepriklausomybę ',-prašė 
parašyti jam promemd apie, pravestų Lietuvoj Žemas reformų. lai buvo bir
želio 15. d. prieš pietus. Kadangi u. r laiko ligi Sv.lėvo audiencijos bu-

• vo, tad nusiskubinau į vyriausybės namus pasimatyti su minėtu Ganeii. 
Kiek Kasetinis yna nemėgiamas parodo ir tas taktas, kad vyriausybes na
mus pasirinko sau kitoj vietoj, ne tuos, kur dirbo Musolinis., Mane tuoj 
priėmė. Rašytų Le Gsspėriai rastų ir nitiiš raštus buvo jau. skaitęs.Juos 
buvo gavęs iš Taviani. Buvo tad lenfcvr: kalbėti, nes su mūsų reikalais 
jau buvo susipažinęs.. Jis užtikrino., kad. audienci jų pas ministerį pirmi
ninkę tikrai gausime, nes jis pats norįs su manim pasimatyti,- bet ligi

■ sekmadienio nieku gyvu pasimatyti nebusiu galima nes turįs perdaug dėr- 
.bų ir rūpesčių. Seneli, kaip ir visi sutikti <• rtijos ir vyriausybėj

dirbu .žmonės,. pūroči'Lietuvai nemaža-pa le nkumo ir simpatijų.
Galutino i paaiškėjus, kad kaikurie deiegi.qijos nariai,pirmadienio 

nelauks, nutarėm su Can^ii<p.!. simatyti dar .-artų visai delegacijai.. l'aį 
buvo įvykdyta- birz.men.lt-.d,., vadinasi išvažiavimo iš Romos dienę. Ca- 

”na Ii mus priėmė savo gerokai-ankštam,d -rbo kabinete.; Rodė tokio pat su
sirūpinimo ir -simpatijų ijusų reikalais, kaip kad man vienam pas jį besi
lankant. Jam buvo įteiktCBe Gasperiui skirtas rašto originalas, .kelios 
knygos ir kiti .raštai , kuriuos''dalinome visiems lankomiems mums svar
biems žmonėms.-Kalbėta buvo ta ię .pažinis reikalais, kuriuos aš pats kė
liau būdamas pas jį,, tik tuomet as-kaitėjau su juo kaip partijos žmogus, 
jo vienmintis, dabar kalbėta oficialiai, u? i p VLIK o delegacija. Mūsų pa
sikalbėjimų čia pat esanti sekretorė užrašinė jo. Gan-'lį ^rantavo,, kad 
Be Gesperi mus ^priim^įriffidįgnį,, tačiau, mes, iš Romas turėjome išvykti 
~ė^t- dienį ir t'otC-l ta š'pas-imatymąe neįvyko . .

■ --’ytro buia’bū-b "b'<- i£t.i''ir^n'troji sv- i-bioji misija Romoje.,Ji baig- 
i ta visai pe tenkinama i. ve Gąsperp del minėtų priežescįų nematėm. Bet, 

Be Gaspėrio m! tymas būtų tik spv; inikavimas to,, kas buvo Kviriue.le dę- 
.legacijos atlikta, t isf. bito įstatyta-.į c.erę neįių. Kas pūva nebaigta 
Žis ,..dr.bt igs- to paties Cm-.ii padedami kiti. -- \

ILisy - BKAagMAi 'iAS-AU^lC -SlLULoJn ", ' V.
„ ..Lif iom--tų protestui susiui^Le pripėžimiao.

-jjhioa-go-Herald-Aiierioa'n" 175G.TlII.lt- d, gri.žia.i- paminėjo Pabni- 
ti jo Istybių okupuijOš dešimtmetį, pĄSkelbudįaaš ilgę
trėstė- "Fevėigtų jų .1"-balti'j o’ liūtų šauksmas”. Laidant i? nurodo, ...t. ., 
jau P-A.irėžidėr.to kuzvei'to aktu 1,-40 metais buvo pasmerkta sovietų
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■r agresija Pabalti jo valstybių atžvilgiu. Lietuva, Latvija ir Estija 

f JAT-bių esančios, pripažįstamos nepriklausomomis 'ir jų senieji dipioma- 
, tai .turį, .pilnas teises , lie diplomatiniai atstovai, nurodo laikraštis,
Rabalti.jo valstybių okupacijos dešimtmečio progfe įteikę spedialį memo- 
•andumę iiinisteriui Dean Achėsonui. "nafar, po 10 mėtų brutalios t Ira

ni jos, Baltijos tautos iš nauja reikalauja laisves*'ir teisingumo1'• 
Toliau laikraštis, pasiremdamas memorandume patiekta medžiaga', nurodo, 
kėš'-’jau seniai .talaiti jo kraštai net Kę visų Žmogaus Laisvių, gi so- 
viėtizaoi jos programa esanti vykdoma "laba i smarkiu tempu, ma smėgugy- 
ventojų deportacijas vežamos metodiškai ir-.' apgalvotai •

Baigčiau®S laikraštis-pažymi, <-ad- bolševikų sistemingai tęsiamas 
laisvės išniekinimas Lietuvoje, Latvijoje ir Ėst i jo je- aiškia i įrodęs, 
kad buvusio ..JAV. prezidento Hooverio pasiūlymas reorganizuoti Jungtinių

■ Tautų Organizaciją, Kurioje jau nebebūtų Rusijos ir jos satelitų, esąs 
' visiškai pribreridęs reikalas. ■ ;

,?Veioarų vyakAupai' prieš bolše.yįzmą . * .
Šveicarų spauda -(La Liberte iy5O.IX.lv ir kt.laikraščiai; nesenai 

paskelbė • aštrų. Šyeica.ri jos. krašto, katalikų vyskupų, ganyto Jiškostkonle-
-fenci'jbs metu paskelbtų ganyto jišnų raišką tikintiesiems, antrašteiį'Rer- 

sekiojaaia Bažnyčia1’, kuriame astuoni 'Vyskupąi supažindina vietos įate-
' likus su šiurpia R.Katalįkų bp.žryžipš ‘ būkle Sovietų‘okupuotuose kraštuose,

■ ’"j-' Vyskupai priminę tikintiesiems ’barnius-.KrikšGįppių persekiojimus 
p?lraįaisiais.-£EiK.seionyaės amžiais, priėlnfl. ir prie dpL'ūrtin'ių'-yersekįo-

-1: jiaįų -ūkra'ino je', Pąba Lt i-jo. krr.s tuo s’e , ’Lenki joje , ’ Oekoėiovąki joJ}$„ Ven- 
grijo.je, Rumunijoje’, Bulgarijoje, Jugoslavijoje ir Albam jo je. įeizdii 
gu bucu .’- konkrečiais. skaičiais pava izduoti bažnyčios nuostoliai depo 
tuųtais ir nužudytais dvasininkais. ten Lietuvoje, Latvijoje ir Beti
ktoje Bažnyčia ‘netekusi.apie 1.000 dvesiiiinkų ir vienuolių, kurie esą 
.nukankinti ir deportuoti.

. Neužmiršta' Vyskupo Pa zteroKO
.• "New Yorker Sta-. ts-Leitung" , didžiausias krašto ir. ikraštis vokie

čių kolba, 125O.IX.fe, d. numeryje p irmsae’*'puslapy je paskelbė iš ‘Vatika
no, miesto gautų Žinių apie gi* Limą iŠ bolševikų pusės 75 metų amžiaus 
senelio vyskupo K.raitaroko nužudymą. Laikraštis šia proga priduria, 
kad-ir kiti Lietuvos dvasininkai buvę arba nužudyti, arba deportuotj. 
Ryškinamos rusų imperializmas .

kaugelių atvejų*.JAV spaude, iškelia rusų imperialistinę politikų, 
apie ką anksčiau • dažniausia--v-engūa;vo- a*išKi®*U"lšsit**»rti. CTCCA&O i'RlBtf- 

tn? paskelbė savo bendrądnrbio--J,iL.Ra’<?.zienski’ IS.’Lšiuo' reikalu stra ip
snį, kuriame tarpe kitų earietin^s Rusi jos Kėslų, pamini ir jos įvykdy
tą Sen-o'Sios' Lietuv 0's V Istyb.s Okupfccijųv visa tęi buvę daroma : " slay ų 

tsutų išvadaiimd“ vlu-dan. Autorius nurodo, kad šiuo metu, išsibaigus
"eLBvėms", rųoąiemssi ''išiįisvinti” ir anglo-ąmerikonų kraštus. Basku-’ 
tinio _ tuksiančio • 'matų ‘iįpgy.ję. Rusi jos. imperial i zųs s nesąs pasikeitęs- :

- v.-greTia??! ‘ . .i:
■'Lietūvie i ’pg-sigaird* jo 'mūsų" - ‘ u-. L, iri,

' Vokiečių tremtinių taokšliniikų būrelis Gdettingene nutarė .paminėti 
pejikęrių. metų siutą it 4 nuo Botscaiuo sutarties pasirašymo. Paminėti pasi
rašymą to dokumento, sako jie, kuris "į žmonijos- istor'i’ją įeis. kaip; ne
žmoniškumo dokumentas ir ...bus urauju bei .ašaromis’ rašyta istorijai .-eriuo- 
dames ateinančioms kartotis, kaip neturįs sa 1'Lygaus.”
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Šis mokslininkai betgi pasirinko ypatingą minėjimo formą : Pries 
nežmonišką Potsdamo dokumentą, kuris reido geležinei uždangai užkristi 
ne tik ant Pytų., bet ir ant geros dalies Vakarų. Europos, pastatyti prie 
šals kitus - žmoniškumo dokumentus. Siam reikalui- buvo -su-kurtia-“specia
li. organizacija-.,:- kurios vardu paskelbtas atsišaukimas i vokiečius trem
tinius,, pergyvenusius daugėtą oaišumui kviečiant juos patiekti dokumen
tinės' medžiagos' apie tas' tautas, kurios kuomi nors buvo pądžjūsipsvo- 

■kięžįaps jų' didžiuliame varge. Si medžiaga betgi turė jo būti renkama 
ne- vokiėžiams ’draugiškai-nusiteikusiu.* ne‘ jū są jungininkų, bet prįęsin- 

-gai, pries juos Kariavusių tautų't .y - ju .tautos priešų, tarpe'.
Surinktosios medžiagos dalis šio :.is dienomis pasirodė rinkinyje 

"DOKUKEHTE DER kEilSCHilVHUJlT aus der įeit der ^.assenaustreibung" Ge- 
'sammelt urid hera-isgegeben-vom Gottinger Arbeit.skreis ,Ho.lzner-Verlag 
Kitzingen-llain." Knyga turi 1?'4 puslapius. Joje randame daug gražių, at- 
siliepimų apie amerikiečius,. belgus, danus, anglus, prancūzus, lenkus, 
rusus, slovakus, čekus, kurie padėjo vokiečiams tremtiniams masinio tr.ž 
mimo- metu.

Knygos redaktoriai pabrėžia , Kad čia nebus kalbama .nei apie ,v.p-: 
-kaė^amsi<dataiigi‘šk®s<--ta-utaS -riei-’apie neut'ūali&sias. Tačiau iš' to; visa - 
j reikią - v padaryt i. vienintelę išimtį apie tuos, kurie teiKe vokiečiais 
pagalbą, patys būdami tokios pagalbos labai reikalingi." Caa turime gal 

..tvoję. Lietuv os ..gyvento jai , kurie padėjo sovietų. Rytprūsių, dalies badau- 
jgntięmą vokiečiams- Toliau-rašoma : “Ką ypatingai lietuviai, taip pa t 

latviai su estais , c.ią y r-.-, padarę, kad išgelbėtų tūkstančius mūsų. Ryte 
prūsių tautiečiu gyvybių, galime pavadinti didžiausia artimo meilės ■ 
giesme" (1’1 'pusi • )'.
i-. -Kadangi- šių faktų. rinki.Bfes nesąs minėtos institucijos uždavinys j 
knygos autoriai pageidauja, 4 a šie žmoniškumo faktai, kuriuos atliko: 
lietuviai, Rytprūsių tremtinių organizacijų būtų suregistruoti ir doku
mentuoti- Autoriai šio je-knygos laidoje turį pasitenkinti vienu lietu* 
vių geraširdiškumo pavyzdėliu, xurį iš tos kiužos paėmę lietuviškame-; ' 
vertime ir patiekiame misų skaityto ja me, kaip vienos Rytprūsių vokiet 
bado metais, nuvykusias į .Lietuvą , pasakojimą :

'Iš Jūsų atsišaukimo patyriau., Jūs renkate .žinias apie tai, 
kokiu būdu svetimų tautų žmonės yra padėję vcxieoiams, taigi noriu ir 
aš Goettingeno Darbo Rateliui parašyti mažą straipsnelį apie tą pagalbą, 
kurią suteikė lietuviai,'su latviais. Deja, nešu rašytoja, o tik jauna 
ūkininkė iš Rytprūsių ir todėl prašau lamstas ištaisyti klaidas, kuriąs 
padariau, ir tikslingiau sudėlioti sakingus. Jeigu šis straipsnelis bū
tų paskelbtas,, i-i-.asycipa pąno jisyordės neminėti. _ ’

Tai buvo. l?40 m,, kada, aš,. kaip.ci.vįlp, beląisve, dirbau viename 
kolchozeprie Frieaiando.Rytprūsiuose. Kadangi 1>47 m. žiemą iš beveik 
1.000 žmonių neliko ne 3Į00 - Kiti mirė badu - mes, 10 motorų, nutarėme 
eiti į Lietuva, Kad' parneštame iš-ten savo vaikams, duonos . ,!JačĮ.a man bu
vo 27 metai ir dėl sunkaus darbo, kurį dirbti mane vertė rusai, buvau 
visiškai nusilpusi. i.ano berniukui tebuvo 5 metai; jis buvo bado taip 
nuvargintas, kad nebegalėje paeiti. Taip ate jo diena , kurią mes buvome 
pasiryžusius išvykti į Lietuvą, liūs eiti vertė badas? - aš norėjau iš
gelbėti vargšą vaikelį, Kuris labai priminė-tėvą. Iki Gedeūeš turėjome 
eiti pėsčiomis, tenai gi įlipti į prekinį vagoną-ir važiuoti' iki Tilžės, 
nes keleiviniai traukiniai nevaikščiojo, lį»4b metų sausio mėnesį siautė 
didelis kaltis, musų apsiradymas gi buvo labai vargingas, taigi baisiai
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šąlome. Tačiau su Dievo pagalba, stovėdamos ant, vagono laipteliu, pa
siekėme Tilžę. Ten perėjome Nemuno tiltą ir slapus Klaipėdos prisikabi
nome prie keleivinio traukinio, nesgi neturėjome rublių ir negalėjome 
pirkti bilieto. Tokiu bildu pasiekėme Kelmės apylinkes. Ten mes pasiskirs
tėme ir ėjome toliau iš namo į namą. Nors žmonės buvo ir labai neturtin
gi, vis dėlto nė vienas neišleisdavo musų šio to nedavęs, mes gaudavome 
ten miltų arba kruopų, nes bulvės butų tuojau sušilusios ir.be'to, la
bai sunkios. Surasdavo mums jie .vietelės ir nakvynei. Būdavo patiesiamas 
ant molinės aslos šiaudu Kulys, padedama Kailinių pora - taip galėdavo
me ramiai miegoti. Dažniausiai žmonės teturėdavo vieną kambarį ir ‘ dar" 
šį dalydavosi su astiiiais galvijais : vištomis, ožkomis į avimis. Greta 
to visko mielai priimdavo ir mus vokiečius, Kurių nepažinojo. Jie matė, 
koki mes buvom? vargšai ir vaip badavome - pasigailėdavo mūsų. Visur 
Šia atvykdavo moterų su vai-iaie iš Kart lis.uciaus, Prūsų Eiluvos, Derdu- 
vos, Įsručio - visi norėdavo išgelbėti -vo gyvybę. Po dviejų savaičių 
musų kuprinės buvo pilnos - , alėjoms gj zžti namo.

Pakilusia nuotaika žiurėjau į sa-u: veidelį* 1 Kurio rankas galėjau 
įduoti gabaliuką duonos. Su baisiausi.; nuovargiu pavyko mums sugrįžti, 
tačiau tik 4 moterys turėjo laimų ersi/Kbenti pilnas Kuprines. Kitos 
6-ios buvo pakeliu.! apiplėštos. Laimingųjų tarpe buvau ir aš, galėjau 
paskutinius menesius atlaikyti, iki pavyko atvykti į Vokietiją. Baisi 
buvo ši kelionės, nes jeigu stotysj tūtų muš pamatę, būtų sumušę. Dažnai 
turėjome po vagonais šliaužioti, kad tik kas nėsuciuptų. Šiandien tad 
daugelis žmonių yra lietuviams didėliu d-king'umu skolingi, nes jie iš
gelbėjo daug daug žmonių. Panašisi ir latvi*!. Tik į t, Kraštą Kelionė; 
buiavo dbr sunkesnė ir ilgesnė. Dėkojame Viešpačiui Dievui, kad Jis lei
do mums-surasti žmones, kurie mus - išgel j ■' jo paskutinę, minutę" . . ... .

Holzner-Verlag Kitzingen loiuykli, ...iri minėtus dokumentus dėdeliu 
tiražu paskelbė vokiškai, žada netrukus, juos išleisti anglų ir prancūzų 
kalbomis.

OK'JPtOTŪJE LIETUVOJE ... v....... '
Nauji komissra'j-- - -. -■•-u... •

Paskutiniu- metu iiTSF-e Maskvą įvykdė,kai kuriuos liaudies komisa
rų (dabar vadinamų "ministreis") p^k -i tirnus. Drg.Oistiakovas Aleksie
jus, Michailo sūnus, it. skirt s LIS?. m:;.x-‘rų Tarybos pirmininko pava
duotoju (pirmininku tebėra M.Gedvilą/. Lig. Augustinaitis Vladislovas, 
Josifo sūnus, atleistas iš LTSR tarybinių ūkių ministro pereigų ir pa
skirtas LTSR žemės ūkio ministru. LTSR tarybinių ūkių ministru paskir
tas. drg. Mainė jevas Dimitri jus, Aleksiejaus sūnus. n
Naujas piano komisijos pirmininkas ' ' .

LTSR aukščiausios Tarybos Rr. zidiųmo įsaku iš 1/50 .VIII.25 d.drg. 
Petrovas Aleksiejus, Michailo sūnus paskirtas Valstybinės plono Komisi
jos pirmininkui- (Tiese',1950.VIII.27 ;No203)'. '
KG-B-istas Guzevioius scenoje

I "rašytojus" išvirtęs politinis komisaras Guzeviuius, paskutinių 
iba^ku pasidarė ir .drameturgu*. Jo "Karvio Ignoto teisybė" suvaidinta 
scenoje. Pastatymui vaę.jvi-vo.K.Kymsntt.itė ir A -Kernagis. 'haillnihkaą 
J .Surkevięius. - ...... '

Kaune pešti.tytr- «-Gustaičio pjesė "‘į šviesią ateitį", vaizduojan
ti -kolchozų augimą -Lietuve jė. Pastatymą režisavo pats autorius, dekora
torius - jaunas dailininkės V .Banaitis .Jaunimo teatre pasirodė J.Oy-
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siaus pjese "Išlaisvinta 
"Diūziuoju Keliu", kurią 
J° pjesė "Pokilęs miestas 
Ue'recvas.

jaunyste , Klaipėdoje - J.i&rcinkevičiaus ’■ 
pastate J,Miltinis. Ir AiPekarklis neatsiliko

pasirodė. Šiauliuose J.Seino režisūroje, dali

Sus ipe Iną gy dy to ja i ■ - - ■ ‘
Liepos 21 dienos proga-“bolševikams daigiausia nusipelnę gydytoji 

pagerbto suteikiant.jiems "LTSR nusipelniusio gydytojo" vardą : Loc. ' 
Ign.BujamUi.Uhackeliui s.Chaimo Kibarskiui, Pranui Norkūnui, Prof.J. 
Sopęiuskui - • r ' .
Bries' A-< riks •

• Is pakartotinai gautos liepos men. pabaigos ir rugpiūžio mėn.' vi
durio lietuvių, kalba spausdinamos tiTybines spaudos skilčių matyti, kad 
bolševikų, vedama priešamerikinė akcija dr r labiau sustiprinta. Negalė
dami išugdyti priesmarikoniskų tendenci jų ^suaugusių lietuvių tarpe,pra
de jo ją vesti per mokyklas. Mitinguose ir moksleivių sus i i'inki muo.se, 
taip .pa išspaudoje, reikalaujama "Sudrausti Amerikos ągresoriusį",arbe 
"Šalin iš Korėjos kruvinus imperialistų nagus 1" .' ' /
Kulia naktimis ’ ■

. Būsimojo’karo ruošai, kuri, be abejo, bandys sukelti Sovietų Šą- 
jjunga , labai reikalingos didesnes iiaisto produktų atsargos. Pasėkoje tu
siais metais Lietuvoje bolševikų pareigūnai’ stengėsi ištraukti iš kol-, 
chozų kiek galima daugiau grūdų, bu ypatinga partijos pareigūnų prie
žiūra visi javai puvo suvežti į kolchozų klojimus, be atodairos iškur
nami ir tuojau raudonosiomis gurguolėmis suvežti į valstybinius sandė
lius, paliekant tik.mažų jų kiekį sėklai ųy kolehozininkų. reikalams.-~ .
Daugelyje sietuvos vietų organizuotos, naktinis kūlimas. Kolchozninkei 

- turė jo1-vergti dienas“ ir'naktis,-kol javai buvo iškulti ir išgabenti, - ■ 
Tf l'-grama-is 'Kauna'į 'DąujėnuS-.per -j dienas .' .- . . ; .

Bekertą spaudoje ir per radiją sovietai gyrėsi-Lietuvoje nepapras
tai išplėtę pašto tinklą -ir pągręltinę laiškų' bei telegramų pristatymą. 
Tačiau praktika nuo propagandos žymiai .“skiriasi - 1950.VIII.26 d... "Tie
sa" pati nurodo faktus, kad?’iš Vilniaus pasiųsta telegrama liepos 26 d. 
Iffiiekusi'Daujėnūs tik'i'iepo-s 2o dieną, taigi"ėjusi 3 dienas.- Ir tai - 
dar buvusi’ nepaprasta-.; bet-." s»bi telegrama". TSRS Ryšių ministerijos 
įgaliotinis'prie. LTSR, ministrų Tarybos drg. Beįianinas šį. faktą, patvir
tinęs. - Mums'at-ro.ūži ,kaa-■būtų teglima žinių iŠ Vilniaus į -Daujėnus per 
tris dienas atnešt i pėsčiomis-. .-.
Kiauri sandėliai '

Visa bolševikinė spauda be atodairos ragina Lietuvos kolchozus .sku
biai suvežti į valstybinius sandėlius javo grūdus. Tačiau iŠ "Tiesoje'.'., 
atspausdintų korespondencijų matyti, kad ir tie patys sandėliai nėra ; 
kaip reikiant-parūoš.ti. Štai kaip "Tiesos" korespondento zodziais(.Nr. 
199-50 .VIII.23) atrodo Radviliškio grūdų centriniai sandėliai :"Stogai. : 
kiauri, grindys nesutvarkytos, grūdų valymo masinos neaprupintos pilnu 
sietų komplektu, grūdų vaėūyii-O aikštele neparuošta". Negeriau ir kitur:^ 

( "Baisiogaloš grūdų paruošų punkte sandeliai "atremontuoti", bet sande—- 
lyje Nr.l.pėr stogą teka, sandelis Nr.? visiškai:netinka grųdams laiky
ti. Kėdainių glūdų, paruošų punktas neparėngė g. lųt.inai technikines ba
zės grūdams priimti.Sandėliuose, kur Laįkomi grūda-i, ..sienos slapios. 
Grūdai, žinoma, dėlto beiu.a. Dviejų sandelių .stogai kiauri. Joniškio 
-grūdų paruošų punkto direktorius drg. Klarcenko nų-rodė,ataskaitoje , kad 
punkte pilnutinai-parengto technikinė b; ze. luo tarpų sandeliu nr.hr. 
5,o,10 stogai.nesutaisyti, sandėlyje.Nr.3 reikia dėti naujas grindis, 
sandėliai neįezinfekuoti .>* .
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■- 10S0 Nr.llRugsėjo o tremtinių tarpe

'. Jautos šventes -šieną beveik visose lietuvių, kolonijose Vokietijoj 
• ir kituose, kraštuose buvo galimai' iškilmingiau atšvęsta. Mus pasiekė 

gana daug pranešimų, kurių deja, del vietos stokos paskelbti negalime. 
Pasiųsta visa eilė nutarimų ir protesto rezoliucijų pasaulio vadovau- 

, jautiems vyrams ir įvairioms institucijoms.
Kilni ja stovyklas • . ..

Paskutiniu metu visose trijose Vokietijos okupacinėse zonose lie
tuvius ir kitų tautybių tremtinius vėl palietė stovyklų kilnojimo ban
ga.. Kai kurie perkėlimai buvo atlikti staiga, IRO įstaigoms nuodugniai 
nepasiruošus * Pasėkoje dar kartų nukentėjo mūsų tautiečiai. Perkilnoji- 
mų pasakoje beveik visose vietose dar labiau sumažėjo kultūrinio darbo 
bei veikimo galimybės. Pažymėtinai kad IRO nei pati steigia’mokyklų 
tremtinių vaikams,, - ne i leidžia tautinėms grupėms tokias mokyklas steig
ti, nešiodama patalpų ir neprisidedama prie mokytojų išlaikymo. Pasėkoje, 
Amerikiečių ir prancūzų zonoje Kaip ir nebėra lietuviškų mokyklų. Ka
dangi vokiečių mokyklos taip pat nėra linkusios tremtinių veikus priim
ti, lietuvių tremtinių vaikai dažniausia niekur nebesimoko■.

-•IRO patvarkymu likviduojama DP -džiovininkų sanatorija Heilbrono 
mieste. Dalis ligonių paleidžiami iš ligoninės, kiti perkeliami į IRO 

išlaikomą Dj? sanatoriją Amberfce. Ligonys nelinkę ten nažiųoti nes sana
torija yra tik JO km.nno .Čekoslovakijos sienos. Pažymėtina, Kad Heil- 
bronno lietuvių sanat.orijoje gydosi ir jo lietuvių.

lietuviški laiKrasclai
Lietuvių Bibliografinė Tarnyba Jungtinėse Amerikos Valstybėse 

įfcO.2 T-Taryey Stie-et .Danville ,111 • ,USAj nesenai išleido naują savo lei
dinį "Pasaulio Lietuvių periodinė spauda lyJO.IX.l d.", kuriame pasnei- 

■ oė sąrašą, adresus ir kitus davinius &>-ių laisvame pasaulyje išeinan
čių periodinių lietuvių laikraščių, žurnalų ir biuletenių, spausdinamų 
spaustuvėje, apolograi'uo jamų ir kt.būdu. Į sarašą neįtraukti bolševi
kiški laikraščiai. Minėtos tarnybos daviniais, lietuvių laikraščiai

' šiti.6 metu išeina : Angli jo je .Argentine £e ,Australi jo je ,Austri jo je .Belgi
joje ,Bra Žili jo je , JAV -ėse .Kanadoje ,-N .Zelandijoje .Svetį jo je .Šveicarijoje , 
Bragva ju je .Vakarų Vokietijoje ir Vena cueio je .Viso laisvojo pasaulio lie
tuviškoji spauda bei leidėjai yra prašomi reguliariai. ir neatidėliojant 
siuntinėti šiai tarnybai čia nurodytu adresu tiek periodikos tiek kitus 
leidinius. . , • • •

'KBQKIKA ’’ ‘J K.... ' . ■ ' - ? ■
................ -VLIKo ir VT pirmininkas M.Krupavičius grįžo iš^atosto-gų ir kele- 
•tai dienų tarnybiniais reikalais išvyksta Londonan.

-VLIKo nariai M.Valiukėnas ir V.Vaitiekūnas išvyko į pereinamąją 
stovyklą Ras'tattąn, Sutvarkyti savo emigracijos į jAV-bėš reikalus.

.■ -Ženevoj vykstančioje IRO 'sesijoje' tremtinių reikalus gina Balfo 
direktorius Elu-ppoje- J.Valaitis ir Lietuvos konsulas S.Garbačauskas.

y -Spalių 16d.Paryžiuj e šaukiamon Europinio Sąjūdžio Rytų ir Viduri
nes Europos sekcijos konferencijon vyksta URT Valdytojas J.Brazaitis. -

-JTO posėdžius. seka''-reikiamai ten veikia Lietuvos pasiuntinybės pa
tarėjas Dr.J,Rajeckas ir p.V.Sidzikauskas.

, j -Prašant estų politinei vadovybei,Lįetąyps atstovas Dr.S-A.Bačkis 
."Paryžiuje, sutiko atstovauti ir, ėst ^ reikalus , ką. vietos įstaigos akčėpt'avo

-URT Valdytojas, j. Brazaitis dalyvavo Europos Parlamentarių Unijos1 
kongrese Konstanzoje ir jos gen.sekretoriui įteikė atitinkamą raštą.

-Jau baigiamas.spausdinti VLIKo didysis memorandumas prancūzų kal
ba ir LIT brošiūra■"Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Keliu".

-P.Amerikos žurnalistas K.Oibiras-Verax,išleido naują knygą ispanų 
kalba,apie Lietuvos okupacijos dešimtmetį.
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