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PASAKOJA GRĮŽUSIEJI IŠ LIETUVOS

Daohau_eįovykloje^. Dachau. Jau pats vardas ne vieną šiurpu nu
krato. Ten daugis ir mūsų tautiečių yra pro kaminą paleisti dūmais. 
Dabar toje vietoje, kur seniau buvo kaoetas, įtaisyta nuolatinė 
pabėgėliams stovykla. Visi žuvusieji pagerbiami gražiu paminkliniu 
atminimu. Kiek tolėliau nuo miestelio, bent už penkiolikos minučių 
kelio, yra ir kita stovykla - pereinamoji, kurioje gyvena keliolika 
Rytprūsių vokiečių, ilgesnį laiką buvusių Lietuvoje ir iš ten su 
grąžintųjų į Vakarus transportu parvykusių į Pietų Vokietiją. Jie 
papasakoja įdomių žinių apie pavergtą tėvynę. Tai lyg mielas ir 
brangus tėvų šalies atkvapas.

Stovyklos barakai prasti, menkučiai, po juos, kaip veik visur 
kitur, kur tik pabėgėliai gyvena, švilpauja vėjas. Tačiau skirtu
mas tuoj pajuntamas įėjus į vidų. Slavišką apsileidimą čia pakei
čia mūsų buvusiųjų kaimynų įprastinis vokiškas švarumas ir tvarkin
gumas, nors prūsų bavarai tiek pat nemėgsta, kiek ir svetimtaučių, 
turinčių vilkti jų krašte nykias tremtinių dienas. Patys savo kailiu 
dar neišgyvenę viso bolševizmo siaubo, šie pietų vokiečiai dar ir 
dabar neįstengia kaip reikiant suprasti kitų, į juos žiūrėdami dau
giau kaip į niekam nereikalingą naštą, tarytum norinčią iš jų pa
glemžti geresnį duonos kąsnį ar neleidžiančią geriau atkusti.

Nedidučiam sulūžusiam barake pasitinka malonaus veido moteris. 
Tai ponia Erna, kilimo iš Karaliaučiaus, su seseria įsikūrusi ne- 
didučiame kambarėlyje. Sužinojusi, kad svečio esama lietuvio, pati 
prabyla lietuviškai, ir reikia pripažinti, jog kalba ne taip jau 
blogai. Su ja visą laiką lietuviškai tik ir tekalbėjome - ir kaip 
reikiant susikalbėjome. Ji papasakojo, kad su jos seseria, kuri, de
ja, šiuo metu buvo susirgusi, lietuviškai galima dar geriau susikal
bėti, ta net mokanti lietuviškai rašyti. Dabar lankanti mašinraščio 
Ir stenografijos kursus Muenohene ir mananti tokiu būdu ateityje 
sau duoną pelnyti. Išgirdusios lietuviškai kalbant, ir daugiau vo
kiečių, atėjusios pačios, užšnekina lietuviškai, lyg norėdamos pa-
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sitikrinti, ar dar neužmiršo to juos sunkiomis dienomis priglaudu
sio kaimynų krašto kalbos.

Tuo tarpu p. Urna turi pasirūpinti savo dukterimi, Brigita, kuri 
miegojo lopšelyje. Jos tėvas - lietuvis, partizanas, vardu Antanas. 
Jis norėjo, kaip ir daugiau kitų lietuvių, patekti į Vakarus, deja, 
iš tų jų pastangų nieko neišeina, nes bolševikai lietuvių vis tiek 
ten neišleidžia, o su vokiečiais tuoktis ar jas vesti neleidžia, o 
jei kas susituoktų nors ir bažnyčioje, tai vis tiek tokios santuo
kos laikomos niekingomis, negaliojančiomis, ir tat neduoda teisės 
kitai šeimos pusei išvykti drauge su visa šeima ar kitais jos na
riais. Kartojasi istorija, kuri seniau ištiko kai kuriuos Vakarų 
žurnalistus, vedusius Maskvoje ruses. Tokios santuokos vis tiek 
bolševikų nebuvo pripažintos santuokomis, ir jų žmonoms ar mylimo
sioms niekas nepadėjo išvykti svetur. Taip išėjo ir čia. Mažosios 
Brigitos tėvas mobilizuotas iššoko iš sunkvežimio pakeliui į Vilnių 
ir pasirinko miško laisvę, žinoma, drauge su visais pavojais. 0 
tie pavojai - vieni iš baisiausių.

Žiurgųs įr_lįūdnas_mi.ško_broįių likimais. Tačiau,nepaisant to, 
nors pavojus^jicms-visą..laikų-tyko iš kiekviena kampo, jų eilės, 
priešingai kai kurių žmonių tvirtinimams, kad Lietuvoje pogrindinis 
sąjūdis visai išnyko ar susilpnėjo, ne tik nemažėja, bet greičiau 
net gausėja. Apie Ukmergę, kurios apylinkes pasakotoja geriau pažįs
ta, asą daugiau miškų. Sunku esti ypač žiemą. Vasarą ir kitais 
metų laikais - geriau. Pasakotoja primena neseną įvykį Siesikuose, 
kur vienas lietuvis per Rožančinės atlaidus, norėdamas įskųsti par
tizanus, užsiprašė rusus, bet per susišaudymą ir pats žuvo - ir tai 
nuo tų pačių rusų kulkos. Platėliau papasakojo apie partizanų švied- 
rio, be to, brolių Antano ir Vlado Vaičiūnų žuvimo aplinkybes. Jų 
giminės buvo išvežti į Sibirą. Kur įtaria turint ryšių su partiza
nais - išveža ištisais kaimais. Prie Lėno ežero žuvo taip pat vie
nas vokietis karys, susidėjęs su partizanais, - jį įvijo į Lėno eže
rą, ir jis iš ten gyvas jau nebeištrūko. Žmonės jį vadino Pranzu. 
Jis buvo taip pat pramokęs lietuviškai, kaip veik visi kiti vokie
čiai, atvykę iš Rytprūsių sau duonos ir uždarbio ieškoti. Apskritai, 
pasakotojos tvirtinimu, _faktiš_ka_i kaime Jeimininkauja partiz_anai. 
Partizanų gyvenimą pasakotoja, pasirodo, pažįsta geriau ir iš ar
čiau. Ji su seseria yra parvežusios į Vakarus jų dainų ir šiaip kū
rybos. Nors pakeliui (jų transportas ėjo per Vilnių ir iš Rytprūsių
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buvo nukreiptas per Lenkiją) viską atiminėjo ir į kiekvieną vagoną 
atėjęs rusas karininkas ragino Avišką užmiršti", o apie bolševikus 
grįžus tik gerai atsiliepti, tam ir spec, pažadus turėjo duoti,-bet 
joms pavyko tas dainas gerai paslėpti ir vis dėlto išsivežti į Vaka
rus. Jų tvirtinimu, tas dainas sukuria patys partizanai. Tai palaiko 
žmonių nuotaikas. Pasakotoja apie lietuvius atsiliepia labai' gerai, 
į Lietuvą norėtų, jei tik būtų galima, grįžti ir vėliau - bent pa
žiūrėti, kaip dabar ten viskas atrodo, kur joms visa tiek pažįstama.

X Lietuvą įrjĮUkėJbūriais_ne tik joji vienosx bet ir daugiau vokie
čių, ypač per badmetį (1947 m.). Nors nemokėjo kalbėti lietuviškai, 
bet žmonės priėmė maloniai , kuo galėdami dalindavosi. Sunkiau buvo 
žiemos metu, tada pėsčios, eidamos per kaimus, pasiekdavo net Pane
vėžį, bet duonos visur gaudavo ir bent maistui užsidirbdavo. Prie
šingai, kai kuriais atžvilgiais Lietuvoje būdavo net geriau: pvz. 
dabar mėsos gali išsivirti tik porą kartų per savaitę, o ten jos 
turėdavo veik kiekvieną dieną. Be to, jas lietuviai mielai kviesda
vo į vakarėlius, maloniai šnekučiuodavosi, vaišindavo, šokdavo, ne
darė jokio skirtumo, kad jos yra- vokietėar-bet ne-lietuvės._To_skir- 
tumo neparodydavo ne tik kaimo jaunimas, bet ir moksleiviai, ar šiaip 
inteligentai, kad ir parvykę iš miestų. Ne vienas iš lietuvių net 
taip pastebėdavo: "Kai jūs, vokiečiai, pas mus ateinate. - duonos 
gaunate, o kai mes pas jus ateisime - greičiausiai negausime. 
"Gal ir teisybė", - priduria atsidususi. Smagiausia būdavo per di
džiąsias šventes. Vokietijoje, sako, kai eini į vakarėlį,rėkia pini
gus mokėti, o ten jų niekas neimdavo ir nereikalaudavo. Į jas visur 
žiūrėjo kaip į savus žmones. Net daugiau: ne viena# jomis parodydavo 
ypatingą pasitikėjimą. Pirmas klausimas,.susitikus lietuvius, būdavo: 
"Sakykite, mergaitės, kada bus karas?"

Karo_lįeįuviąi_laukia kaip_išganym£._Kaune būdamos yra klausiusios 
per radiją .Amerikos Balso pranešimų iš New Yorko lietuviškai. Gerai 
girdėti vakare 7 vai. Ryto 9 vai. girdėti labai prastai - matyti, 
smarkiai trukdo. Jo transliacijų klausosi taip pat komunistai - ir 
geriems pažįstamiems papasakoja, ką girdėję. Seserys yra dirbusios 
visus ūkio darbus. Bado šiuo metu Lietuvoje dar neturėtų būti, bet 
patys rusai sako, kad su laiku ir Lietuvoje bus taip, kaip pas juos. 
Prie to gali prieiti po poros trejų metų. Tada, pačių rusų tikinimu, 
negalės net iš kolchozo į kolchozą eiti. Rusų daugiausia gabenama iš 
Maskvos ar Leningrado rajonų - vis vadais. Lietuviams sunku gauti
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geresnį darbą mieste net ir fabrike. Komunistų skaičius auga - bet 
daug stoja į juos visai ne iš įsitikinimo. Jie ypač pikti, o iš vi
sų ar tik ne biauriausi vad. istriebiteliai. Tačiau taip juos viešai, 
vadinti draudžiama - reikia sakyti "liaudies tarnai". Bet žmonės sa
vo tarpe šaukia: "skrebai". Kiti iš jų net sulietuvina savo pavar
des. Jie kartais biauresni net ir už rusus. Husai sutikę pasiteirau
davo, kur eina, pasakydavo "biednos" - ir leisdavo eiti, toliau, nors 
jos neturėdavo jokių su savim dokumentų. Pasitaikydavo ir vienas ki
tas iš lietuvių komunistų, kuris dėl to neuždarydavo jų į daboklę, 
tik liepdavo dingti iš akių. Jei bus priimtos į nakvynę jo rajone, 
tai nukentės, sakydavo, tas žmogus, kuris apie tai nepraneš.

Iš seniau buvusių Lietuvoje vokiečių nieko neteko sutikti. Kai 
kurios vokietės ėmė per daug plepėti, ir dėl to lietuviams teko nu
kęsti, tai partizanai jas visas surinko ir iš kaimų išvarė atgal į 
miestelius: salto, kvailos bobos, nieko nežino, o plepa. Jei būtų 
buvusios lietuvės ir taip skundusios saviškius ar nemokėjusios lie
žuvio laikyti už dantų, tai būtų jas kitaip sutvarkę. Ir čia lietu
viai parodė dar vieną savo žmoniškumo bruožą.

Lietuviai'- j Korėją. Kariuomenėn imamiems nesako, kiek laiko 
laikys. Tik paima ir išveža - net nepasakydami kur. Pamoko kelis mė
nesius ir - faktiškai veža į Korėją. Keletas iš tų, kurie išbuvo 
kariuomenėje penkeris metus, jau yra sugrįžę. Todėl lietuviai la
bai bijo eiti į kariuomenę, ir ne vienas vietoj jos pasirenka mišką. 
Yra.grįžusių iš Korėjos be kojų - o iš gaunamos 60 rublių ar kiek 
ten pensijos negi išgyvensi? Kiekvieną pavasarį vyksta manevrai. 
Centrai yra apie Klaipėdos kraštą ir Įsrutį. Žuvusių per kautynes 
dabar nei partizanų, nei rusų lavonų nerodo viešai - tik juos kaž
kur išveža.

Vyks_tentį,ej_i_į_Vąkar£s_ni.ekaiS netikėjoj. kad j.uos_iš,yęš_į_Vokįeįix 
J.ąj_ visi laukė, kad greičiau išgrūs į Sibirą, nes per tuos 5 ar 6 me
tus buvimo Lietuvoje jau buvo gerai pažinę bolševikų klastą. Rytprū
siuose bolševikai buvo vokiečiams dar žiauresni: mušė, prievartavo 
moteris eto. Nors maisto ir buvo, bet vokiečiams per badmetį jo ne
davė. Todėl žmonės turėjo nepaprastai daug visko iškęsti. Ir jos pa
čios motina mirė badu. Tėvas gyvena su seseria, kurie spėjo anksčiau 
iš Karaliaučiaus pasprukti, Muenchene, bet, matyti, jomis nelabai 
džiaugiasi. Jų tvirtinimu, dabar kolchozuose darbo ir gyvenimo są
lygos yra žymiai prastesnės, nei seniau būdavo dirbant samdiniais
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( pas ūkininkas, - tada darbo sąlygos buvo žymiai geresnės. Dabar nie
kas nenori vežti nei mėšlo, nei kitą darbą dirbti, stengiasi kaip 
įmanydami išsiversti iš savo 60 arą. Už darbą mokama nebent tik 
1 kg rugią su dirsėmis ir dar menkučiais priedais. Pinigąįs_ir ki^ 
tokia naįūraj_ kuria t.ąįP—giri,ąsi^konn. propaganda, mokama_n£bent 
2įTįe^oj_''_ir 21Tė.vx Balse". ^'įkrovė rodo visai ką kita. Būdinga, jog 
stalinizmo-leninizmo mokomi net ir aklieji Kaune, kur jiems viso
kia kom. partijos propaganda kalama į galvą Aklųjų Institute. Ne
simokysi, negarbinsi Stalino - negalėsi nė ten gyventi... Pačios 
Kaune uždirbdavo be vargo, po 30 r. mėnesiui - atsieit, perkelinei 
suknelei nusipirkti užteko, o dar reikėjo 15 r. duoti už pasiuvimą. 
Nueidavo melstis į šv. Antano bažnyčią, nes abi yra katalikės.

Geriau pažįsta Užulėnį, kur buvo praz. Smetonos vasarinė rezi
dencija. Prezidento giminaitė Anelė Smetonaitė,, kuri buvo dėl gi
minystės išvežta, dabar yra grįžusi ir gyvena Užulėnio miestely. 
Dvare įtaisytas sovohozas. Pačiame name - mokykla, tai didelis gra
žus namas. Ji pati yra skaičiusi vieną iš jų. giminių Amerikoje at
siųstą laišką. Tai buvo užpernai vasarą. Sūnus yra senai į Ameriką 
išvažiavęs, nuotrauka rodo didelį gražų namą, dirba siuvėju, gyve
na gerai. Dabar išvežimai vykdomi rafinuočiau - valsčiais ar nedi
delėmis vietovėmis. 1948 m. iš Kauno išvežė kelis žydus - kad buvo 
per daug praturtėję ir nenurodė, kokiu būdu.Paprastai žydai Kaune 
ir Vilniuje esti užėmę geresnes vietas. - krautuvių vedėjų, supirki
nėtoją eto. Apskritai, gyvenimo sąlygos vis sunkėja.

Lašinių - daugiau nei duonos. Alfredas K. ir jo šeima iš Kara
liaučiaus papasakojo, kaip į Lietuvą pateko per.badmetį. Maisto tuo 
metu Karaliaučiuje, Jų manymu, buvo, tik jo nenorėjo dubti vokiečiams, 
Daug maisto paskandino Priegliuje. Lietuviai vokiečius priimdavo ma
loniai, net ją vaikus laikydavo vietoj savų. Bet tikri komunistai 
vokiečių nekęsdavo. Ko pirmiausia žmonės teiraudavosi, tai- kada_ 
bus, karas,. Būdingas bruožas - šiuo atveju lietuviai kartais vokie
čiais net daugiau pasitikėdavo nei pačiais lietuviais. Mat, tik 
per karą tikisi būsią išlaisvinti. Dabar vokiečių laukia net tie, 
kurie seniau buvo prieš juos nusistatę ir jų nekęsdavo, nes perdaug 
gerai pažino bolševikus. Pagaliau, ir rusai, antrą.kartą užėję, sten
gėsi išsyk vesti tokią politiką, jog iš ūkininką būtą imamos mažes
nės pyliavos negu jas imdavo nacių laikais. Vokiečiai, lankydami 
žmones, ne_ka.rt.ą_lašįnįų_g1audavo_dau£i^a_nę,i_dnonos.. Ir dabar, pa-
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sakotojų tikinimą, ko ypač Lietuvoje stinga, tai - duonos. Toji duo
na esanti ypatinga, lietuviška, kokios Vokietijoje pvz. negausi.

Kainos - pritaikytos prie viso gyvenimo. Pigiausios cigaretės - 
ir tai 1 rublis. Tuo tarpu vienai šeimai išgyventi reikia viduti
niškai apie 1000 rublių. Darbininkas vidutiniškai kaliošų fabrike 
uždirba, jei yra kvalifikuotas ir specialistas, - 500 r., nemokyto 
atlyginimas žymiai mažesnis, atlyginimas kolchoze - visai prastas, 
ir tas pats sumokamas rugiais su dirsėmis, o ką žmogus pvz. gali 
nusipirkti už vieną rugių centnerį, gautą mėnesinio atlyginimo? 
Pyliavas reikia duoti taip pat iš savo reikalams skiriamų 60 arų. 
Daugumoj kolchozų gali turėti tik po vieną karvę. Padaugėjo skai
čius ne tik klumpėtų, bet ir vyžuotų. Dabar sau specialų apavą kiti 
daro ir iš medžio luobų - su juo eina daugiausia dirbti į laukus. 
Pora batų kaštuoja 300 s.,brezentiniai, kurie tuoj pat prakiūra, - 
65 etc. Be to, dar ir £pgalyės_mokesčiai_su visa plejada kitų yra 
tikrai bolševikiški.

Pasakotojai pasirodo daugiau žiną apie Kėdainių kraštą ir jo 
apylinkes. Kėdainiuose kokia pusė viso miestelio gyventojų jau esą 
vieni rusai. Ten tiek daug jų yra todėl, kad šalia miesto yra įreng
tas aerodromas ir rusų karinė stovykla. Tačiau didėja ir jų civilių 
skaičius. Mongolų kol kas pasitaiko nebent kareivių,- šiaip - ne 
tiek daug, bent provincijoje. Tik žmonės šneka, kad su laiku jais 
kolonizuos visą kraštą. Kiti gąsdina, kad tįoįše.vįkai_pasįryž^ išvež
ti net_70 jjroc^ visų_lįetuvi;ų. Paliks tik 30 proc. - t.y. tuos, ku
riuos laiko esant ištikimus bolševikų rėžimui, ir naujuosius atė
jūnus. Taip darą todėl, kad žmonės neremtų partizanų. Iš tikro par
tizaninis sąjūdis, pasakotojų tikinimu, ne tik nemažėja, bet krašte 
net didėja. 0 todėl, kad didėja ir skaičius tų, kurie yra nuken
tėję nuo režimo ar yra tapę vienokiomis ar kitokiomis jo aukomis. 
Prie jų prisijungia ne tik tie, kurie bėga nuo mobilizacijos, bet 
taip .pat tie, kurie mano, kad juos anksčiau ar vėliau išveš į Sibi
rą, kurie yra gaudomi milicijos ar kom. pareigūnų etc. Ypač gausu 
tarp tų miško brolių inteligentijos. Pasitaiko ir vokiečių karo be
laisvių. Kad galėtų gintis nuo jų rekvizicijų, dabar kolchozai jau 
apginkluojami. Todėl dabar nereta matyti ginkluotų net 16 metų pus
bernių. J miestą paprastai tie "miško broliai" atvyksta pavieniui. 
Tačiau jie kažkokiu būdu taip pat sužino, kasjuos išdavinėje, ir 
atvykę atsiskaito. Pvz. pereitais metais Grinkiškio valsčiuj, Vosy-
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liškės apylinkėse taip partizanai likvidavo 30 svarbesnių komunistų 
pareigūnų ir partizanų skundikų. Aukšteliukuose jie pakorė vieną vo
kietį, kai nustatė, kad jis Šnipinėja lietuvius ir juos skundžia ko
munistams. Girdėjo,... nors pats nematė savo akimis, apie didelį 
1948 m. įvykusį partizanų susirėmimą su rusais Raseiniuose. Ten žu
vo 175 rusai ir savo galvas paguldė 21 partizanas. Šalia Dovydiškių 
yra didelis sovchozas - ten buvo taip pat didelė kova. Ten taip pat 
žuvo 6 partizanai, krito jų ir Pajesly, ir kitur. Patys pasakotojai 
nukautų jų yra matę išmėtytų po turgavietes. Tačiau paprastai jie 
gyvi nepasiduoda. Tiems miško broliams kitos išeities nėra - arba 
prasimušti, arba brangiai savo galvas atiduoti, dažniausiai jie su
sisprogdina patys arba pasileidžia sau paskutinę kulką. Ir patys pa
sakotojai yra matę jų visą būrį - kokius 25 žmones, kurių kiti buvę 
net be kepurių, sužeisti. Tačiau šiaip jie t,uri_uniformaSj_ bunkerius, 
jrra gerai susiorganizavę^ Tarp jų esą nemaža buvusių valdininkų, ka
rininkų, stambesnių ūkininkų, nes visus,turėjusius per 20 ha, o net 
nemaža ir vos 3 ha beturėjusių, išvežė (arba bent taip buvo užpla
nuota ir turėjo būti pagal planą įvykdyta) į Sibirą. Pagauti parti
zanai tuč tuojau naikihami. Tačiau žmonių, kovojančių su komunizmu, 
tokie žiaurumai vis tiek neatbaido.

Išvežimai. .tebeeina^ tik gal kiek kitokiu būdu. Išgabenti visi tur
tingesnieji, turėjusieji kokias nors prie vokiečių tarnybas (kaip 
burmistrų, viršaičių, seniūnų, pardavėjų...), tarnavusieji jų ir 
lietuvių kariuomenėje eto. Kai kur yra išvežta pusė kaimo, prie Ša
čių žino išvežtą visą kaimą. Vokiečių iš Lietuvos į Sibirą nevežė. 
Tik daliai išvežtųjų yra pavykę šiaip taip įsikurti, pvz. kas buvo 
pasiųsti į Vak. Sibirą, kur kai kurie galėjo pasistatyti net savas 
urvines lūšnas ir šiaip taip išsilaikyti. Tačiau tie, kurie buvo 
ištremti į pačias šiauriausias Šiaurės ledjūrio salas (kaip "Novaja 
Zemlia" ir kt.), beveik visi bus išmirę, nes gyvenimo ir darbo są
lygos ten yra pačios blogiausios iš visos. Rusijos. J Sibirą ištrem
tiesiems galima siųsti ir siuntinėlius, tik klausimas, ar visus ir 
visada jie gauna.

_Kėdainiųos_ę _ye_įkia_tik_katalikų Jiąžnyčia^ Evangelikų bažnyčios 
uždarytos. Ten, kur Kėdainiuose seniau buvo evangelikų bažnyčia, 
vėliau buvo įtaisyta balninė, kur buvo dirbami balnai ir kt. reika
lingi valstiečiams padargai, taip pat javų suvežimo punktas. IŠ ci
vilių rusų ne visi yra tokie blogi. Ypač žiaurūs enkavėdistai.

7



- 8 -

Krakėse seniau yra buvęs vienuolynas, bet dabar vienuolės yra išvai
kytos, o jų buv. vienuolyne įsikūrusi kariuomenė ir MGB.

Vž_šnektas_ąpi£ karą_-_25, metaį. Žmonių nuotaikos yra prastos. 
Visi laukia karo kaip išvadavimo. Tačiau apie jį oficialiai šnekėti 
ir tos rūšies savo rūpesčius rodyti negalima. Pasakotojai žino atsi
tikimą, kaip vienas lietuvis, ėmęs kalbėti apie karą, buvo už tai su
imtas ir nuteistas 25 metams į Sibirą, Nieko nepadėjo nė aiškinima
sis, kad apie karą rašo "Tiesa" ir kiti kom, laikraščiai, - jis bu
vo apšauktas karo kurstytojų sandarbininku ir išvežtas. Todėl žmonės 
viešai nešneka nei apie politiką, nei apie ką kita. Arba nebent tarp 
labai artimų ir patikimų žmonių. Ir čia jie yra vokiečiams parodę di
desnį pasitikėjimą, nei kai kuriais saviškiais. Bet tarp vokiečių, 
nors ir maža, pasitaikydavo tokių, kurie lietuvius įskųsdavo, nes 
paprastai lietuviai juos klausdavo: "Na, jūs vokiečiai, geriau gal 
žinote: sakykite, kada gi bus karas?” Karas tiems žmonėms reiškia 
vienintelę išsigelbėjimo viltį.

Kiek Lietuvoj buvo tokių iš Rytprūsių vokiečių, atvykusių ten 
išsigelbėjimo nuo bado mirties ieškoti? Vieni šnekėjo, kad gal būt 
kokia 20.000,’ kiti - kad tik apie 8.000. Su jų transportu į V. Vo
kietiją buvo pasiųsta apie 4.200, tik ne visi ir tie ją pasiekė. 
Kiti buvo apgyvendinti Ryt. Vokietijoje arba kitur Sovietų zonoje. 
Vra likusių vokiečių ir Klaipėdos krašte.

Gyvenimas krašte_eįna vis s.unkyn_;_ Žmonės visame krašte šneka, 
kad jie buvę bolševikams parduoti. Net konkrečiai mini pavardes, kas 
tai padarę. Daug lietuvių siunčiami į Korėjos frontą. Apmoko porą 
ar tris mėnesius - ir važiuok. 0 bolševikui neatsikalbėsi. Jau yra 
grįžusių visa eilė sužeistų. Kaip tokie - gauna invalindų rantą. 
Bet negi išgyvensi su 60 ar nors kiek daugiau rublių? Iš tiek pinigo 
neišsiversi nė savaitėę, sako grįžusieji, tad kaip su tokia suma 
turi išgyventi juo labiau invalidas, kuris sau duonos pats neužsi
dirbs? Todėl netenka stebėtis, kad žmonės laukia bet kokios permai
nos , kaip gervė giedros, skaičiuodami dienas ir valandas, kada tas 
karas turįs kilti. Savo naudai išsiaiškina kiekvieną palankesnį fak
telį. Nors šiaip niekas kom. propaganda netiki, bet patys pasakoto
jai prisipažįsta vis dėlto tomis vietomis tikėję, kur kom. spauda 
rašiusi apie karo pasiruošimus Vakaruose, būtent - kad Adenaueris 
pastatęs tiek ir tiek divizijų, turįs tiek ir tiek patrankų etc. 
0 paskiau patys -savo akimis įsitikino, kiek verta net ir toji bol-
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ševikų propaganda, kuria jie buvo truputį patikėję. Pasakotojų tvir
tinimu, vis_ame_kraš_te. e.są ne_daugįau_kaįp į £roCj_ tikrų įsįtįkįnųsįų 
komunistų. Kiti nors įsirašę į partiją ar kom. organizacijas, bet
gi nėra komunistai ar jų simpatikai savo širdyje. Pvz. tokie mokyto
jai jei neįsirašys į partijas, neteks tarnybos. Yra ir daugiau kitų 
rūšių profesijų, kur padėtis panaši. Taigi, kraštas yra antibolše- 
vikiškai išsilaikęs, nors jų žalinga moralinė įtaka ir daro pažangą. 
Bet tai tik parodo, kad okupantas, nepaisant viso smurto rafinuotumo, 
tiek lietuvių inteligentijos, tiek kaimo, o šio ypač, neįstengė pa
laužti. Jis iš esmės koks buvo lietuviškas, prisirišęs prie savo 
tradicijų, toks ir pasiliko, kad ir kokių turėdamas sudėti ant savo 
krašto laisvės aukuro aukų.

PAVERGTOJ TĖVYNĖJ

Boįse.vi_kai_ap_i_e Klaipėdos. j.kūrįmą. Kai Klaipėdos krašto vokieti
ninkai ruošėsi minėti vokiškojo Klaipėdos Riesto 700 m. sukaktį, ne
užmiršo tos sukakties ir Lietuvos bolševikai. Š.m. liepos 18 d. 
"Tiesa" Nr. 169/52 įsidėjo L. Michnovskio nuotrauką, vaizduojančią 
"tolimosios žūklės laivus uoste", ir Klaipėdos miesto, .vyr. archit. 
K. Černiausko straipsnį apie pačią Klaipėdą. Jame taip rašoma: 
"Baltijos pajūry, toj vietoj, kur susidarė savotiški vartai, jungian
tieji jūrą su Kuršių mariomis, yra vienas seniausių Lietuvos miestų 
- Klaipėda. Jau 7-8 a. šioje vistoje,labai patogioje savo susisieki
mu,buvo įsikūrę žemaičių žvejai. Sis nedidelis žvejų kaimelis buvo 
vadinamas Klaipėda. Livonijos ordino šunes - riteriai, siekdami nu
kariauti visą lietuvių žemę,įsibrovė į Klaipėdą, sunaikino žvejų 
kaimelį ir pasistatė čia pilį. Tai įvyko lygiai prieš 700 m. Žemai
čiai, suprasdami, kokį pa ojų jiems neša kalavijuočių tvirtovė, ėmė 
ją pulti dar tebestatomą. Puolimai buvo dažni, tačiau nesėkmingi. 
Melno sutartimi 1422 m. Vytautas pripažino kryžiuočiams visą Klai
pėdos kraštą, vadinamą "Mažąja Lietuva". Siena, skyrusi šią žemę nuo 
Lietuvos, išsilaikė daugiau kaip 5 šimtmečius - ligi 1945 m. Per 
visą tą laiką Klaipėdos kraštas, paverstas vokiška provincija, skur
do. Ordinas, o paskui rytprūsiškieji kolonizatoriai dėjo daug pastan
gų siekdami suvokietinti Mažąją Lietuvą.

Po 1—jo pas. karo Klaipėda tapo amerikinių-angliškųjų, o taip vo
kiškųjų ir prancūziškųjų imperialistų machinacijų objektu. Vakarų 
grobikai norėjo savo rankose turėti placdarmą prieš Tarybų Sąjungą.
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Lietuviškoji buržuazija klusniai vykdė imperialistų nurodymus. Nors 
Klaipėda formaliai ir buvo priskirta Lietuvai, faktinai ji liko vo
kiškųjų fašistų valdžioje. Klaipėdoje nuolat kėlė aukštyn galvas 
fašistiniai elementai, hitlerininkų gaujos. Prieš jas ne tik nebuvo 
imamasi jokių priemonių, bet,priešingai, tuometinė valdžia šias gau
jas dar įvairiais būdais skatino. 1939 m. Lietuvos buržuazija galu
tinai parduoda Klaipėdą hitlerinei Vokietijai... Šio gėdingo akto 
niekad nepripažino lietuvių tauta, jo niekad nepripažino ir didžioji 
Tarybų Sąjunga. 1945 m. Taryb. Armijos kariai, kurių tarpe buvo ir 
lietuviškasis junginys, išvijo iš Klaipėdos hitlerinius okupantus. 
Tuo pačiu buvo įvykdyta senoji mūsų tautos svajonė - sujungti visas 
lietuviškas žemes. Šita svajonė išsipildė Tarybų valdžios metais...'' 

Ir taip toliau - vis bolševikiškai. Deja, toji lietuvių svajonė 
toli gražu neįvykdyta: tie patys soviet, bolševikai turi užgrobę 
dar daug lietuvių žemių tiek rytuose, tiek vakaruose. Bolševikiš
kai susiaurinama Maž.Lietuvos sąvoka. Kaip vokietininkai vaizduoja 
Klaipėdos krašto istoriją tik pro vokietinius akinius, taip rusų 
pakalikai - pro bolševikinius. Matyti, norėdami nuslėpti tikrovę, 
skelbia apie "Klaipėdos miesto ir uosto pražydimą", nors čia pat 
pripažįsta, kad Klaipėdai "padaryta nuostolių apie 500.000.000 
rublių sumai". Taip pat prie bolševikinių pagyrų tenka priskirti 
žinias, kad silkių gaudyti Atlante "pernai buvo pradėtas kurti 
tolimosios žūklės laivynas", o kap. Al. Kalaida buvo pirmasis į ją 
išvykęs, kad Smeltėje "auga puikus mūrinis žvejų miestelis", šie
met išskirtos lėšos naujai kino teatro statybai, kad "pasikeitė ir 
Klaipėdos jūrų prekybos uostas." Esą, "Klaipėda tapo stambiu kultū
riniu centru, čia veikia Mokytojų institutas, mokytojų seminarija, 
muzikinis-dramos teatras, muziejus, ž.ū.technikumas, dvi muzikos 
mokyklos, dvi žvejybos verslo jūrininkystės, dvi amatų, 4 FGA mo
kyklos etc." Paruoštas gen. rekonstrukcijos planas. Tik nutylima, 
kiek pačiame mieste belikę lietuvių, nes visur vyrauja veik vieni 
rusai, nekalbant jau apie jų kvislinginius pakalikus, kurie savie
siems kartais esti biauresni net už atėjūnus.

- Sovietai, norėdami nuslėpti savo grobuoniškus pianus, stengia
si visaip klastoti tikrąją lietuvių tautos valią. Rugpiūčio 3 d. 
suėjo lygiai 12 metų, kai Lietuva buvo "savanoriškai priimta į 
SSSR tautų šeimą". Ta proga "Tiesa" 1952.VIII.3 išleido Nr. 183/52, 
kuriame didžiulėmis raidėmis'skelbiama: "Šiandien sukanka 12 metų,
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kai TSRS Aukščiausioji Taryba priėmė Lietuvos Tarybų Socialistinę 
Respubliką į TSR Sąjungos sudėtį. Tegyvuoja mūsų išmintingasis va
das ir mokytojas, didysis komunizmo statytojas, taikosvisame pasau
lyje vėliavninkas, mūsų brangusis draugas Stalinas;" Ta proga įdėta
me vedamajame "Nesuardoma draugystė" Sov. Sąjunga, okupavusi Lietu
vą, vadinama "mūsų šalimi", bet drauge ir prisipažįstamą: "Tarybų 
Lietuvos darbo žmonės žino, jog tik broliškųjų tautu paramos dėka 
j_įę £aįėj_o_yįsįems_laikams_iš.sj.vadųoįi_nųo_kapįtal2zmp_ir ųpękųlįa^ 
ęij.o.s baisumų.j., jį

Toliau tikroji tautos valia stengiamasi nuslėpti tokiais žodžiais: 
"Neišdildomais rašmenimis įrašyta į lietuvių tautos istoriją rugpiū- 
čio 3-ji diena: prieš 12 metų.1940 m. rugpiūčio 3 d., TSRS Aukščiau
sioji Taryba nutarė patenkinti Lietuvos darbo žmonių prašymą ir 
priėmė Tarybų Lietuvą į šlovingąją tarybinių tautų šeimą. Pažymėda
mi Tar. Lietuvos priėmimo į Tar. Sąjungą 12 metines, respublikos 
darbo žmonės reiškia nuoširdžiausią dėkingumą tarybinei tėvynei, 

-Lenino-Stalino partijai, tardami brangius,kiekvieno tarybinio pa
trioto širdžiai artimus žodžius, išreikštus LTSR himne: J laisvę 
mums Leninas nušvietė kelią, Padėjo kovoj didi rusų tauta. Mus Sta
linas veda į laimę ir galią, Tautų mūs draugystė kaip plienas tvir
ta. •." ■

Taip pat prisipažįstamą, kad okup. Lietuva, "priimta į galingąją 
tarybinių tautų šeimą, tapo dalininke visų tų didžiųjų istorinių 

- užkariavimu, kuriuos iškovojo komunizmo statytojai - Tarybų šalies 
žmonės,' vadovaujami Sįalino-Lenino partijos". Taigi, visur pripažįs
tama. ir pabrėžiama "didžioji rusų tautos parama" užgrobiant Hepr. 
Lietuvą, kuri įrašyta net į bolševikinės Lietuvos himną, tuo būdu 
grobikui reiškiant už pagrobimą net padėką. Žinoma, taip tegali elg-- 

• tia tik bolševikai ir jų kvislinginiai tarnai...
Išvakarėse metinės sukakties, kai Lietuvoje buvo formaliai įvesta 

soviet, santvarka, būtent liepos 20 d., sekmadienį, "Tiesa" Nr. 171/ 
52 įsidėjo didžiulę Stalino nuotrauką ir šūkį: "Tegyvuoja Tarybų 
šalies ir viso pasaulio darbo žmonių vadas, lietuvių tautos geriau
sias draugas ir mokytojas didysis Stalinas". Vedamajame įrodinėjama, 
kad "Stalinas mus veda į laimę ir galią". Ta proga pagal įsakymą pra
vesti minėjimai "džiaugsmui" pareikšti,'mitingai, per Vilniaus, Ry
gos ir Talino radijus "šventinis koncertas" etc. Vilniuje Pilies 
aikštė pavadinta Gedimino aikšte, Gedimino g-vė Stalino prospek-

11



12 - 

tu, o aikštė, kurioje buvo pastatytas Lenino paminklas, - Lenino 
aikšte. Š.m. liepos 22 d. "Tiesa" Nr. 172/52 įsidėjo didžiulę S. 
Šiško nuotrauką, vaizduojančią, koks liepos 20 d. buvo pastatytas 
Vilniuje Leninui paminklas. Pasirodo, Lietuvos sostinėje bolševi
kinių stabų vis gausėja. Ta proga okupantus garbinančias kalbas 
pasakė Vilniaus miesto vykd. k-to pirm. P. Kareokas, A. Sniečkus, 
J. Murauskas, G. I.Kozakovas. Kaip iš tikro mūsų pavergti tautiečiai 
džiaugiasi okupanto "laimėjimais", vaizdžiai parodo kad ir skyrium 
duoti grįžusiųjų vokiečių pasakojimai.

- Iš pasiekusių Vakarus vokiečių pasakojimų susidaro įspūdis, 
kad Lietuvoje, nepaisant sunkiausių sąlygų, prieš bolševikus nu
kreiptas aktyvus pasipriešinimas pereitais metais buvo dar gyves
nis negu pvz. 1948 m. Nemaža partizanų žūna tiesiog dėl per didelio 
drąsumo, kiti ateina į bažnyčias persirengę net moterimis eto. 
Grįžusiųjų tikinimu,jie yra gerai organizuoti, turi gerą ryšį ir 
ypač taikliai baudžia išdavikus.

- Volgos Dono kanalą pavadinus Lenino vardu, Lietuvos soviet, 
mokslininkų vardu J. Žiugžda paskubėjo pareikšti savo "džiaugsmą" 
ir-drauge "pasididžiavimą", kad "galėjo'prisidėti prie didingosios 
statybos, dalyvaudami kanalo statyme, visa eilė akademijos bendra
darbių, kaip prof. B. šiviokas, mokslinis bendradarbis J. Kazlaus
kas ir kt." Kazlauskas buvo "komandiruotas patyrinėti" Saratovo 
srities baseinų hidrobiologijos.

- Minėdami "stalininę geležinkelininkų dieną", ir Lietuvos ge
ležinkelininkai buvo suvcryti Vilniuje, Vingio parke, į "iškilmin
gą posėdį", kur jiems buvo įteikta raud. vėliava, pravaryti per ma
sines vaikštynes, o galiausiai Jaunimo stadijone buvo suruoštos 
"Lietuvos geležinkelininko" (laikraščio) garbei krepšinio varžybos. 
Pasirodo, geležinkelininkų soc. lenktynėse Lietuvos geležinkelinin
kai "iškovojo 1-ją vietą",dėl to buvo pasveikinti Sov. S-gos susis, 
ministerio Beščevo ir polit. valdybos viršininko čumačenkos. Ir 
tarp pačių geležinkelininkų daug yra rusų. Dabar geležinkelininkai 
turi dėvėti uniformą, primenančią enkavėdistų uniformas.

- "Tiesa" Nr. 170/52 prisipažįsta, kad "gyva dabar Birštono ku
rorte. Atvyksta gydytis į kurortą svečiai iš Maskvos, Minsko, Mogi
liovo ir kt. vietovių". Taigi svetimieji užplūsta jau ir Lietuvos 
gydyklas.

12



- 13

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE

Tautos Fondo atstovybė sudaryta iš visuo
menės veikėjų,pramonininkų, prekybininkų eto J. Čikšto, A. Kairio, 
F. Vaitkevičiaus, P. Kuraičio, V. Sruogos, kun. J. Margio, red. K. 
Morkaus, K. Šulnio ir D. Namiko. Pirmininkas - J. Čikštas./ Gražų 
koncertų suruošė Buenos Aires mieste Dainos ansamblis, vadovaujamas 
A. Kuprevičiaus./ Buenos Aires dienr. "El Pueblo" paskiausiai įsidė
jo net 7 C.Veraxo straipsnius, kurių bendra serija pavadinta "Ką 
slepia stalininė uždanga". Savo straipsnius jis beveik visuomet pa
iliustruoja pavyzdžiais iš okup. Lietuvos gyvenimo. Didysis P. Ame
rikos dienraštis "Ei Dia" jo straipsnių jau yra atspaudęs 150. Pas- 
kiausiame atskleista, kaip bolševikai organizuoja "savanoriškas lie
tuvių ekspedicijas" į Sibirą./ Argentinoje pasižymėjęs lietuvis Hen
rikas Rymavičius, teatro "Meeba" vadovas Buenos Aires mieste, dir
bąs kaip artistas taip pat Moderniojo Meno Institute, yra parašęs 
keletą scenarijųt filmoms, studijų pagilinti išvyksta į Prancūziją.

Į J! s t r ą į į į o į ę didėja krizė ir nedarbas. Iš Melbourne 
pranešama, kad užsidaro daug fabrikų, esą uždaryti ir 36 tekstilės 
fabrikai. Esama apie 60.000 bedarbių. 6.000 italų, pareikalavę arba 
duoti jiems darbo, arba grąžinti atgal į tėvynę, buvo išgabenti į 
akmens anglių kasyklas. Daug europiečių nori grįžti atgal arba emi
gruoti kitur, todėl europiečiai darbininkai, kad nepabėgtų, į darbus 
uostuose arba prie laivų priimami sunkiai, ypač viengungiai. Iš gau
namos 25 šil. savait. pašalpos galima tik pramisti. Kiti negali su
sigyventi su kraštu net po 10 metų jame buvimo. Kai kurie vokiečiai 
paprašė juos grąžinti jėga atgal, bet buvo atsakyta: nėra laivų. 
Yra atįeįstų_iš darbo _įr_visa _ęiįė_lįetųvįjį. Ypač didelės sausros 
siaučia šiaurinėj Australijoj. Tikimasi padėtį pagerėsiant tik po 
1 metų.

"Mūsų_Pa3togėJ _padary_ta_Austraįij_os_Liet._B^ndruome_nė_s .organtn 
Redaguoja J. Žukauskas, pat. redakc. kolegiją sudaro P. Andriušis, 
V. Kazokas ir J. Kalakauskas. Bendruomenės pastangomis sudaroma tiks
li visų Australijoje gyvenančių lietuvių kartoteka./ L.K.F. Austra
lijos apygardos valdyba paskelbė, kad sustabdoma Karaliaus Mindaugo 
Instituto veikla.

Aūstrįj.oj.0. Villaohe rugpiūčio 10-17 d. buvo suruošta 
Tarptautinė Savaitė, suorganizuota Jaunųjų Krikščionių Demokratų 
Unijos. Dalyvavo visų Europos tautų atstovai. Joje V. Natkevičius
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atstovavo politika besidominčiai jaunesniajai lietuvių katalikų kar
tai. Ba politinio pobūdžio paskaitų ir ekskursijų, buvo suruošta 
taip pat kultūrinių bei sportinių pasirodymų. Ypač didelis dėmesys 
buvo atkreiptas į jaunimą tautų anapus gelež. uždangos ‘ir reikalą 
jam visokiais būdais padėti.

Hiąžįįil 2 lietuvis Alaks.Marcinkevičius tarnauja 
Brazilijos kariuomenėje ir turi leitenanto laipsnį. Tai bus ar tik 
ne vienintelis lietuvis karininkas Brazilijoje.

D._B_r_i_t_a_n_i_j_o_j_e_ visuotinis DBLS suvažiavimas numaty- . 
tas sušaukti spalio 25-26 d.

Ilsi ° 2. £ ,min. S. Lozoraitis grįžo į Romą iš kelionės 
į Londoną ir Paryžit;. Paryžiuje Lietuvos Diplomatijos Šefą, kurį 
lydėjo Dr. S. ^ačkis, e. Lietuvos atstovo pareigas, priėmė Prancūzi
jos užs. reikalų ministerijos generalinės politikos direktorius G. 
de la Tournelle.

jT A V x ŠAS. Lietuvių Bendruomenės LOKas priėmė vidaus statutą ir 
turi suorganizavęs 5 apygardas su apie 20 apylinkių. Pasitraukus 
adv. Lapinskui, o K. Žalkauskui išvykus į Europą eiti VT pirminin
ko pareigų, LOKo prezidiumo 1-ju vicepirmininku išrinktas Dr. M. J. 
Colney (jo antrininku - Dr. Br. Nemickas), o Dr. P. Vileišio antri
ninku -J. Valaitis.

A.B-^ąs _plač^a_i _aptarė_rjigDiūčįo_2J jĮ._P_asįraš^tęį Rųs-ų^Vokįsjčių 
nepjĮo,įįmo_siįtartįi kųrįoS—Sįagtu j>riedu_Hitįerįo _sų_Stalįnu_buvo 
s_utarta_pąsi1d^li.nti_PabaltįlQ_valstj;besi Ribbentropas vėliau atvyko 
į Maskvą pasirašyti naujo papildomo slapto dokumento, kuriuo Lietu
va buvo perleista sovietams, o Vokietija prisiskyrė sau kai kurias 
buv. Lenkijos sritis. Smulkiai nurodyta, kokias Suvalkų krašto dalis 
turėjo gauti vokiečiai ir kaip jas paskui už 71/2 mil.aukso dolerių 
rusai "atsipirko". Ribbentropą vėliau po Nūrnbergo teismo pakorė, 
Hitleris nusižudė, tebėra laisvi tik Stalinas ir Molotovas. Prisimi
nimus parašė ir paskelbė gen. St. Raštikis.

Vąįst.. _Pępįtąs_pąskęlbė_ s_ąraš_ą,_ kokie. Lietuvos_konąuĮ_aįtąi_vęikįą. 
JAV-ėsę, būtent: gen. konsulatas New Yorke (gen. konsulas yra JT.Bud
rys, vicekonsulai V. Stašinskas ir A. Simutis), konsulatas Čikagoje 
(konsulas Dr. P. Daudžvardis) ir garbės konsulatai Los Angeles mies
te (g. konsulas Dr. J. Bielskis) ir Bostone (g. kons. adv. A. Šalna). 
Amerikos lietuviai atsidėję, ruošiasi paminėti rugsėjo 8 d. šventę
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ir lapkričio 23-jų. ALTo skyrius Los .mg ola s mieste ruošia. Vasario 
16 d. akto signataro prof. M. Biržiškos 70 m. sukakties minėjimų./ 
JAV-ėse gražiai atžymėta 30 metų sukaktis, kaip JAV pripažino Lie
tuvą de jure. Ta proga ypač iškeltos ir įvertintos organizuotos Ame
rikos lietuvių pastangos, galiausiai vainikuotos tuo didžiuliu lai
mėjimu.

Gyvina vei.klą_ir Myįėt°JLųJ)raugįja, kuriai šiemet sueina
56 metai. Jos valdyba priimta tokio sąstato! pirm. M. Vaidyla, vioe- 
pirm. A. Devenionė, M. Sims, Hačkienė ir P. Pivariūnas, sekret. M. 
Kasparaitis, ižd. P. Grybienė, iždo globėjai prof. Šimoliūnas ir M. 
Tamulėnas. Iškelti klausimai šaukti Amerikos Lietuvių Kultūros Kon
gresą, pagyvinti mokslo knygų leidimą, aprūpinti Amerikos bibliote
kas lietuv. leidiniais ir kt./ Miškininkas J. Kuprionis pakviestas 
dėstyti į valst. Louisianos raiški; institutą. JAV-ėse sėkmingai raiš
kias! lietuvė dali. EI. Urbaitytė, kuri, studijavusi Mūnchene, Frei- 
burge ir Paryžiuje, studijas baigė JAV-ėse ir klabamos College dės
to tapybą, meno istoriją ir kt. dalykus. 1953 m. ruošia savo darbų 
parodą./ Buv. krašto apsaugos ir susisiekimo min. J. Variakojis 
šventė 60 m. sukaktį.

į/2P2.sA Į“USJ?lūšA2. _Pary_žių_aglankė 
visa_eilė_ žymiiį svečių^ Kaip žinoma, liepos 21-24 d. Paryžiuje vyko 
pasitarimai tarp Lietuvos Dųiomatinės Tarnybos ir VLIKo delegacijos. 
Ta proga Paryžiun buvo atvykę LDŠ p. S. Lozoraitis, Lietuvos ministe- 
ris Londone B.K. Balutis ir iš Vokietijos - Dr. Ivinskis, Dr.P.Kar
velis, J. Norkaitis ir T. Šidiškis. Be jų,pasitarimuose dalyvavo Dr. 
S. Bačkis, e. Lietuvos atstovo pareigas Paryžiuje. Prancūzijoje b.,- 
vodamas, min. B.K. Balutis apsilankė "Svėdasuose" pas p. Br. Klimie- 
nę ir "Biržuose" pas p. Lanskoronskius. Paryžiuje lankėsi taip pat 
p. Pivoriūnienė iš Čikagos su savo sūnumi, marčia ir anūke. Kiek 
vėliau Paryžiuje buvojo p. Gr. Grinienė, kuri iš JAV atvyko pas 
savo vyrą, gyvenantį Mūncbene ir dirbantį A. Balse, ir pakeliui buvo 
sustojusi Paryžiuje. Rugpiūčio 21 d. p. .adeikienė su Mirga Žadei- 
kyte laivu Libertė.paliko Europą ir grįžo į Vašingtoną. Europoje 
lankymose metu p. fadelkienė su p. Čadeikyte buvo priimtos spec, 
audiencijoje Popiežiaus Pijaus XII. Jas lydėjo p. S. Lozoraitis jr. 
Grįždamos iš Romos, jos apsilankė "Svėdasuose" pas p. Br. Klimienę, 
su kuria p. Žadeikienė yra kartu dirbusios U.R.Ministerijoje 1920-22 
mm. Sl-Yyko_Paryžiun_ naujasis _VT_ girmininkas_ K. _ŽaĮ-_
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kauskas s,u_žmonai Atplaukė "Queen Mary" laivu. Iš ten vyko į Pful- 
lingeną. Rgupiūčio 9-12 d. lankėsi Paryžiuje Dr.P.Karvelis, l.e. 
VT Pirmininko ir VLIKo pirmininko pareigas,ir Dr. A. Trimakas, ku
ris aplankė Laisvosios Europos delegatą Prancūzijoje ir lankėsi 
LB Kolegijos draugijoje, kurios būstinė yra Paryžiuje./ Prof. J. 
Baltrušaitis ir p. H. Baltrušaitienė išvyko trumpam laikui atosto
gų į Eaute Marne departamentą.

LB Kolegijos vadovybė, kaip patiriama iš tikrų šaltinių,pakvietė 
prof^. J._Griniu globoti. lietuvių. studentų. Strasburge^ 1952/53 m. 
m. Kolegijoje studijuos šie liet, studentai: S. Garbačiauskas, 
K. Jasutytė, P. Klimas, ir J. Norkaitis. Be šių studentų stipen
dininkų,LB Kolegija suteikė po pusę stipendijos šiems lietuviams 
studentams baigti jų studijas kitur, ne Strasburge, būtent: Jurkui, 
Kasiuliu! (dailininkui), Kvietelaičiui, Natkevičiui, Augustaitytei. 
Tikimasi, kad dar vienas lietuvis gaus pusę stipendijos, - studen
tas, gyvenąs Vokietijoje. į.952/,53. m.m._Pąrgžįuj.e_studij.uos_šįe_ 
lietuviai, studentai.: R.S.Bačkis, J. Baltrušaitis (prof. Baltrušai
čio sūnus, šiemet baigęs gignazlją), u. Karvelytė, D. Lanskorons- 
kytė, A. Markevičius, L. Pabedinskas, A. Švirmickas, B. Šlepetytė- 
Venskuvienė, A. Venskus. Prie jų reikia dar priskaityti p. Matu- 
kaitę, atvykstančią'Studijuoti Paryžiuje muzikos,ir menininkus 
A. Mončį, V. Gailių ir V. Kasiulį. T. A. Liuima, S. J., Gregoriano 
un-to profesorius,atvyko Paryžiun ir Tuluzon bei į kitus miestus 
pagilinti savo mokslinių tyrinėjimų. Jis išbus Prancūzijoje ligi 
š.m. rugsėjo galo. Tuo pačiu laiku Paryžiuje gilina studijas, reng
damas disertaciją, T. Daugintis, S.J., studijuojąs Gregoriano un-te. 
Jis palieka Paryžių, kur dirbo T. Jėzuitų vedamoje Action Populaire 
bibliotekoje, rugpiūčio gale.

Santander, unitas (Ispanijoje) .pakvietė. Dr._S._Bačkį jįj^asaros _kųr;_ 
sus.. Š.m. rugpiūčio gale ir rugsėjo pradžioje įvyksta speciali se
sija. Dabartinės valstybės problemoms ir Europos dvasinėms, politi
nėms ir ekonominėms problemoms aptarti". Paskaitas skaito ispanų , 
italų, prancūzų, vokiečių, belgų ir šveicarų mokslininkai. Disku
sijose dalyvauti kursų rengėjai pakvietė ir Dr.S. Bačkį.

Laukiama.naujo .Lietuvių. Kataįikų.Mįsįjos-Prancūzijoje, direktoriaus. 
Tėvui K. Pečkiui, S.J., išvykus į Kanadą, laikinai Lietuvių Katalikų 
Misijos direktoriaus pareigas ėjo Tėvas R. Braun, S.J., kuris trumpu 
laiku laimėjo visų lietuvių simpatijas Paryžiuje. Lietuvos Epiško-
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patas Tremtyje naujuoju L.K.Misijos direktorium Paryžiuje paskyrė 
kun. Dr. Jucevičių, gyvenantį Romoje. Tikimasi, kad naujasis di
rektorius atvyks š.m. rugsėjo mėnesį Paryžiun.

V o kĮęt įį o j £ naujai išrinktos krašto tarybos pirmasis 
suvažiavimas, numatytas sušaukti rugpiūčio gale, negavus laiku rei
kalingų duomenų, buvo nukeltas į vėlesnį laiką./ Evangelikų lietu
viškam jaunimai leidžiamo Diepholze laikraščio "Jaunimo Ratelis" 
išleistas naujas numeris. Jį redaguoja K. Dikšaitis./ Dalis lietu
vių, gyvenusių Bavarijoje, sukeliama į Memmingeną. Gyvenančių 
Schleisheimo stovykloje daliai (dirbantiems, rentininkams, šeimoms) 
spalio mėn. bus paruošti būstai prie Mtlncheno, vad. Karlsfelde, kur 
baigiama rengti pigiųjų butų kolonija. Tie Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos piliečiai, kurie neturėjo savų konsulatų užs. pasų arba 
Vokiečių įstaigų išduotų vad. svatimšalių pasų (Fremdenpass), o 
'tik Kennkartes, dabar kai kurių vokiečių įstaigų paraginti iš savo 
galiojančių atstovybių užs. pasus, į kuriuos tremtiniams spaudžia
mas spaudas "benamis užsienietis". Kiti bus išskirstyti į Murnau 
ir kt. stovyklas. Stovyklos numatytos likviduoti ateinančiais me
tais. Nenuoramos, ypač viengungiai, keliami į Valką, kur jų bus 
sutelkti keli tūkstančiai.

NAUJI LEIDINIAI

V. Ramono "Kryžiai" verčiami į portugalų kalbą. Poezijos anto
logijos autoriai: K. Bradūnas, J. girnius, J. Kėkštas, H. Nagys ir 
A. Nyka-Niliūnas pradėjo leisti naują literatūros neperijodinį žur
nalą "Literatūros lankai". Jo technikinis redaktorius - J. Kėkštas. 
Nr. 1.pasirodė Buenos Aires mieste, bet kiti eis ir kitur, ten, kur 
yra daugiau lietuvių kultūrininkų. Dail. V. Vijeikis iliustravo nau
ją J. Augustaitytės-Vaičiūnienės eilėraščių knygą "Žvaigždėtos nak
tys". Jau spausdinami Dr. K. Matulaičio paruošti arkiv;J. Matule
vičiaus "Užrašai". J. Kapočiaus JAV-se leidžiamos Lietuviškosios 
Enciklopedijos redakciją sudarys prof. V. Biržiška, A. Sandorius, 
Pr. Čepėnas ir St. Santvaras. A. Valentinas paruošė feljetonų rin
kinį. Kan. M. Vaitkus atidavė spaudai naujausią eilėraščių rinkinį 
"Pilnatvė". Kun. K. Senkus renka lietuvių senųjų giesmių melodijas 
ir ruošia spaudai giesmyną su originaliomis liėtuviškomis melodi
jomis. Pasirodo, esama giesmių ir melodijų, kurias Vilniaus lenkai 
yra pasiskolinę iš lietuvių.
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LIETUVI? ĮRODYMAI APIE PRIVERČIAMUOSIUS DARBŪS

Priverčiamiesiems darbams tirti Sov. Sąjungoje spec. Jungt. Tau
tų komitetui baltai įteikė daug svarbios medžiagos. Apie surinktus 
duomenis PLG Amerikoje išleido atskirą leidinį, kuriuo išsamiai pa
vaizduojama faktiškoji padėtis okup. Lietuvoje ir Sov. Rusijoje. 
Duoti nuostatai, kuriais tvarkomi privers, darbai ir ištraukos iš 
kom. įstatymų, taip pat lietuvių ar Lietuvos piliečių, pačių turė
jusių išgyventi minimąją sistemą,akivaizdūs liudijimai. Nurodoma, 
kad Lietuvoje darbo stovyklos veikia prie Šilutės, Klaipėdos, Tel
šių, Kauno, Vilniaus, Pabradės, Pravieniškių, Gaidžiūnų. Į priverč. 
darbus Sov. Sąjungoje lietuviai buvo daugiausia tremiami į šias dar
bo stovyklas: Jakuoko, Irkuoko, Baikalo, Novosibirsko, Aralo, Sverd- 
lovsko, Krasnojarsko, Archangelsko, Vorkutos, Bykoomy, Karagandos 
ir kt.

Be_masinių_djportąoijiįJ. J,r_š^a_įp_kąs_mėnuo_įš 14.21 u vos_ iš ve žarna 
_po_2_L000_-_3_L000_a3mcmj. Apie jų buvimą ir darbo sąlygas paliudijo 
3 pabėgę žvejai: L. Kubliokas, J. Grišmanauskas ir E. Paulauskas 
(šių liudijimą patvirtino gen. kons. J. Budrys), iš Gaižiūnų kone, 
stovyklos ištrūkęs K. Bobertas (jo liudijimą patvirtino kons. Dr. 
P. Daudžvardis), po Voronežo, garsiuosius Liubiankos, Butirkų ir kt. 
kalėjimus išvalkiotas T. Saulius, dabar gyvenąs Amerikoje. Jis matė 
taip pat Sibiro kone, stovyklas. Dr. M. DaVenis paliudijo apie Kotlos 
ir kt. kono. stovyklų "tvarką", Dr. A. Garmus - apie Pravieniškių 
žudynes, už Tėvą Fengerį paliudijo pagel jo pasakojimus prof; J. 
Brazaitis, kuris renka VLIKui medžiagą apie deportavimus. Tėvas Fen- 
geris, -Lietuvos jėzuitas, bolševikų suimtas 1940 m. ir vėliau pa
leistas, Geštapo buvo paskirtas gyventi Heilige Linden vietovėje, 
kur jį Sovietai 1945 m. pagavo antrą kartą. Iš ten jis per Įsrutį 
buvo pasiųstas į Kanasoo stovyklą, prie Volgos. Nors jo darbo sąly
gos buvo geresnės kaip kitų, bet vis tiek net ir dabar dar jis ne
įstengia vaikščioti, neprimato ir neprigirdi. Šiuo metu, paleistas 
Sovietų kaip.prancūzas,gyvena Strasburge.

Rinkinio gale pridėti deportacijoms vykdyti slaptų instrukcijų 
vertimai. Ir didžioji užsienio spauda tiek lietuvių, tiek kt. baltų 
pateiktus duomenis laiko svaria įrodomąja medžiaga. Šveicarų kai 
kurie laikraščiai kelia mintį, kad vien tiktai už Pabaltijy vykdomą 
genocidą Sovietai būtų patraukti į viešą teismą kad ir iš Jungt. Tau
tų tribūnos.
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IŠ MŪSŲ KAIMYNŲ VEIKLOS ' t

Ukr a_įnįe J;ial_-_už Vilnių Lietuvai jąrįejj lenkų ir_rūsų imperia
lizmu. Tuo metu, kai JAV Lenkų Kongreso pirm. K. Rozmarekas pasi
sakė už nekėlimą Vilniaus klausimo bendrai kovojant su bendru prie
šu - bolševikais, Lenkų Susivienijimo Kanadoje pirm. J. Pankowskis 
aiškiai pripažįsta Lietuvos teises į Vilnių. Tokių lenkų yra ir 
daugiau, tik ne visi jie, kaip Pankowskis, drįsta savo nuomones 
reikšti viešai, ypač daugumai lenkų pasisakius už dabartines Len
kijos sienas vakaruose ir senąsias, prieškarines (su Lvovu ir Vil
nium), - rytuose. Visai skirtingų nuomonių yra pasirodę buv. Lenkų’ 
ušs. reik. min. Beokas ir žymus m-jos pareigūnas J. Szembekas. Gen< 
Andersas prisipažino Baroelonoje, kad jo brolis, kilęs iš Lietuvos, 
taip pat mokėjo lietuviškai. Jo daliniuose kovėsi ir būrys lietuvių. 
Tačiau šios rūšies lenkai aiškiai už Lietuvos teises į Vilnių ne
pasisako.

Dideli J.įetuvių_ šiuo .reikalu -bičiuliai-yra-jikrainiediai, su ku^. 
riais mūsų atskirų veikėjų ir institucijų santykiai vis daugiau in
tensyvėja. Tačiau jiems patiems tenka vesti kieta kova tiek dėl 
Lvovo, tiek dėl savo krašto ateities. Ypač didelį kliuvinį kely 
į visišką nepriklausomybę ukrainiečiams sudaro vad. rusų imperialis
tai. .Net _tqks_ Kerenskį s, kurio svoris amerikiečių politikoje vis di
dėja, paskiausiai-pakartotinai _pąsįsąkęs_dėĮ j’ąbąltijo .kraštams,vi
siškos .nepriklausomybės- sutęįkįmOj .betgi _tų_pačių. tęįsįų_nęnori_ prį^ 
pažintį_Ukrainai, kurią su savo šalininkais vis tiek stengiasi įjung- 
ti-net ir po išlaisvinimo - į"Rusijos tautų šeimą". Dėl tokių bal
tųjų rusų imperialistų siekimų, kurie, atrodo, randa pritarimo ir 
kai kuriuose įtakinguose Vakarų politikuose, ukrainiečiai pradeda 
vis daugiau nepasitikėti ir pačia Vakarų politika. Tat visai aiškiai 
pasako ABN sąjūdžiui vadovaująs Steoko, tat pagaliau atsispindi ir 
visoj Ukrainiečių spaudoj. Anglų k. leidžiamas "Ukrainian Observer" 
paskiausiame numeryje (Nr. 6-8/52) aiškiai išdėsto savo vedamajame 
svarbiausias priežastis, kur gali nuvesti pastangos, sugriovus bol
ševizmą, išlaikyti faktinę rusų imperiją, tik demokratine skraiste. 
Tos pažiūros dar sutvirtintos svarbiausių 11 ukrainiečių partijų ir 
politinių, taip pat kovos sąjūdžių centrų 1952.VI.25 priimta dekla
racija,ABN pareiškimu, pastangomis kovai už savo krašto išlaisvini- 
jną sudaryti vieningą juhgtinį ukrainiečių frontą etc. Ypač daug 
jiems padeda JAV ir Kanadoje įsikūrę ukrainiečiai. Drauge, nieko
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nevyniojant į vatą, pasakyta ukrainiečiams opi tiesa per jų tautie
čių limeriko jo 5-jį kongresą New Yorke, sukėlusį platų atgarsį taip 
pat am-čių spaudoje ir davusį išsamių komentarų, kaip ukrainiečių 
vardu mėgina kalbėti kai kurie rusai per "Rusų tautoms išlaisvinti 
komitetą".

Tas ukrainiečių pastangas taip pat gyvai paremia jų spaudos or
ganai: vokiečių k. leidžiamas "Ukraina praeity ir dabarty", anglų 
k. leidžiami "The Ukrainian Quarterly", "The ūkr. Bulletin", ispanų 
k. .Argentinoje leidžiamas "Ukrania Libre" ir kt., nekalbant jau 
apie tautino k. ukrainiečių leidinius.

Sąlygoja Europos. Federaciją! kurti, pamažu gerėja. Drauge gyvėja 
federalistų veikla. Centro Europos Federacijos klubų Paryžiuje ir 
Romoje leidžiamas "The Intermarium" Nr. 16/52, apžvelgęs tris svar
besnius kongresus, būtent: Europos Sąjūdžio suruoštą Londone, Euro
pos Federalistų Sąjūdžio - Vokietijoje ir Laisvųjų žurnalistų - Bar- 

* v
lyne, skelbia Centro ir Rytų Europos laisvųjų tautų opinijai reikšti 
atstovų 1952 m. bal. 21 d. Paryžiuje priimtą rezoliuciją, kuria aiš
kiai pasisakoma taip pat už visoms rusų pavergtoms tautoms, - kaip 
ukrainiečiai, gudai ijxkt.-,- laisvės iškovojimą.-Pažymima, lead akty
vi rezistencija reiškiasi ne tik Lenkijoje ar Lietuvoje, bet taip 
pat Ukrainoje^ Gudijoje ir kt.

Drauge įdėtas lenkų tautinės tarybos, įkurtos jų prezidento 
tremtyje 1939 m. gruodžio mėn. dekretu, atsišaukimas į Lenkijos 
gyventojus ir laisvojo pasaulio šalis, kuriuo įspėjama nesiimti per 
ankstyvų karinių veiksmų krašte, galinčių tik pakenkti krašto gyven
tojams, taip pat nurodoma, kad sovietinimas Lenkijoje vykdomas tais 
pačiais būdais, kaip ir kituose jų okupuotuose kraštuose. Drauge 
pareiškiama, kad sovietinės Lenkų vyriausybės veiksmai skelbiami 
esą niekiniai, tame skaičiuje - ir "Lenkijos rytinių žemių, su jų 
sostinėmis Lvovu ir Vilnium..."

Estai yra gal daugiau už visus kitus baltus išleidę leidinių apie 
savąjį kraštą svetimomis kalbomis. Anglijoje Informacijų Centro vad. 
"Northern Publications" (2 Berceau Walk, Watford, Herts, England) 
yra sudaręs anglų k. sąraš4 leidinių apie Pabaltijo valstybes: Es
tiją, Latviją ir Lietuvą. Jame sakoma, kad išsamios studijos apie 
tų valstybių įvykius duos atsakymą į kiekvieną gyvybinį klausimą. 
Tuo tarpu Sovietų dominavimas tuose kraštuose baltų tautoms atnešė 
deportacijas, pažeminimą, naikina jų moralines ir medžiagines ver-
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tybes. Ba atskirų laidinių bendrai apie visas 3 Pabaltijo valstybes, 
specialiai apie Estiją duodamas sąrašas apie 30 leidinių, Latviją - 
4, o Lietuvą - 10. Vokiečių leidyklos Vokietijoje yra išleidusios 
lietuvių bičiulio estų rašytojo E. Šaperio ištrauką iš romano, pa
vadintą "Belaisvio laisvė", ir pasakojimą "Arka, ištikta laivo avari
joj. Abu leidiniai rekomenduojami mokykloms, tuo būdu prisidedant 
prie baltų tautų išgarsinimo tarp svetimųjų.

LAISVOJO PASAULIO SPAUDOS PUSLAPIUOSE

"R, Europos pabėgėlių armijos štabas" šveicarų dienr. "Neue Zttr. 
Zeitung" Nr. 187/52 įsidėjo tokį pranešimą apie "pabėgėlių iš Rytų 
armijos štabą": Vidurio ir Rytų Europos karo veteranų federacijos 
vykd. komitetas per savo konferenciją Londone priėmė rezoliuciją, 
kuria rekomenduojama Vakarų valstybėms'pabėgėlius iš Rytų Europos 
įtraukti į Vakarų gynimo sistemą. Tos "išlaisvinimo armijos", kuri 
turėtų būti sudaryta iš tautinių junginių, vyr. vadais numatyti: 
generolai Andereas - Lenkijos, Velčevas - Bulgarijos, Kudlačekas - 
Čekoslovakijos, Žako - Vengrijos, Petrescu » Rumunijos ir pulkinin
kai : Rebanė - Estijos, Silgailis - Latvijos in Lanskoronskis - 
Lietuvos.

Prieš kiek laiko am-čių N.A.Newspaper Alliance paskelbė žinią, 
kad kovoti drauge su aktyviaisiais rezistentais prieš okupantus rytų 
kryptimi pasuko apie 5.000 pabėgėlių. Kiek plačiau tą žinią papildo 
estų leidžiamas Londone "Besti Edai", pažymėdamas, kad tuo reikalu 
JAV kongreso narys Armstrongas yra pateikęs kongresui atitinkamą įs
tatymo projektą. Toji .armiją, iš _emįgra_nt_iį_tųrė_tų_ąpię _12_0._0Q0 _yy_rų. 
Jai vadovautų lenkų gen. Andersas. Sudarydamos tokią armiją,JAV 
tikrai patvirtintų savo realius norus išvaduoti bolševikų okupuotus 
kraštus. Armstrongas sakosi turįs nuorašą memorandumo, kurį buvo 
š.m. kovo 12-15 d. Paryžiuje sušauktos konferencijos 8 anapus ge- 
lež. uždangos esančių kraštų kariniai atstovai įteikę Europos armi
jos vyr. būstinei. Sudarymas tokios armijos, kuri kovotų su tautiniais 
ženklais, Armstrongo tikinimu, ne tik padidintų karių skaičių Vaka
rų pusėje, bet taip sukeltų realias viltis tautoms anapus gelež. už
dangos. Apie "Išlaisvinimo armiją" paskelbė ir vokiečių evangelikų 
savaitr. "Christ und Welt".

JAV spauda lietuvių aktualijomis. Pirmą kartą istorijoje Lietuva 
■buvo paminėta respublikonų programoje. Skelbiama, kad jų politikos
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tikslas -atstatyti tikrą pavergtųjų tautų nepriklausomybę. 0 tarp 
tų pavergtų tautų įsakmiai pažymėta ir Lietuva. Respublikonų vado
vaujama J..V vyriausybė pasižada atmesti visus pasižadėjimus, įtnauk- 
tus į slaptus susitarimus, panašius į Jaltos. Taip pat už nedvipras
mį Pabaltijo kraštų išvadavimą pasisakė ir jų užsienio politikos 
grindėjas J.F. Dulles. Tačiau dar palankesnė lietuviams ir kt. pa
vergtosioms tautoms pasirodė demokratų rinkiminė programa. Jų kandi
datą ... Stevensoną net šveicarų "Die Weltwoche" pavadino "idealiu 
kandidatu į JAV prezidentus? Lietuvių laikraščiai ta proga primena, 
kad j is yra Illinois valstybės, o tuo pačiu ir Čikagos miesto, kur 
lietuviiį esą daugiau nei Kaune,gubernatorius. Taip pat pažymimi jo 
dar šiemet lietuviams pasakyti žodžiai :"Lietuva_ir_ yėl_ bus_ laisva'^ 
taip pat artimi santykiai su visa eile lietuvių veikėjų.

Reikia pripažinti, kad tiek ALTas, tiek įtakingi lietuviai vei
kėjai atsidėję gina lietuvių reikalus visojo rinkiminėje prezidento 
akcijoje. Protesto pareiškimą, kodėl respublikonai neįtraukia į sa
vo programą reikalo ratifikuoti genocido konvenciją, atspaudė 
"N.Y.Times" ir visa eilė kt. ytakingų spaudos organų, o .iLTo įteik
tas Lietuvos klausimu respublikonų ir demokračų komitetams raštas 
susilaukė rimto dėmesio. Laisvos, in jnepr Įklausomos. Lietuyos_at_sta^_ 
'tymas_ į_uvo_įrašyt_as_ į ąbįej_ų_dįdžiĮjjĮį Ąmsrįkčsjoįįt^ partijų 2.r°gr. 
ramas_į_o_jų pastangas. mtls_ų_tėy2n£i_iš.laisyįnt_i_remia__vįsa galingo.- 
s_ios_.imerikos_ demokratija. Ir lietuviai, kurie priklauso prie -imo- 
rikos legiono, dalyvavo jų parade rugpiūčio pabaigoje. Legiono su
važiavime didelę kalbą pasakė Bisenhoveris, pabrėždamas, kad tiek 
Pabaltijo-, valstybės, tiek kt. pavergti kraštai su laiku bus ir vėl 
savo likimo viešpačiai. "Mes nonurimsimo'tol, kol visos pavergtos 
tautos atgaus visišką laisvę. Tai turime pasakyti visai aiškiai ir 
Kremliui", pabrėžė respublikonų kandidatas į prezidentus. Rugpiūčio 
27 d. Amerikos karo veteranams panašią kalbą pasakė ir demokratų 
kandidatas Stovensonas.

"K.Y.Times", atspaudęs visos eilės am-čių draugijų, tarp jų 
ir ALTo sekretoriaus Dr. P. Grigaičio,protesto pareiškimą, kodėl į 
respublikonų rink, programą nėra įtrauktas punktas ratifikuoti ge
nocido konvenciją, rugpiūčio 15 d. atspaudė taip pat Belą Fabiano, 
vengrų vykd. k-to nario, laišką, kuriame pažymima, kad bolševikai 
deportavo 1/3 visų Pabaltijo'gyventojų. Pvz. tokia Lietuva turėjo 
prieš karą 3 mil. gyventojų, tiek pat turi ir dabar. Užtat negyvųjų
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ir išvežtųjų vistas dabar užima totoriai ir kt. azijatai."Chicago 
Daily News" , atspaudusios kons. P. Daužvardžio laišką, kariama mi
nima ir. Vasario 16 d. gimnazi ja, pabrėžia, kad lietuviai yra pasi
ryžę vis tiek būti laisvi. Kai kurie am-čių laikraščiai paskelbė 
apie bolševiką įsakymą ir pastangas kurti Lietuvoje "tautinę baž
nyčią", kiti net paskelbė, jog tokia "bažnyčia" esanti jau įkurta, 
bet ne visi įsidėjo teisingi žinių, kaip kad vysk. Brizgio prane
šimą apie tikrą Bažnyčios padėtį "The Pilot", nurodydami, jog,nors 
ir darytos,tos rūšies bolševikų pastangos nebuvo sėkmingos.

/ IŠ VEIKSNIŲ VEIKLOS

-VLIKo Vykd. Tarybos pirmininkas K. Valkauskas VIII/21. iš J.lV-bių 
atvyko VLIKo būstinėn ir perėmė Vykd. Tarybos pirmininkavimą bei 
LIT darbus, taip pat santykių su Lietuvos diplomatais bei lietuvių 
visuomenės konsolidacijos reikalus. Išvykdamas iš J.>V-bių, jisai da
vė .jn. Balsui pasikalbėjimą, kuris jį klausytojams pristatė kaip 
buv. Neprikl. Lietuvos koalicinės vyriausybės vidaus reikalų minis- 
terį, Klaipėdos krašto gubernatorių, kariuomenės teismo ir civil, 
teismų prokurorą, o paskiausiai teisės dalykų dėstytoją VD un-ta. 
Nusakęs,/kas yra VLIKas, kada ir kaip jis susidarė ir kokios yra 
Vykd. Tarybos funkcijos, VT Pirmininkas pažymėjo, kad gaąrindinis_ 
ir _sva/biausias_t_ik_slas_-_Lįa_tuyo_s _įš_įaj.syinįma_s._Vykd. Tarybai ten
ka va/ovauti visiems darbams ir žygiams, kuriais to tikslo siekia
ma, be to, ruoštis ateičiai, rūpintis tuo, kokia vieta ir koks vaid- 
muo/teks Laisvajai Lietuvai būsimojoje Laisvoje Rytų Europoje. Rei
kės' peržiūrėti savo santykius su kaimynais ir bandyti susikalbėti 
suf jų politikais. Nors galutinius sprendimus padarys pats išlaisvin
tos Lietuvos kraštas, bet vis tiek yra pareiga paruošti tam dirvą ir 
■pateikti ateity krašto organams konkrečių siūlymų. Pirmaeilės svarbos 
klausimas - apjungti Lietuvos valstybėje visas lietuviškas žemos. 
Per šimtmečius buvę atskirti Maž. Lietuvos broliai turi teisę būti 
laisvos Lietuvos valstybės sienose.

Tėvynėje kenčiantiems lietuviams -i. Balso bangomis VT pirminin
kas pareiškė: - Mos atsidėję sekame gyvenimą užgrobtoje tėvynėje ir 
esamo gerai painformuoti apie soviet, okupanto siautėjimus. Su šird
gėla pergyvendami Lietuvos gyventojų kančias, iš savo pusės daromo 
visa, kės tik yra galima, kad juo greičiau toji priespauda pasibaig
tų. -inksčiau ar vėliau soviet, nusikaltėliai turės atsakyti prieš
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tarptautinį teisingumo tribunolą už lietuvių tautos naikinimą. Šian
dien Lietuvos žmonės turi apsišarvuoti begaline kantrybe, neišleisda
mi iš akių svarbiausio tikslo - išgyventi ir išlaikyti nepalaužtą 
vidaus, dvasinį atsparumą. Lietuviai turi nesileisti morališkai pris
lėgdami tuščių Sovietų pagyrų apie jų tariamąją galybę ir Vakarų 
silpnumą. Savo Įžūliu agresingumu Rytų Europoje ir Tol. Rytuose So
vietai sukėlė prieš save visas didžiąsias Vakarų valstybes. Tatai 
kaip tik ir yra tikras laidas, jog su laisvojo pasaulio pergale išauš 
ir mūsų tautai laisvės diena. "Kad toji diena ateitų juo greičiau, 
tam ir dirbame; ^ūs gi, žinodami priešo klastą ir žiaurumus, dirbki
te su didžiausiu apdairumu ir atsargumu, tausodami jėgas, kurių taip 
reikės laisvajai Tėvynei atkurti", buvo perduoti radijo bangomis į 
Tėvynę paskutiniai naujojo VT Pirmininko sveikinimo žodžiai.-

- Sergančio/VLIKo Pirmininko pavaduotojas Dr.P.Karvelis VIII/23 
raštu pranešė Lietuvių Fronto ir Liet. Vienybės Sąjūdžio atstovams, 
kad jų VIII/3/ raštiška motyvacija pasitraukiant iš VLIKo skaudžiai 
prasilenkia/su tikrove visais tame rašte išvardintais punktais ir 
kad vienintelis reikalas, dėl kurio tos dvi grupės išstojo iš VLIKo, 
buvo p. Brazaičio neišrinkimas į naują Vykd. Tarybą.

- Pik. Škirpa, buv. Laik. 1941 m. birželio 23 d. Lietuvos Vyriau
sybės pirmininkas, atsiuntė ELT..I savo VIII/18 raštą, skirtą lietuvių 
visuomenei, kuriame, be kita ko, rašo (to rašto dėl vietos stokos, 
deja, negalime dėti ištisai: E.): "Savo š.m. rugpiūčio 3 d. pareiš
kime apie Lietuvių Fronto ir Liet.'Vienybės Sąjūdžio pasitraukimą iš 
VLIKo šių grupių atstovai p. Z. Ivinskis ir p. L. Prapuolenis paskel
bė kaip vieną iš pasitraukimo motyvų tai, kad - VLlKas nutraukė ry
šius su 1941 m. birželio 23 d. Tautos sukilimo pastatytąja Laik. 
Lietuvos Vyriausybe, atstačiusia paneigtą Lietuvos valstybės suve
renumą -. Kaip asmuo, - rašo jisai toliau, - birželio 23 d. pasta
tytas tos Vyriausybės priešakyj e,laikau savo pareiga ryšyje su tuo, 
kas čia anksčiau cituota, konstatuoti bei pareikšti, kad: 1) Laik. 
Lietuvos Vyriausybė niekad nebuvo įgaliojusi minėtuosius asmenis
bei jų VLIKo atstovautąsias grupes padaryti sakytąjį pareiškimą, 
kiek jis liečia Laik. Lietuvos Vyriausybę ir jo santykius su VLIKu 
ir - su tuo jų pareiškimu neturi nieko bendro, 2) Laik. Lietuvos 
Vyriausybė niekad nebuvo ir po šiai dienai nėra gavusi iš VLIKo va
dovybės jokio pranešimo apie tai, kad VLIKas būtų kada padaręs nuta
rimą nutraukti ryšius su Laik. Lietuvos Vyriausybe bei jos, kaip
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