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LIETUVIŲ ARCHYVĄ Amerikoje pradedant 
% 

LIETUVIŲ ARCHYVAS — Lietuvos istorijos metraštis, 
. vaizduojąs vieną tamsiausių ir žiauriausių mūsų istorijoje laik
mečių — bolševizmo, nacionalsocializmo ir tremties metus, gi
mė Lietuvos mokslo ir spaudos žmonių širdyse 1940 m., kada 
Lietuvą rusams okupavus ir ją pavertus paprasta komunistinės 
Rusijos provincija, buvo pradėtas planingas visuotinis lietuvių 
tautos išnaikinimas. 

Vos tik 1941 m. birželio 22 d. suaidėjo karo šūviai, vienas 
iš pirmųjų Laikinosios Lietuvos Vyriausybės uždavinių buvo or
ganizuoti specialią žinybą pašalintajam bolševikmečiui tirti. 

Įkurta beveik ministerijos rango Kultūros Darbo ir Tautinio 
Auklėjime* Valdyba, bet ta įstaiga susidūrė su naujo, lygiai agre
syvaus, Lietuvos okupanto — nacionalsocialisto vokiečio valia. 

1941 m. liepos 17 d., Adolfui Hitleriui oficialiai Lietuvą 
vertus "Didžiosios Vokietijos Reicho" kolonija — "Rytų kraš
tu" ("Ostland"), Laikinoji Lietuvos Vyriausybė smurtu likviduo
ta (1941 m. rugpiūčio 5 d.). 

Tarp išgriautų ministerijų ir pagrindinių įstaigų, vokiečiai 
pirtnoje eilėje likvidavo ir netolimą praeitį užsimojusią nagri
nėti Kultūros Darbo ir Tautinio Auklėjimo Valdybą (apie bar
barišką šios moksliškai kultūrinės istaigos likvidavimą plačiai 
rašė buvęs jos bendradarbis St. Gumbutis DIRVOJE, Nr.-30, 
1947 m. liepos 25 d.). 

Praėjus keliems mėnesiams, po didelių lietuvių pastangų, 
vargais negalais pavyko prašmugeliuoti ir gauti okupacinės naci
nės vokiečių valdžios sutikimą šiai paskirčiai steigti naują, spe
cialią žinybą — Lietuvos Studijų Biurą. 

Vokiečiai, iš visur stengdamiesi naikinti lietuviškumą* ir 
iš Šios pavadinimo tuojau privertė išmesti žodį "Lietuvos". 

Prie Lietuvos Studijų Biuro įsteigimo nebuvo jokios nė ma
žiausios vokiškos iniciatyvos ir ši žinyba atsirado tik vien lietu
vių noru. Ypač daug pasdarbavo laikraštininkas Juozas Senkus, 
kuris kelerius metus tam darbui vadovavo. 

Lietuvos Studijų Biuras oficialiai pasiėmė nagrinėti bolše
vikų laikmetį, tačiau iš tikrųjų tai buvo užmaskuota slapto lie
tuvių veikimo centrinė įstaiga, nuolat veikianti labai glaudžiame 
kontakte su Lietuvai laisvės siekiančiu antivokišku ir antibolševi-
kišku pogrindžiu ir tik jo iš tikrųjų vadovaujama. Su dideliu spe
cialiu atsidėjimu akyliai buvo stebima vykstanti įžūli ir kieta 
nacionalsocialistinė vokiečių okupacija ir sistemingai organizuo
tas apie ją dokumentinės medžiagos rinkimas. 

Lietuvos Studijų Biuras įsteigė bei suorganizavo ir LIETU
VIŲ ARCHYVĄ. 1941 m. gale, Kaune išleidžiant pirmąjį LIETU
VIŲ ARCHYVO tomą ir rašant žodžius "bolševizmo metai", su 
nekantrumu svajota, kelintame tome bus pridėta ir "nacional
socializmo metai". Tada cenzūravęs pagarsėjęs lietuviškosios 
spaudos smaugikas cenzorius Berendt, visada nesigailėjęs išbrau-
kymų, redaktoriui sarkastiškai pastebėjo: "Jfis manote ir 'na
cionalsocializmo metai' pridėti ?.. 

Šiame pirmajame Amerikai skirtame LIETUVIŲ ARCHYVO 
tome (iš eilės penktajame) jau įrašomi "nacionalsocializmo me
tai", tačiau kartu rašoma ir "tremties metai", ko tikrai nesiti
kėta. 

Pirmieji keturi LIETUVIŲ ARCHYVO tomai, kad ir labai 
nacių cenzūros varžyti bei sunkiai žaloti, pasaulį išvydo Lietu
voje: Kaune ir Vilniuje. O šis išeina laisvėje, tik, deja, svetur. 

Kiekvieno lietuvio tremtinio pagrindinis noras yra kuo grei
čiau grįžti Į laisvą tėviškę. Ir tremtiniu tapęs LIETUVIŲ AR
CHYVAS didžiai ilgisi tos skaidrios dienos, kada per Atlantą 
jis vėl sugrįš, tik jau saulėtam gyvenimui nepriklausomos Lie
tuvos amžinojon sostinėn Vilniun. 

Po rašytojų Juozo Balčiūno - švaisto ir Petro Babicko (jų
dviejų yra redaguoti keturi pirmieji tomai) 1943 m. rudenį, lie
tuviškam pogrindžiui Vilniuje nusprendus, perėmiau LIETUVIŲ 
ARCHYVO redagavimą. 

,šis mano redaguotasis' LIETUVIŲ ARCHYVO tomas, kįek 
kitokia redakcija, turėjo išeiti 1943 m. gale Vilniuje. Tačiau ano 
meto vokiečių okupacija taip naikino ir griovė Lietuvos kultūrinį 
ir mokslo gyvenimą, kad- ir LIETUVIŲ ARCHYVO leidimas bu
vo neįmanomas. 

Visagalis vokiečių cenzorius, buvęs "lojalus" nepriklauso
mos Lietuvos pilietis ir visą Lietuvos laisvės laikmetį "ištarna
vęs'' karininku Lietuvos kariuomenėje, Lietuvos vokietis, majo
ras Berentas, dabar virtęs didžiojo Vokietijos Reicho grynakrauju 
ruduoju naciu ir gestapininku, repatrijantas "Berendt" visaip 
trukdė LIETUVIŲ ARCHYVĄ. . 

Berendt'o pavaduotojas buvo lygiai panašios praeitie^ bu
vęs irgi "lojalus" nepriklausomos Lietuvos pilietis ir visą laiką 
jos "valdininkas", Lietuvos seimo stenografas Cirkvicas, vėliau 
repatrijantas — gestapininkas "Zirkwitz". 

Be spaudos cenzūravimo, griežtoje Zirkwittfu priežiūroje 
buvo abu Lietuvos radijofonai: Vilnius ir Kaunas. Zirkwitz su 
ypatingu uolumu žiūrėjo, kad eterio bangomis neprasiveržtų kas 
"kenksminga" agresiniam vokiečių imperializmui ar sąmoningo 
lietuviško valstybiškumo. 

Juodu labai daug kas iš nepriklausomo Lietuvos gyvenimo 
tiesiog siutino. Berento ir Zirkwitzo įžūli laikysena ir pagieža 
nepriklausomam Lietuvos gyvenimui man darė keisto įspūdžio, 
kadangi juodu abu gerai pažinojau dar toli iš nepriklausomybės 
laikmečio ir žinojau juos Lietuvoje turėjus puikų gyvenimą. Su 
jais abiem tada susidurdavau kaip žurnalistas, rinkdamas in
formacijas spaudai, o kaip Lietuvos kariuomenės karininkas — 
gerai pažinojau Berentą ir kaip kariškį. 

anglais, prancūzais, amerikiečiais, o visur vengė vokiečių. Jis 
šaipydamasis niekino Lietuvos seimą, kodėl šis slaptuose posė
džiuose vienu balsu tada pasisakė prieš vokiečius, pasirinkdamas 
laikytis didžiųjų vakarų demokratijų. I 

Abiem geštapiniam cenzoriams ypač labai nepatiko mano 
suredaguotame LIETUVIŲ ARCHYVO tome aprašyti Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos nusistatymai. Jiedu visa, kas buvo 
parašyta apie prezidentą Antaną Smetoną, ypač jo politinį pasi
priešinimą okupantams ir atvykimą į JAV, sarkastiškai šaipyda-
miesi, griežčiausiai įsakė išbraukti. 

Reikalavo ir daugiau dalykų išmesti ir nutylėti. Iš viso kaip 
taisyklė, reikalavo išbraukti viską, kas kalbėjo apie Lietuvos 
valstybę, Lietuvos savarankiškumą. 

Geštapinių cenzorių išbraukytam LIETUVIŲ ARCHYVUI 
reikėjo dar antro , specialaus spausdinimui leidimo-iš vokiečių 
generalkomisarijato Kaune. 

Popieriaus Lietuvoje tada buvo pakankamai, tačiau ne lietu
viškam leidiniui. Iš Vokietijos gilumos didelės nacinės leidyklos 
milijoniniais tiražais Lietuvos spaustuvėse spausdino "didžia
jam" Reichui vokiškas knygas lietuvių darbininkų pagamintame 
popieriuje... 

1944 m. balandžio gale Lietuvos generalkomisaro pavaduoto
ją ir Lietuvos politinių reikalų tvarkytoją nacinį vokietį von 
Staden prašiau leisti spausdinti išcenzūruotą penktąjį LIETUVIŲ 
ARCHYVO tomą. 

Von Staden atsakė: 
— "Didžiajam" Vokietijos Reictiof reikia Lietuvos vyrų 

frontams. Lietuviška knyga, nežiūrint apie ką joje būtų rašoma, 
neneša jokios naudos Vokietijai, o tik kenkia. Lietuva vienintelis 
kraštas Europoje, nedavęs nė vieno ir mažiausio SS dalinio... 
Lietuviai sabotuoja ir visas kitas vokiečių kariškas formacijas, 
visais būdais vengia vykti darbams Vokietijon, leidžia prieš 
mus nukreiptus laikraščius, net LIETUVIŲ ARCHYVAS veda 
dviveidišką politiką!... Kiek mūsų cenzoriai braukia iš LIETU
VIŲ ARCHYVO?... 

Ne! Lietuvai nereikia kultūrinio gyvenimo, ji neverta... 
Ne be reikalo uždarėme jūsų universitetus, neleisime spausdinti 
jokių knygų, nereikia žurnalų, laikraščių... Lietuviai tik ir 
klauso Londono ... laukia anglų, amerikiečių ... Deja, "didysis" 
nacionalsocialistinis vokiečių Reichas turi pakankamai "prie
monių" sutvarkyti... 

LIETUVIŲ ARCHYVAS negali būti spausdinamas... — 
baigė nutukęs rudas visagalis von Staden 

Taip penktasis LIETUVIŲ ARCHYVO tomas, cenzūros gau
siai išbraukytas ir sulaužytas, gulėjo mėnesius nespausdinamas 
vienoje Vilniaus spaustuvėje. 

1944 m. gražus ir malonus pavasaris Lietuvoje Vilniuje bu-, 
vo itin nejaukus. Viskas daug pablogėjo vokiečiams nepavykus 
savo tikslams panaudoti gen. Plechavičiaus suorganizuotą Lietu
vos Vietinę Rinktinę. 

Slapta sutariau su lietuvišką darbą Vilniuje dirbusiu žemai
čiu žurnalistu LIETUVIŲ ARCHYVO rankraščius bei kitą do
kumentinį abiejų okupacijų medžiagą per Palangą, Lietuvos 
žvejams padedant, pergabenti Švedijon ir siekti toliau Vakarų 
demokratijų. Išvykti numatėme liepos mėn. 

Tačiau, deja, staigūs įvykiai rytų fronte nešė naujus sunkius 
bandymus. Vokiečiai Rytų Lietuvoje ėmėsi vykdyti evakuaciją: 
lietuvius masiškai pradėjo brutaliai gaudyti — apkasų kasti, 
sutvirtinimų daryti, priešlėktuvinėn apsaugon, kariuomenėn, Vo
kietijos karo pramonės darbams ir pan. 

Naktį iš liepos 2 į 3 Vilniuje kilo panika. Netikrumą dar 
aštrino planingai iš visos Lenkijos neseniai slaptai atvykę daug 
ginkluoto avantiūrinio lenkų jaunimo. Jų aklas, šovinistinis, agre
syvus entuziazmas didėjo bolševikams artėjant. 

Lenkai net dienos metu iš pasalų, klastingai pradėjo užpul
dinėti visame krašte paskirus lietuvius: žudyti ir plėšti. Ypač 
Vilniuje pradėjo telktis ginkluoti lenkų jaunuoliai, politiškai ro
mantiškomis svajonėmis užsiliūliavę, su vieša simpatija ir pasi
didžiavimu ilgėjosi bolševikų, svajodami šių "draugų" pagalba 
jau nuo Rytų Lietuvos pradėti atkurti "didžiąją Lenkiją", o mū
sų sostinė Vilnius turėsiąs būti pirmoji konkreti atstatysimos 
"mocarstvos'' užuomazga. 

Ir taip, dar bolševikams neatėjus, nuo iš gilumos Lenkijos 
atsibasčiusių plėšikaujančių ginkluotų (iš dalies patys vokiečiai 
juos apginklavo) lenkų žuvo daug ramių Rytų Lietuvos lietuvių. 

Klastingas lenkas liepoj 3 d. vidurdienį palietė ir LIETUVIŲ 
ARCHYVĄ. Gatvėje apgrobė redaktorių. Pasigrobė rankraščių ir 
dokumentų. ' 

Vos dar išvengus mirties naktį Vilniaus geležinkelių sto
tyje, Vilniuje degant kelioms dešimtims gaisrų, liepos ketvirto
sios saulei skaisčiai tekant, ne pagal planą ir norą, bombų sudau
žytu evakuaciniu kruvinu traukiniu teko tafrti skaudų sudie 
Gedimino miestui, o po pietų — ir Lietuvai. 

' Atsidūrus tremtyje, paprastu prievartos darbininku vokiečių 
karo pramonėje, su rankraščiais nesiskyriau nė vieną momentą. 
Juos nešiojausi visur kartu, ir jie galėjo žūti, tik man pačiam 
žuvus. Rankraščių niekam niekur nepatikėjau, niekam, ypač vo
kiečiams, jų nerodžiau ir nedaviau, o tik rūpinausi išsaugoti. O 
griūvančioje Vokietijoje kur nors rasti saugumą ir garantuotą 
tikrumą buvo neįmanoma. 

Ir kada amerikiečių ir anglų aviacija traiškė fanatišką 
vokiečių karo mašiną, LIETUVIŲ ARCHYVO rankraščiai, kaip 
neatskiriama redaktoriaus dalis, ieškojo saugumo Alpių kalnų 
uolose, didžiuose Vienos ir "naujosios Europos sostinės" Berlyno 
bunkeriuose, rūsiuose, grioviuose, laukuose ... ' 

Po daug pastangų 1945 m. pradžioje pavyko pasiekti Alpes 
Šveicarijos pasienyje/ Taikstantis perbėgti sieną, kovo 23 d., 
vokiečių pasienio sargybų ^.einingęn'e prie Reino buvau areš
tuotas. 

Gegužės 3 d. all j an tų ginklas (prancūzai) išvadavo iš na
cinė,s paniekos, vergijos ir pražūties. 

Nuolatini svajonė iškilti il Vokietijos buvo daugiau negu 
šventa. , , 

Pagaliau ta svajone įvyko. Bet štai dar penkerius metus 
teko laukti, kol tie tokiu vargu išsaugoti LIETUVIŲ ARCHYVO 
rankraščiai pradeda išvysti dienos šviesą, bent laikraščio skiltyse. 

Dar nežinia, ar bus sąlygų jiems pasirodyti knygos forma. 
Todėl visus, kurie brangina tą istorinę medžiagą apie sunkiausią 
mūsų tautos gyvenimo laikotarpį, kviečiame saugoti šio laikraš
čio iškarpas. Tai bus tik talka tai medžiagai išsaugoti, iki ji ge 
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Liepos 1 d. laivu % "General 
Black" į New Yorką atvyko šie 
lietuviai trfemtimai: 

Bagdonas Stasys — Waukegan, 
111. 1 

Bakūnas Ona, Janina, Irena — 
Gary, Įnd. 

Benešius Petras — Worcester, 
Mass. 

Butkus Jurgis — Detroit, Mich. 
Danasas Aleksandi'as — Spots-

wood, N.J. 
Duda Titas — Elizabeth, N.J. 
Egdesmanienė Jadvyga — Chi

cago, 111. 
Franckevičius Otto, Jadvyga, 

Erika, Renata, Herta, Otto, 
Jadvyga — Rosedale, Miss. 

Gaidys Uršulė, JadyygU —• Wa-
terbury, Conn. 

Giedrys Feliksas, Vanda, Feli
cija — Dover, N.H. 

Grakauskas Alfonsas, Marija — 
Ozone Park, N.Y.® 

Grakauskiene Ona — Ozone 
Park, N.Y. 

Grigaitis Antanas — Amster
dam, N.Y. 

Jakulevičius Paulis — Worces
ter, Mass. 

Jankūnas Simonas, Irena, Leo
nardas, Angela — Brooklyn, 
N.Y. 

Jasaitis Jonas, Elena, ElvyB* — 
E. Chicago, Ind. 

Jodauga Rita — Dover, N.H. 
Jurgilas Petras, Antanas - Phi

ladelphia, Pa. 
Jurgutis Vytautas — Kenne-

bunk Port, Maine. 
Kapturauskas Rimantas -7- Do

ver, N.H. 
Kaunas Gediminas — Manches

ter, Conn. 
Kolosovas Borisai^ 1$ena, Igor 

— Chicago, 111. 
Končiūtė Juzefą — Yonkers, 

N.Y. 

Lopeta ^ek^an#a® — Norwood, 
Mass. 

Mackevičius Vaclovas — E. St. 
Clair, 111. 

Matulevičius Pijus — Rochda
le, Mass. 

Meškauskas Juozas, Marija, Jfo-
nas — E. St. Louis, 111. 

Mikalauskas Stepas, Jaidvyga, 
Aušrelė — Worcester, Ma^s. 

Mockus Henrikas, Emilija, Vy
tautas — Chicago, 111. 

Musteikis Pranas — Hartford, 
Conn. 

Orantas Stasys, Juzė, Jfiratė, 
Dalia-Marija — Cleveland, O. 

Paulauskis Antanas, Elena, Ri
chardas — Lansing, Mich. 

Peleckas Vladas — Philadelphia 
Pa. 

Penkauskas Veronika — Clin
ton, Ind. 

Račinskas Stanislovas — Kenae-
bunk Port, Maine. 

Rėklys Eduardas, EmfHja, Vy
tautas, Vidas - Detroit, Mich. 

Rizleris Sofija — Chicago, 111. 
Rupeika Stasys — Chicago, 111. 
Savickas Vytautas — Baltimore, 

Md. 
Steponavičius • Bronius — Chi

cago, 111. 
Silinaitis Pranas, Liudvika, Juo

zas — Brockton, Mass. 
Slivinskas Teofilė, Algimantas 

— Brooklyn, N.Y. 
Skališius Bernardas — Chicago, 

111. 
Slabokas Juozas — Chicago, 111. 
Suckelis Vilhelmine, Irene — 

Cleveland, Ohio. 
Vakselis Leonas, Sofija, Leonas, 

Paulis, Marija, Aleksandra — 
Brooklyn, N.Y. 

Vinča Juozas — Detroit, Mich. 
Zakarauskas Vaclovas — Chica

go, 111. 
Žukovas Petras — Great Neck, 

L.I., N.Y. 

Liepos 8 4. laivu "General 
Greely" į New Orleaną ir liepos 
12 d. į New Yorką atvyksta šie 
lietuviai tremtiniai: 
Arnauskas Stasys, Bronė, Ire

na, Sigitas — Edwards, 111. 
Aukštakalnis Vytautas, Eleono

ra, Violeta — Buckland, Conn. 
Bironas Jonas, Elena, Nijolė, Zi

ta, Rita — Detroit, Mich. 
Bruosaitytė Emilija — Milwau

kee, Wise. 
Budvilas Boleslovui Hauga-

tuck, Conn. 
Burbulis Konstantas, Jonas, Ed

mundas — Coleman, Mich. 
Gedvilą Izidorius — North Great 

Falls, Montana, f 

Hajeris Evaldas, Ona, Zelma, 
Edvinas, Olga, Valteris, Eu
genija, Gerardas, Elma — Dol-
geville, N.Y. 

Janulevičienė Marija, Harija, 
Juozas — New Britain, Conn. 

Jaruševičius Pranas, Emilija, 
Kęstutis — Blackstone, Mass. 

Kalavirjskas Nikodemas, Ona, 
Algirdas, Kunigunda — De
troit, Mich. 

Kasiulynas Zigmas —- Spring
field, 111. 

Katauskas Valerija^ Albertas, 
Rita, Laimutė — So. Boston, 
Mass. 

Kiukys Vaclovas — Mattapan, 
Mass. 

Kniukšta Pilypas, Elena, Euge
nijus — Chicago, 111. 

Končius Alfonsas, Marija, Lojo
lą, Stefanija, Alfonsas A., Ma
rija D. — Yonkers, N.Y. 

Kriaučiūnas Rožė, Elvyra, Vita
lija, Romualdai— Cicero, 111. 

Laučys Steponas —. Waukegan, 
111. 

Markauskas Jonas — Detroit, 
Mich. 

Martinkus Albertas — Philadel-

(Bus daugiau) 

CAW'S v-y ALUS LAIMI 
PRIEŠ BRNGI4SIAS RIKIS 

BANDYMUOSE PASLĖPUS ETIKETES 
THE TASTE-TESTS TELL THE TALE.. 

Bandymo metu bonka 
Black Label air bonka 
premijuoto alaus rūpes
tingai užmaskuojama, 
kad nebūtu matyti, ku
rtoj katras alus. 

•Ta vernos lankytojas, pa
rinktas atsitiktiniu bū
du, ragauja vieno alaus, 
paskui kito ir leidžia sa
vo skoniui nuspręsti, ku
ris alus jmm geriau pa
tinka. 

THE SWING IS  TO BLACK LABEL 

-Kai jis paragavo, jį pra- IŠ 10 TOKIįT BANDY-
šo nurodyti, iš kurios įvas/rI^' K IMAS ̂  ̂  A Vl-
bonkos alus jam atrodo TENKA BLACK LABEL 
skanesnis. ALUI. 

Per šimtus tokių bandymų (atliekamų nepriklauso
mos studijų organizacijos) Carling's Black Label 
alus išeina laimėtoju daugiau kaip 6 kartus iš 10! 
Dauįd'tu ki.ip 6 žmonės iš kiekvienos 10 pripažino 
Black Label esant sausesnj, lengvesnį, skanesnį, ne
gu brangiosios premijinio alaus rūšys. Ir jūs pri
pažinsit irgi! Pabandykit ir pamatysit! 

Naudokitės geresniu alum negu 
premijuotų rūšių aįm, mokėdami 
pigesnę kainą! 

ORDER 

CARLING'Si^^/BEER 
BREWING CORPORATION OF AMERICA • CLEVELAND, OHIO 

' ' .>• • ••• ....r y,, i . 

> -r-r. i j 
lij 


