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Trijų konferencijos nutarimai
Tolimesni žingsniai taikai išlaikyti

19 4'5 rugpiudo 16.
Hassendorf CKrels Rotenburo I.Hann.)

LIETUVIS
Vokietijoje gyvenančiu lietuviu lalkrastls

1945 m. rugpiudo men. 2 d. 23,30 vai. 
vidurines Europos vasaros laiku per 
Vašingtono, London ir Maskvos radijo 
stotis buvo Įvairiomis kalbomis paskelbta 
Trijų konferencijos komunikato santrauka, 
kuria suglaustai čia paduodame.

IAV prezidentas Truman, D. Britanijos 
ministeris pirmininkas K. Attlee ir TSRS 
Komisaru Tarybos pirmininkas Genera
lissimus Stalin, susirinkę konferencijos 
Potsdame, konferuodami priėjo vieningos 
nuomones įvairiuose tartptautiniuose klau
simuose, buvo išspręsta daug svarbiu pro
blemų ir paruosta dirva busimai taikos 
konferencijai.

Trijų konferencija priėjo išvados:
1. laikytis vieningos politikos Vokietijos 

atžvilgiu,
2. Steigti 5 didžiųjų valstybių uzs. mini- 

steriu taryba,
8. išrišti ivarius klausimus, paruosti 

juos galutinai isspresti taikos kon
ferencijoje.

Vokietijos klausimu Trijų konfe
rencijoje pasisakyta griežtai, kaip prieš 
nugalėta valstybe, sukėlusią kontinente 
karo audra, tačiau žmoniškai, kaip prieš 
tauta, kuriai norima leisti ateityje su
bręsti pačiai save valdytis demokratiškai.

Užsieniu reik, ministeriu 
tarybos sudarymas

Konferencijoje prieita nutarimo suda
ryti Užsieniu Reik. Ministeriu Taryba, 
kuri reprezentuotu 5 pagrindines valsty
bes jėgas ir, kurios testu tolimesnius pa
ruošiamuosius darbus taikos konferencijai 
bei visokiems kitokiems posėdžiams kurie 
retkarčiais pagal susitarimą ir sutikima 
siu penkių vyriausybių bus ruošiami.

Šios tarybos sudarymo tekstas yra 
toks: /

1. Sudaroma taryba is užsienio reikalu 
ministeriu: Britu imperijos, Sovietu socia
listiniu respublikų, Kinijos, Prancūzijos ir 
lungtiniu Amerikos Valstybių.

Baltijos valstybes laikomos 
suvereninemis valstybėmis

' ... Kartu su griztanciais vokiečiu pabė
gėliais daugelis Įvairiu kitu tautybių 
amoniu pereina demarklinija, dažniausiai 
be jokiu pažymėjimu.

Žmogus, kuriam tenka su tais svetim
šaliais susitikti bei ju reikalais rūpintis yra 
pulk. Itn. Vinoent Paraviani. Jis yra sąjun
gininku rysiu skyriaus vadovas prie 
8HAEF/D. P./JIS anglu spauda informavo 
•vetimsaliu reikalais. Čia patiekiame pora 
reikšmingu ištraukų.

Daugiau kaip 1.200.000 svetimšaliu, iš
kaitant 185.000 rusu, SHAEF gražino i gim
tines; Repatriavima sunkino ta aplinkybe, 
kad is rytiniu valstybių žmones nenori 
grizti i rusu užimtąsias sritis. Taip pasielgė 
apie 600.000 lenku, toks nenoras reiškiasi 
tarp lietuviu ir latviu.

Lenku pilietybe nustatoma, atsižvel
giant prieškariniu Lenkijos sienų, o Pabal
tijo valstybes yra laikomos suvereninemis 
valstybėmis. Rusai, evakuodami is savo 
užimtu sričių rytu Europos gyventojus, len
kus pasiima pareiškęs toliau pulk Itn. Para
viani. Be to, rusai busią gražinti,' ar jie 
norės ar nenorės.

(Daily Mail, May 30. 45)
...Taip Pat pulk. Itn. Paraviani pirma 

karta atvirai paieiske, kad visi D. P. (sve
timšaliai, esantieji sąjungininku zonoje) 
prievarta nebus gražinami rusams, nore ju 
namai ir butu Rusijoje; nebent jie patys 
grizti pageidautu. Sitai liečia visus svetim
šalius, isskyrus rusus.

(Stare and Stripes, lune 1. 1945)

Karas baigtas
Baigiant spausdinti laikrašti, gautas 

pranešimas, kad Tol. Rytuose karas baig
tas. Japonija kapituliavo pagal Potsdame 
padiktuotas jai kapituliacijos sąlygas. 
Karo veiksmai nutraukti. Šia proga Angli
joje paskelbtos dvi dienos šventes.

2. Taryba normaliai renkasi posėdžiu 
Londone, kur bus nuolatine formuojamo 
sekretariato ištaiga. Prie kiekvieno už
sieniu reikalu ministerio bus aukštas di
plomatas, kurjs atstovaus ministeri, jam 
nesant, taip pat maža technikiniu ekspertu 
komisija.

Pirmas užsieniu reikalu ministeriu 
susitikimas įvyksta Londone nevėliau 
1945 m. rugsėjo men. 1 d. Susitikimai ruo
šiami pagal reikalą ir susitarimą ir kitose 
sostinėse.

3. Jei Taryba svarsto klausima, lie
čianti valstybe, kuri Tarybos nereprezen
tuojama, tokia valstybe turėtu būti pak
viesta atsiusti savo atstovus dalyvauti dis
kusijose ir to klausimo sprendime.

Didžioji Trijule asmeniškai išsiuntė 
vardinius kvietimus Kinijai ir Prancūzijai 
priimti si tekstą ir sudaryti šia Taryba.

Karaliaučius ir jo sritis
Sovietu vyriausybe buvo įteikusi Trijų 

konferencijai svarstyti teritorialini pra
šymą, liečianti TSRS vakarine siena, kuri 
atsiremia i Baltijos jura, praeina pro 
Danzigo įlanka rytuose, i šiaure nuo 
Braunsbergo-Goldapes iki susikirtimo su 
Lietuvos, lenku respublikos ir Rytu Prū
sijos sienomis. Principe konferencija yra 
sutikusi su TSRS reikalavimu perleisti 
Karaliauviaus miestą ir jos riti. JAV Pre- 
zadentas ir Britu ministeris pirmininkas 
pareiškė, kad šie reikalavimai bus dar 
svarstomi ateinančiame taikos posėdyje.

Lenkijos klausimas
Konferencija apsvarstė klausimus, lie

čiančius provizorine vyriausybe ir Lenki
jos sienas.

1. Del Lenkijos provizorines vyriau
sybes komunikate, buvo paskelbta: Su pa
sitenkinimu tenka patirti, kad pasiektas 
susitarimas tarp visu Lenkijos atstovu. 
Lenkijos ir esančiu užsienyje. Sitai leido 
suformuoti vieninga vyriausybe / tautini 
kabinėta /. Prisilaikant Krymo konferen-

Sunki Baltijos tautu būkle Vokietijoje 
Anglai apie Pabaltijo atbegelius

Anglu savaitrastis "White hall News” 
rašo:

Pabaltijo piliečiu padėtis Vokietijoje 
yra tragiskesne negu lenku padėtis. Jie 
neturi valdžios, kuri užstotu ju interesus. 
Jie yra virte niekam nereikalinga žmonių 
mase ir prekiavimo objektu. Nėra -Pabal
tijo rysiu viršininku, kuriuos turi sąjun
gininku tautos. Nėra nei konsulu, kuriuos 
turi neutralios valstybes. Taip pat nėra 
prie AEF / Allied Expeditonary Force I — 
sąjungininku kariuomenes — atstovu, kurie 
galėtu .savo tautiečiams teikti pagalba ir 
patarimus. Nežiūrint i tai, kad sąjun
gininku kariuomenes vyr. vadovybe yra iš
leidusi jau griežtus įsakymus vietiniams 
komendantams atskirti Pabaltijo tautu at- 
begelius nuo kitux, ir juos patalpinti 
atskirose stovyklose, sis įsakymas nėra 
visur išpildytas. Pvz. yra informacijų, kad 
prancūzu administruojamose srityse Pabal
tijo atbegelius yra surinkę rusu repatria
cijos viršininkai ir, pries ju valia, juos nori 
repatrijuoti. Zindma, toks elgesys galėjo, 
būti tiktai prancūzu žinioje esančiose sri
tyse. Is britu ir amerikiečiu okupuotuju 
sričių žinios ateina kitokios. Ten Pabaltijo 
valstybių piliečiams yra parodoma daug 
simpatijos. Ligi šiolei žinoma, kad čia yra 
virs 100.000 Pabaltijo gyventoju Daugelis 
laikinai apsigyvenę privačiai ii nėra uzci- 
registrave sąjungininku karinėse Įstaigose, 
bijodami, kad jie nebūtu isuuoti rusams. 
Keliose srityse, kurios yra arti rusu zonos, 
pabėgėliai gyvena jau susikrovė savo turtą, 
kad tik galėtu kiekvienu momentu vykti 
toliau, jei apylinkes butu atiduodamos ru
sams. Is kitu sričių, pvz. Mergenthal (Ba
varijoje), pranešama, kad vokiečiu policija 
surenkant! Pabaltijo tautu atbegelius i sto
vyklas, kt. vietose, pvz., Bamberge sovietu 
emisarai stengiasi prikalbėti atbegelius 
grizti, bet ligi šiolei be pasekmių.

Is informacijų, kurias teikia britu ir 
amerikiečiu karininkai, grize is okupuotuju 
sričių,, taip pat ir is laišku, kuriuos pa- 

cijos nutarimu, kas ir buvo Didžiosios 
Trijules pripažinta ir patvirtinta, Britu ir 
IAV vyriausybes ėmėsi atitinkamu prie
monių užtikrinti ir apsaugoti Lenkijos 
provizorines vyriausybes interesus, kas 
liečia ju teritorialinius saugumo kausi
mus ir turtą.

Toliau, jie ėmėsi priemonių apsaugoti 
ir susigrąžinti visa Lenkijos valstybei pri
klausanti turtą, kuris per klaida galėjo 
patekti i užsienius.

Didžioji Trijule pasižadėjo, kaip ga
lima, padėti ir palengvinti gražinti visus 
lenkus, esančius užsienyje, kurie nori su
grįžti, ir taip pat Lenkijos armijos karius 
bei prekybos laivyno karius. Jie tikisi, 
kad visiems i namus sugrizusiems len
kams bus suteiktos visos asmenines ir 
turto teises tuo pačiu pagrindu, kaip ir 
visiems Lenkijos piliečiams.

Taip pat sakoma, kad Lenkijos provi
zorine vyriausybe, prisilaikant Krymo 
konferencijos nutarimu, sutiko pravesti 
laisvus, nekieno netrukdomus slaptus rin
kimus. Visos demokratines ir antinacis- 
•kos partijos turi teise dalyvauti rinki
muose ir isstasyti savo atstovus.

2. Tolimesni susitarimai pasiekti del 
vakarines Lenkijos sienos. Prisilaikant 
Krymo konferencijos nutarimu, didžioji 
Trijulje sutiko su Lenkijos provizorines 
vyriausybes reikalavimais del sienų pra
plėtimo šiaurėje ir vakaruose.

Lenkijos Taryba ir laikinosios vyriau
sybes atstovai buvo priimti konferencijoje 
ir supažindinti su sprendimais bei nuta
rimais. Sutinkama, kad vakarines Lenki- 
joa--sienos eitu- nuo Baltijos - juros i va
karus nuo Svinemuende, palei Oderio upe 
ir palei vakarine Neisse iki Čekoslova
kijos sienos, iškaitant dali Rytprusiu, 
kurie nepripažinti Sovietu Sąjungai. Taip 
pat ir buv. laisvojo Danzigo miesto sritis 
turėtu būti Lenkijos administruojama.

Konferencijoje prieita susitarimo 'dar 
ir daugelyje kitu, svarbiu klausimu bei 
paruosta dirva taikos konferencijai.

(Pagal ’’Daily Mail”, 1946, 8. 3.) 

vieniems asmenimis ar atbegeliu organi
zacijoms pavyko persiusti i Anglija, matyti, 
kad atbegeliams rubu ir apavo klausimas 
yra labai aktualus. Ypač apavo klausimas 
yra opus, nes daugelis Pabaltijo atbegeliu 
yra keliavę pešti apie 1.500 myliu. Reikia 
atsiminti, kad 15% viso Vokietijoje gyve
nančiu Pabaltijo pilięciu skaičiaus Vokieti
joje yra atsiradę kaip darbo jėga, arba mo
bilizuojant i Todt organizacija arba i ka
riuomene. Tačiau didžiausia dalis yra at
begeliu, kurie bego is gimtines nuo karo ir 
antrosios bolševiku invazijos pasekmių. 
Sušaudymai ir deportacijos, kurias bolše
vikai ivykde 1940 m. pirmosios okupacijos 
metais, žmonių protus pripildė baime. 
Todėl jie bego nuo raudonosios armijos. Jie 
norėjo patekti i neutraliąja Švedija, bet in 
ja pateko tik maža dalis, daugiausia estai 
— 36.000 Latviams ir lietuviams nebuvo 
kitos išeities, kaif> tik vykti i Vokietija. 
Pakeliui i Švedija daugelis žuvo, nes vokie
čiai, o taip pat ir rusai, skandino laivus. 
Todėl yra aišku, kad Pabaltijo piliečiai, 
kurie yra vakaru Vokietijoje, negali grizti 
i tėvynė. Dabar jau patikrintos žinios rodo, 
kad sovietai uz akiu yra nuteisė siuos at
begelius. Dideli ju skaičių, ypač inteli
gentu, yra jie nuteisė mirtimi, o visus 
kitus, kurie tik yra išvykę, 2 metams išsi
untimui i Sibirą, kas praktskai reiškia 
mirties bausme.

Aukštas svečias is JAV
Is Wuerzburgo pranešama, kad gauto

mis žiniomis, Jungtiniu Amerikos Valsty
bių prezidento asmenimis sekretorius Earl 
Harrisonas išskrido is Amerikos i Lon
doną, o is ten vyks i Europas centrus tirti 
pabėgėliu ir tremtiniu reikalu. Reikia 
tketis ,kad tas tiukstasis svečias turės pro
gos susipažinti ir su lietuviu pabėgėliu 
siandenine buitimi ir ju viltimes bei aspi
racijoms del ateities.

Pirmoji numeri 
išleidžiant

Karo audroms prauzus, anglu valdo* 
moję Vokietijos teritorijoje gyvena lietu
viai pirma karta susilaukia savo letuvisko 
laikraščio. Uz tai pirmiausia turime būti 
dėkingi Britu karo valdžiai, kuri suprato 
sunkia musu padėti ir parode dideli palan- 
kuma, suteikdama mums leidimą leisti lai
krašti. Suprantama, dabartinėmis sąly
gomis leidžiant lietuviška laikrašti iškyla, 
visa eile sunkumu Jr gal but, nei nenuga
limu kliuciu, kaip tai: nuolatines informa
cijos šaltiniu stoka, pašto menkas veikimas, 
o kas svarbiausia lietuviško šrifto spaustu
vėje nebuvimas." Tai yra didelis techniškas 
trukumas, nes musu laikraščio kalba lieka 
be nosiniu ir reikalingu ženklu, su kuo 
tenka luo tarpu susigyventi, koį sąlygos 
nepakitęs gerojon pusėn ir mums nereikes 
žaloti savame laikraštyje gimtosios kalbos.

Nežiūrint viso to, savo lietuviško lai
kraščio pasirodymas yra, galima sakyti, 
didžiausias ivykis musu-pokario gyvenime. 
Karo veiksmai tiek lietuvius isblaske ir 
išsklaidė, kad daugelis lietuviu seimu tapo 
išdraskyta, vyrai atskirti nuo žmonų, vaikai 
nuo tėvu, broliai nuo seseru. Vieni is ju 
šiandien yra vienoje zonoje, kiti antroje, 
o dar kiti gal ir trecioje — like. Žodžiu, 
joku rysiu dar šiuo metu tarp daugelio 
lietuviu seimu nėra ir uzmegsti juos ats
kiriems asmenims gana sunku. Todėl, , 
dabar vienas is svarbesniu šio laikraščio 
uždaviniu ir bus padėti lietuviams susi
rasti. Tuo tikslu laikraštyje įvedamas 
paieškojimu skyrius. Ir reikia tvirtai 
tikėti, kad, pasjsventusiu lietuviu dėka, 
plačiai paplitęs sis laikraštis tikrai daug 
padės ieškantiems greitai susirasti.

Jeigu issklaidytos sedmos menkai ka 
žino viena apie kita, tai nedaug ka tiesos 
žino vienas lietuviu lageris apie kito 
lagerio gyvenimą, vienas lietuviu susi
būrimas apie kito Veikla, vienas miestas 
apie kita, vienos zonos lietuviai apie kitos 
zonos kulturini ir socialini gyvenimą. Ir 
čia, nežiūrint visu sunkumu, laikraštis 
stengsis teikti kiek galima daugiau kuo 
tiksliausiu informacijų, kad skaitytojai pa- - 
tirtu ir kitur gyvenančiu lietuviu būkle, 
kulturini darba ir kitas gyvenimo sąlygas. ’ 
Tuo budu laikraštis bus lyg ir lietuviu tar
pusavio dvasiniu rysiu saitas, burdamas
juos bendram kultūros darbui, skatindamas 
neatsilikti vieniems nuo kitu, kartu įspė
damas nenukrypti i asmeniskumus ir 
savanaudiskuma. Laikraštyje, kiek tik bus 
Įmanoma, nemaža vietos ras sau ir litera
tūros bei poezijos dalykėliai, kuriu mes 
visi jaučiame tikra bada, nes turimos 
knygos jau kelis .kartus skaitytos, o nauju 
nėra. Čia ir musu mažieji nebus pamiršti.

Suprantama, musu laikraščio pasiseki
mas daugeliu atžvilgiu priklausys nuo 
pačiu skaitytoju bendradarbiavimo jame, 
ar tai rasiniais, ar tai korespondencijomis 
is vietos lietuviu gyvenimo. Kita vertus,, 
nemažiau bus reikalingas laikraštis skaity
toju paramos, ji platinant, nes tatai dabar 
įmanoma tik per atsidavusuus tam darbui 
lietuvius — ’’knygnešius”.

Taigi, nugalėjęs visas sias klintis, lai
kraštis tikrai gales vispusiskai patarnauti 
lietuviams ju šiandieniniam sunkiam gyve
nime ir tuo pačiu palengvinti ir padėti 
jiems netolimoje ateityje sugrįžti i ju myli
muosius namus.

K. K e m e s y s.

Pabaltijo atbegeliu 
pagalbos Komitetas
Londone iseinas latviu laikraštis pra- ' 

nesą, kad Londone yra įsteigtas Pabaltijo ’ • . 
Atbegeliu Pagalbos Komitetas. Lietuviu •$£ 
atstovais šiame komitete yra: T. Varkala 
ir Si. Prapuo lenyte, Latviu—O Rozitis ir 
p. Garnegy ir estu: Dr. V. Raude ir Dr. 
Aruja.

Svarbiausias šio Komiteto uždavinys 
yra sudaryti ir palaikyta rysius su sąjun
gininku karinėmis ir civilinėmis Įstaigomis 
Londone ir Pariziuje. Komiteto žinioje yra 
visu Pabaltijo tautu atbegeliu materialine • 
globa ir įvairus patarimai. Komitetas ln- 'Ma 
formuos sąjungininku organus apie siu M 
žmonių padėti ir gyvenimą.

Komitetas, glaudžiai bendradarbiau
damas su Atollas herzogiene, 
greitu laiku atbegelius paremti konkreflUL 
Numatoma, kad netrukus bus Įsteigto* 
britu komitetas, kuris rūpinsis draburbc 
rinkiniu ir ju persiuntimu at b ec eitoms.
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Pabaltijo tautos prašo ?* «>n^«aiaZčyte-%uW4wi4eMe
įu valstybių atstatymo _gL\!!LV!“ gyVCntmO

Vokietijoje iseinas latviu laikraštis 
’’Trimda" Nr. 9, tarp kitu, paduoda si pra
nešima:

"Lietuviu, latviu ir estu organizacijos 
iteike San Francisco konferencijai platu 
memorandumą, kuriame apibudino siu 
trijų tautu padėti vokiečiu okupacijos lai
kais ir dabartiniu metu. Norint užtikrinti 
joms laisves, tiesos ir zftogaus teisu ger
bimu ateiti, sios organizacijos prašo Pa
baltijo valstybių atstatymo. Be to, memo
randume prašoma, atsižvelgiant 1 Atlanto 
chartoje paskelbtas teises, Pabaltijo valty- 
bemso leisti dalyvauti "Sujungtuju tautu” 
organizacijoje."

Dariu ir Girėną 
prisiminus»..

Atskrend sakalėlis per žalia girele, 
Atmušė sparnelius i sausa eglele...

Tai buvo pries 12 metu. 1933 m. liepos 
m. 17 d. lietuviu tauta pakele akis i zydraji 

• dangų, laukdama savo sakalu is uzjurio 
alskrendant. Visu lupose du vardai: Da
rius ir Girėnas. Is salies, kur bego, ieško
dami laisves baudžiauninku sūnūs, knygne
šiai, laisves pranašai, is salies, kurios 
didžiausias turtas ir galybe-zmogaus laisve.

Amerika.
Technikos salies stebukla-oro zlrga- 

pabalnoje jie nese i savo tolimąją, maža, 
bet taip miela tėvynė didi ryžta gyventi ir 
didi norą gaišint lietuvio varda.

Tamsi Soldino misle pridengė sakalu 
žuvimą. Nuliūdo, kapais apsiklojusi tė
vynė'. ..

Tik testamentas amžiais liko gyvas ir 
amžiais mums byloja:

Tau, jaunoji Lietuva.
Šiandien daugiau negu kada nors kita

dos suprantame ju didvyriškos mirties 
iprasminima ir musu rysi su musu tautie
čiais, gyvenančiais užjūryje.

Trumpai apie viską
Daug meno kuriniu, pav. Rembrandto, 

Leonardo da Vinci ir kt., Prancūzijoje 
karo metu buvę paslėpt! požeminėse slėp
tuvėse. Sąjungininkams pradėjus smar
kiai bombarduoti priešą Prancūzijoje, pa
vykę painforinuoti sąjungininkus apie vie
toves, kuriose' buvo suslėptos sios bran
genybes. Tuo budu pavykę išvengti nuo
stoliu. Dabar is 60 požeminiu slėptuvių 
meno kuriniai vėl grizta i savo nuola
tinius rumus. .

♦
Baron von Gading esąs paskirtas Miun- 

.cheno policijos vadu. Jisai buvęs net 11 
kartu naciu nuteistas mirti. 1923 m. Miun
chene sukilimo metu su policininkais iš
vaikęs apie 2.000 naciu. Iki šiol gyvenęs 
pabėgėliu Šveicarijoje.

♦
Miuncheno arkivyskup. Faulhaber pas

kelbęs atsisaukima i artimesniu miestu 
apylinkių ūkininkus, teikti miestams dau
giau bulviu ir kitu maisto produktu, no
rint palengvinti mieetelenu būkle.

Lietuviu Sąjungą Wuerzburge
Wuerzburge Lietuviu Sąjungą atnaujino 

savo veikla. Ji savo uždaviniu pasis
kyrė visu buv. Vokietijos srityse esančiu 
lietuviu globa. Jau paruosti ir atspausti 
Lietuviu Sąjungos naujieji Įstatai. Jie gau
nami Sąjungos Cęntre, Wuerzburg, Mergen- 
theimerstr. 62. Laikina Sąjungos Valdyba 
sudaro: kun. Pijus Dambrauskas prof. dr. 
Jurgis Kriksciunas, dipl. ekon. Stasys Lu- 
sys, dipl. ekon. Jonas Paplenas, adv. My
kolas Tolisius, Jonas Vilkaitis Ir dipl. teis. 
Mykolas Židonis. Valdyba pareigomis dar 
nepaisiskirste. Sąjungos Valdyba visa Są
jungos Įstatuose numatyta veikimą pas
kirstė i sesias darbo sritis: 1. Finansai ir 
ūkis, 2. organizacija, 3. menas ir kultura, 

. 4. švietimas, 5. spauda ir informacija ir
6. darbo reikalai.

Gyvenimui iskelus reikalą Vokietijoje 
gyvenancii lietuvius tuo tarpu nors ir ne 
per plačiausiai, bet reguliariai informuoti 
svarbesnais užsieniu politikos ir lietuviu 
gyvenimą liečiančiais klausimais, Lietuviu 
Sąjungos rūpesčiu jau pasirodė "Lietuviu 
Sąjungos Žinyno" pirmasis Nr. Jame, kaip 
Įžanginiame žodyje pabrėžiama, salia 
orientacines medžiagos Vokietijoje esan
tiems lietuviams, bus pateikiama savaitine 
užsieniu politikos apžvalga ir pagal Išgales 
bus dedama vadinamųjų vidaus žinių, susi
jusiu su lietuviu gyvenimu Lietuvoje Ir 
svetur, ypač Vokietijoje.
- Kol plačiau neveikia pastas ir kol gali
mumai susisiekti traukiniais ar autovezi- 
miais yra riboti ar tik atsitilttinial, žinyne 
vidaus informacijai Sąjungą naudosis be
veik tik ta medžiaga, kuri gaunama per 
atsitiktinai atvykstančius i Sąjungos Cen
tra asmenis. Todėl Sąjungą kviečia visus 
lietuviu bendruomene ats tovaujancius vie
netus kiek galima daugiau ir skubiau in-

Lubeck
Čia suorganizuotas Lietuviu Sąjungos 

skyrius. Jo valdybon ieina: Faustas Kirsa- 
pirmlninkas, vicepirmininkai-ady. I nd rei
ks ir Dr. Sakalauskas, sekretorius Zunde 
ir ūkio reikalu vedėjas Gelzinis. Luebecke 
sudarytas lietuviu garbes teismas ir įsteig
tas Raudonojo Kryžiaus skyrius, kuriam 
prmininkauja Dr. Vysniaukas. Valdžios 
organai i komitetą žiuri kaip i valdiška 
ištaiga.

Luebecke ir jo ir jo apylinkėse yra ypie 
6.000 lietuviu; Schleswig Holsteine yra 
apie 4.000 lietuviii; vokiečiu karo belais
viu stovyklose yra 4—6.000 lietuviu. Lie
tuviai maisto gauna 2.000 kalorijų normas. 
Dauguma stovyklose gyvenančiu lietuviu, 
užpildydami anketas, uzsirase nori emi
gruoti i JAV. Lietuviu santykiai su latvi
ais, kuriu Schleswig-Holsteine ir Luebecke 
yra apie 40.000 žmonių, yra salti. Santy
kiai su estais, kuriu minėtose srityse yra 
apie 8.000 žmonių, šiltesni ir nuoširdesni.

Valdžios organai leido steigti mokyklas 
vaiku darželiu formos. Jose gales mokytis 
iki 14 metu amžiaus vaikai. Leista dėstyti 
matematika ir kalbas. Buvo susirūpinta ir 
laikraščio leidimu, tačiau jam leisti dar 
negautas leidimas.

Luebecko lietuviai birželio menesio 
pirmoje puseje buvo surengė tris koncer, 
tus, kuriuose dalyvavo eile musu Valst. 
Operų solistu. Koncertai gerai pavyko ir 
buvo gausiai lankomi.

Lietuviai menininkai koncertuoja
Liubeko apylinkėje musu menininkai 

susiorganizavo i grupe, kuri koncertuoja 
lietuviams, esantiems lageriuose ir dides
niais vienetais gyvenantiems privačiai.

Šioje meninihku grupėje dalyvauja: 
Vilniaus operos solistai Aleksandras Kut- 
kus ir Jadvyga Vencevicaite ir Kauno D. 
Teatro operos solistai: Ale Kalvaityte, Iza
bele Motekaitiene, Jonas Butėnas ir choro 
daininkas Petras Kovells. 1 grupe ieina 
taip pat ir Kauno D. Teatro dramos aktore 
Toska Daubaraite. Grupes akompaniato
rius komp. Stasys Gailevicius.

Ligi šiolei grupe aplanke su daina ir 
lietuvišku žodžiu daugeli lietuviu mie
stuose ir lageriuose. Grupes programoje 
yra musu liaudies dainos solo ir duetai 
ir Įvairios arijos bei duetai is operų.

Atpažintas lietuviu smogikas
Birželio men, pradžioje Luebecko 

mieste keli lietuviai atpažino ir atitinka
miems saugumo organams perdavė Richard 
Schweizer, kuris vokiečiu okupacijos lai
kais Lietuvoje buvo SD aukštas pareigū
nas ir ypatingai smaugė lietuvius, kovo-* 
juslus del lietuvybės. Atpažintasis prie 
saves turėjo kelis gerai padirbtus lietuviš
kus pasus, kuriuose jis vadinosi Bernardu 
Baranausku, Jonu Rimkumi ir kt.

Sučiuptas Heinrich Lohse
Anglu 2-ji armija sučiupo buvusio Rytu 

Krašto reichkomisara, paskutiniu laiku 
buv. Schleswig Holstein gauleiteri Hein
rich Lohse ir Latvijos buv. generalini ko
misarą SA brigadefiureri Gito Drechsler.

tormuoti bei siusti Sąjungai reikalingas 
žinias.

Toliau savo žinyne Lietuviu Sąjungą 
suteikia skaitytojams aktualiu informacijų 
emigravimo i Amerika ar kt. kraštus rei
kalu. Pirmoje eileje čia, norint paneigti 
įvairius svetimšaliu repatriavimo reikalu 
skleidzianus gandus, pranešama, kad 
SHAEF/buvusioji Sąjungininku Ekspedici
niu Pajėgu Vyriausioji Vadovybe/buvo 
isleidusi instrukcija, kad Baltijos kraštu 
gyventojai, nenori grizti i tėvynė, neturi 
būti varu gražinami. Šiuo metu sąjungi
ninkai svarstą, ka daryti su pilietybes ne- 
turinciaisiais ir tokiais dabar Vokietijoje 
gyvenančiais asmenimis,* kurie negali būti 
gražinami i savo tėvynė. Tokiems žmo
nėms, kol bus nusistatyta del ju galutinio 
ikurdinimo/o tatai, atrodo, dar gerokai 
užtruks/, sąjungininku yra užsimota steigti 
specialius, pusiau nuolatinius bustus, kur 
jie bus tinkamai aprūpinami.

Del emigracijos toliau pabrėžiama, 
kad, kiek yra žinoma, imigraci ja i niekur 
šiemet nebus priimama. "Pagaliau-raso- 
ma-, musu pačiu patriotine pareiga neišsi
barstyti po pasauli, neuzsirasineti i anke
tas, kad norima vykti i svetimus kraštus, 
o laikytis glaudžioje, solidarioje tautinėje 
bendruomeneje. Turime gi vilti, kad da
bartiniai neaiškumai prasisklaldys ir mes, 
anksčiau ar vėliau, galėsimo grizti 1 tė
vynė.”

Toliau "Lietuviu Sąjungos Žinyne” len
dame pranešima švietimo reikalais. Są
jungą prašo ja informuoti apie lietuviu 
suorganizuotu švietimo ištaigu darba. Pa
galiau, žinyne gausi kronika is lietuviu 
gyvenimo Vokietijoje ir užsieniu politikos 
apžvalga. Kai kuriomis kronikos žinutėmis 
is "L. S. Z." pasinaudojame šiame laikra
štyje.

Flensburg
Mieste ir apylinkėse yra apie 2.000 lie

tuviu. Sudarytas vietos Komitetas, kurian 
ieina: Dr. Kaupas-pirmininkas, adv. J. 
Kutra-vioepirmininkas, J. Senkus-sekreto- 
rius ir nariai: Banaitis, A. Vaitkus, Bauža 
ir Pautienlus. Komiteto adresas: Norder- 
straūe 81.

Greta komiteto įsteigtas Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus skyrius, kurio pirminin
kas yra Dr. Kaupas, vicepirmininkas-gen. 
Daukantas, sekretorlus-Dr. Vileišis.

Kiel
Vietos stovykloje gyvena nemažai lie

tuviu. Stovyklos adresas: Dietersdorf 17/. 
Kiel uoste buvo penki lietuviški laivai: 
"Lithuania", "Balanda", "Ūdra", "Lape" ir 
"Rimgaila"". Laivuose gyveno apie 60 lie
tuviu.

Kempten
Birželio men. pabaigoje Kempten lietu

viai išleido neperiodini leidinį "Alguvos 
Bara", daugiau kaip 20 psl., atspausta ro
tatoriumi. Leidinyje gausu Įvairaus turi
nio, daugiau žurnalinio pobūdžio straips
niu, eilerasciu, piesineliu. "Alguvos Bara" 
redaguoja Alf. Sesplaukis.

Ried i. I.
Griepkircheno apskrityje prie Ried, 

kaip vietos lietuviu įgaliotinis Juozas Vili
mas papasakojo, buvo toks incidentas: spė
jamai austru inspiruoti amerikiečiai parei
kalavo, kad lietuviai per dvi valandas 
susirinktu daiktus ir važiuotu i savo tė
vynė. Padarius reikiamu žygiu, nuo išve
žimo išsisukta. • Paskirus žmones: estus, 
lietuvius isveze i stovyklas ir, gal but, i 
rusu valdomas sritis.

Gottingen
Siame universitetu ir ligoniniu mieste 

lr jo apylinkėse gyvena 346 lietuviai. Visi 
gyvena privačiai. Is miesto savivaldybes 
išnuomotuose trijuose namuose gyvena-tik

Is musu broliu gyvenimo užjūryje
Kaip žinia, lietuviu Amerikoje "^ra ne

mažas skaičius. Vien tik Jungtines Ameri
kos Valstybėse ju skaičius siekia per 
800.000.

Pries kara / 1939 m. / tarp musu, esan
čiu Lietuvoje, ir ju, gyvenančiu užjūryje, 
vyko gana gyvas pasikeitimais kultūriniais 
musu laimėjimas. Deja. Karas visa tai 
suarde. Per keletą metu tik retkarčiais 
mus pasiekdavo kai kurios žinios is ju gy
venimo. Taip pat ir apie mus jie ne ka te
žinojo. Dabar, reikia manyti, šitie sunku
mai pamažu nyks ir mums su jais susisiekti 
taps vėl įmanoma.

Pradžiai savo skaitytoju žiniai paduo
dame keliolika Amerikoje išeinančiu lietu
višku laikraščiu adresu bei organizacijų ir 
Liet, konsulatu, kurie tebeveikia, nes JAV 
Pabaltijo valstybes pripažįstančios nepri
klausomomis valstybėmis, nors jos ir buvo 
apsorbuotos i Sovietu Sąjungą. Apie tai 
yra pareiškęs einas uzs. reik, ministerio 
pareigas Joseph Crew. Io pareiškimu, tu 
trijų valstybių padėtyje neivykusi jokia 
permaina ir siu valstybių- atstovai tebera 
čia akredituoti ir pripažįstami. /"The Satrs 
and Stripes" Nancy laida, antradienis, 1945 
m. kovo men. 6 d./

Lietuvos konsulatu adresai:
I. United Lithuanian Relief Fond od 

America, 19 West 44 th Street, Room 510, 
New York 18. N. Y.
/ Čia dirba kun. dr. J. Končius, luozas 
Laucka ir prof. K. Pakstas /

Fondo įgaliotinis Paryžiuje yra dr. S. 
Backys, 5 rue de Messine 5, Paris, 8-me 
Berne igaliotinis-Ministerls Ed. Tu
rauskas, Bern, 87 Monbijoustr.

1. 'Lithuanian Legation, 19 Kensington Pa
lace Gardens, London W. 8.

2. Lithuanian Legation, 2622, 16 th Street 
N. W., Washington, DC

3. Consulate General of Lithuania, West 
82 nd St. New York

4. Consulate of Lithuania, 30 N. Lasalle 
St,. Chicago 2, III/24

5. Legation of Lithuania, Monbijourstr. 87, 
Berne

6. Consulat de Lithuania, Hardturmstr.
287, Zuerich

7. Dr. G. Backys, 5 rue de Messina, Paris, 
8-me

8. V. Gylys, Valhkllavfigen 155, IV, Stock
holm

9. Lithuania American Council, 
1739 South Halsteadt St. Chicago

10. Lithuanian National Council, 233 Broad
way, New York, 7

II. Lithuanian League of Canada, 6642 Ave 
Rasemonte, Montreal

Amerikos lietuviu spauda
1. Amerika" / kataliku savait’r. / Red.' 

luozas B. Laucka. 22 S. 9 th Street, 
Brpoklyn 11, N. Y.

Lietuvi, nuklydęs i tolima sali,
Neužmiršk atsigrįžt atgalios,
Kur paliko laukai rugiu varpoms nubąlą 
Neužmiršk koplytėlėj Madonos tylios.

Neuzmirski prie kryžkeles mėlyno kry- 
Pfikely ramunėlės baltos fziaus, 
Ir takelio, kuriuo tavo laime tiek kartu 

sugrizo,
, Neužmiršk! saulėlydžiu aukso maldos i
Kaip,'! Baltija saulei Įbridus,
Miršta dienos pūkiniuos gaisuos,
Ąžuolynai sapnuoja išdidus,
Ir girdėti skudučiai visuose kraštuos. 

Tuoj Įskils pirmos kibirkštys laužo, 
Siluetai didvyriu išplauks miglose... 
Ju kapai dar šilti neataušo, 
Amžina, kaip šventoji ugnis, ju dvasia.

Ir prabils jie galingu Perkūnu
Ka veiki svetimoje saly?! ...
Ar pažintu tėvynė savo dukterį sunu?
Ar įteikti jai perlu vainiką gali?

Ar ant Veserio, Eibes ir Reino
Skamba Nemuno seno daina? [reina? 
Ar regi, kokiais skardžiais tėvynė pa- 
Kokio skausmo giesme jos pilna.

Ar galėsi, prie teviskes žemes prigulės, 
Pasakyti-tave išnešiojau giliai širdyje, 
Ir nuskynęs darželyje rūta, prie kelio ra- 
Numesti su šypsena veide ramia, (mune, 

Neuzmirski prie kryžkeles mėlyno kry
žiaus/ •

Darželyje rūtos, ramunėlės prie tako bal- 
Tavo laisve tiek kartu sugrizo, ftos!..

• Ji sugris ir dabar atgalios.

lietuviai. Taip pat nuomojamam viešbuty 
turi lietuviai savo būstine ir kartu valgy
kla, kur is papildomu korteliu phtys gami
nasi bendrus pietus.

Kolonija jau persioraganizavo l Lietu
viu Sąjungos skyrių. Pirmininkas agr. 
Bartkus. įsteigtas ir Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus skyrius, kurio pirmininku yra 
Kazimieras Mazonas.

Sekmadieniais visi renkasi 1 lietuviš
kas pamaldas. Susiorganizavo bažnytinis 
choras.

Rūpinamasi švietimu ir sportu. Veikla 
tautišku šokiu grupe ir šoferiu kursai.

2. "Amerikos, lietuvis” / taut, savK / Red. 
G. A. Kybą. 14 Vermon St., Worcester 4, 
Mass.

3. "Darbininkas" / kataliku 2 kart i sav. / 
Red. A. Kneizys, 366 W. Broadway, 
South Boston 27, Mass.

4. "Dirva" / taut. sav. / Red. K. Karpius, 
6820 Superior Avenue, Cleveland 3, 
Chicago.

5. "Garsas" / R. Kat. sus. org. sav. / Red. 
Matas Zujus, 73 E. South Street, Wikes- 
Barre, Pa.

6. "Draugas" /kat. dienraštis / Red. Leo
nardas Simutis, 2334 S. Oakley Avenue, 
Chicago 8, III. <

7. "Keleivis" / soc. sav. / Red. 8. Michel- 
sonas, 638 E. Broadway, South Boston 
27, Mass.

8. "Lietuviu Žinios" / kat. sav. / Red. St. 
Gabaliauskas, 119 So. 22 nd Street, 
Pittsburgh 3, Pa

9. "Naujienos" / soc. dienraštis / Red. Dr. 
Pijus Grigaitis, 1739 S. Halstead Street, 
Chicago 8, III

10. "Sandara” / sandarleciu sav. / Red.
Mykolas Vaidila, 840 W. 33 rd. Street, 
Chicago 8, III

11. "Teyyne” / sus. Liet. Am. sav. org. / 
Red. Pranas Bajoras, 307 W. 30 th Street 
New York 1, N. Y.

12. "Vienybe" / taut. sav. / Red. J. Tysliava 
193 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

18. "Margutis” / 2 kart men. taut / Red. 
Antanas, Vanagaitis, 6755 S. Western 
Avenue, Chicago 36, III

Lietuviai
Svediįoįe ir Daniįoįe

Vokietijai kapituliavus, lietuviu skai
čius Švedijoje padidėjo, nes švedu Raudo
nasis Kryžius rūpinasi nelaiminggaisiais 
žmonėmis is Vokietijos koncentraciniu la
geriu. Siu žmonių tarpe yra ir lietuviu. 
Dalis lietuviu is Vokietijos kone, lageriu 
yra pateke ir 1 Danija. Daugumas ju is 
Stutthofo kone, lagerio. Be to, Danijoje 
yra apie 500—600 lietuviu, perbėgusiu is 
Vokietijos.

įtakų sritys Europoje
Anksčiau sąjungininkai Europa buvę 

pasiskirstė įtakos zonomis. Dabar paaiš
kėję, kad sovietai suinteresuoti, pav, Ita
lijos ateitimi ir kt. vakaru problemomis, 
o vakaru sąjungininkams rupis Rumuni- = 
jos ir Vengrijos likimas, Dardanielu klau
simas ir kt. Be abejo, visus dominas Au
strijos likimas ir jos ūkio padėtis, nekal
bant jau apie pačia Vokietija. Visi tie į 
klausimai dabar sąjungininku busią ben
drai svare toml ir sprendžiami.
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^juU£&įe. lietuviu seitnoįe- toetuh
Salatnelfl. Otalkeliunaite.

tCMUJUiAkOA uellauelet. 
ant SIVIG. Aalaku.

Žaliame gamtos fone istisas mediniu, 
žaliai nudažytu barakėliu blokas. Čia anks
čiau buvo RDT stovykla su visais gyventi 
reikalingais Įrengimais, gana tvarkingas 
kambariais, virtuve, prausyklomis ir kt., 
baraku tarpe gražus jaunu medeliu parkas. 
Tai čia, 8 kilometru nuotolyje nuo Roten- 
burgo, prie pat Bremeno plento, s. m. ge
gužes men. 25 d. ties žaliu barakiuku duri
mis pakibo musu trispalves veliavukes ir 
čia, nedideliame parke ir gražioje žalumoje 
aplink barakus ir ju kaimnynysteje su
sispietė vienas gausiausiu lietuvišku ben
druomeniniu vienetu britu okupuotose Vo
kietijos srityse. Savaime suprantama, esan
tieji įrengimai is viso negali atitikti lagerio 
reikalavimu, nes jie nebuvo statyti tokiam 
dideliam žmonių skaičiui, kuris čia laikinai 
patalpintas. Is pradžių buvo sunkoka apsi
prasti. Atrodė, neįmanoma gyventi to
kiame dideliame triukšme ir susikimsime. 
Tačiau apsiprasti visur galima. Greitai 
mus visus pagavo bendruomeninio gyve
nimo sūkurys ir mums čia gyvenimas pasi
darė pakenčiamas bent tolei, kol paaiškės 
tolimesnis musu likimas.

VUtiek AauaJfU, tulpe.
Daug artimu bendradarbiu, pažįstamų 

lr-puikiu bičiuliu raudu šioje, daugiau kaip 
sesių šimtu lietuviu šeimoje. Per ilgesni 
laika daugiau ar mažiau susipazisti ir su 
visais kitais lagerio gyventojais ir jau gali 
apie juos kalbėti.

Senas, garbingas Lietuvos nepriklauso
mybes kovotojas, Lietuvos armijos pulki
ninkas, aviacijos majoras, liet, armijos ka
pitonas, leitenantas ir eilinis, dideliu ga
bumu ir garso musu Tevynejė dainininke, 
vienos musu valstybiniu operų primadona, 
misi pelnus! musu senosios kartos rašytoja 
ir auklėtoja, daug medicinos daktaru- 
puikiu savo srities žinovu, daug tarnau
toju, ūkininku ir darbininku šioje kuklaus 
lagerio pastogėje susisuko lizdus, kad, 
bendrai iskentejus išeivio gyvenimo sun
kumus, kartu galėtumėm grizti i Tėvynė.

Musu tautiečiai nėra pratę prie gyve
nimo tokioje didžiulėje lagerio bendruo- 
meneje. Lagerio gyvenimas, koks jis dabar 
yra, yra sunkiai pakeliamas del erdves 
ir kt., žmogaus gyvenimui reikalingu buti- 
niauslu rakandu stokos. Delei to, žinoma, 
sunku išvengti ir Įvairiu asmeninu susi
kirtimu. Šitie nelygumai, ypač tarpusavio, 
kurie priklauso Uk nuo musu pačiu, pa
mažu lyginasi. Vistiek pasijunti esąs savu 
artimu, lietuviu tarpe. Pasikalbi su savai
siais, pasiguodi ir žaizdos visokios gyja

Negyja tik viena zaizda. Tai ta didžiule 
zaizda, kuria kiekvienas tu šešeto šimtu 
seimos nariu nešioja savo širdyje, tai 
zaizda, atsinaujinanti su kiekvienu gim
tosios žemes prisiminimu, su kiekvienu 
atodūsiu toli pasilikusios gimtines ir tenai 
esančiu musu tautiečiu link.

Tačiau daina lietuvi lydi visur: laimėje 
fr varge, savame krašte ir svetimoje pa
dangėje.

Leiskit i Tėvynė,
Leiskit pas savus, 
Ten pradžiugs krutinę, 
Atgaivins jausmus.

Svetima padange 
Nemaloni, ne, 
Tėviškėlė brangia 
Vis regiu sa^ne.

Čia vakarais, lyg vakarine malda, sus
kambanti lagerio rajone, si daina išreiškia 
musu darbo ir musu troškimu didžiausia 
prasme.

Valetųte Mii£lMlo&£letuM&
Kad nors dalelyte su mumis butu tos 

mielosios Lietuvos, kurios mes taip ilgimės, 
Lagerio Lietuviu Komiteto pastangomis 
lageryje suorganizuotas gražus kultūrinis 
darbas.

Lagerio Komitetas pradėjo veikti nuo 
s. m. birželio men. 9 d. ir ji sudaro: 
VI. Sadauskas-pirmininkas, K. Povilaitis- 
vice pirmininkas ir J. Stelrtiokas sekre
torius. Komiteto rūpesčiu lageryje veikia 
lietuviška pradžios mokykla ir gimnazija, 
tautinis ansamblis /moterų, vyru ir mirus 
choras, tautiniu šokiu šokėjai/, literatūros 
ir valdybos sekcijos, redakcine ir sani
tarine komisija bei sporto sekcija. Taip 
pat Komiteto rūpesčiu tikybiniams tautie
čiu reikalams tenkinti yra kapelionas. 
Komitetas vairuoja visa kulturini gyve
nimą, kaip lagerio direktorius J. Kazlaus
kas, tvarko lageri is administracines puses. 
Tiek i kulturini, tiek i administracini darba 
Įtraukti sugebantieji ir dirbti norintieji 
žmones. Lageryje koncentruojasi visas 
lletuviskasis veikimas; toli nuo Tėvynės, 
ne Nemuno ir Neries, bet Veserio ir Eibes 
pakrantėse Įsikurtame lietuviškąjį kam
peli, dalelyte musu mielosios Lietuvos su 
jos skambiomis dainomis ir tautiniais 
šokiais.

JuLeLutubAkaŲ, pi. mokykla, 
U ąininaaUfi.

Įr vėl vargo mokykla. Po dvidešimties 
metu gražiose, erdviose patalpose, musu 
vaikučiai vėl grįžta i vargo mokykla. Tai 
ta, tokia pat, kaip Rimsos skulptūroje. 
Motinos pavieniui mokė vaikus, kad jie ne
pamirštu gimtosios kalbos, o kai suėjome 
i dideli buri, nors ir sunkiomis sąlygomis, 
išaugo lietuviška mokykla. Tai jis čia 
didžiausias kaltininkas ir mokyklos inicia 
torius ir jos tvarkytojas, viso lagerio šir
dis, Mokyklų inspektorius F. Prekeris. 
Mokykloje veikia 3 skyriai. Prie mokyklos 
greitu laiku Įsikuria ir gimnazija. Jos 
direktorius mokytojas J. Vedegys. Kol 
kas veikia tik 5 klases. Pats gimnazijos 
įkūrimas pradžioje, savaime aišku, susi
dūrė su dideliais sunkumais. Nekalbant 
jau apie bent pakenčiamu patalpų stoka, 
pirmoje eileje buvo susirūpinta, is kur 
gauti bent keletą vadovėliu. Bet laimingu 
budu sis klausimas isspręstas: Viena kita 
vadovėli buvo moksleiviai is Lietuvos 
atsivežė, kitus parūpino vietos lagerio 
p. komendantas, ar teko privačiai is vokie
čiu mokytoju pasiskolinti. Tačiau vado
vėliu reikalas dabar dar lieka aktualus.

Gimnazija darba pradėjo s. m. birželio 
men. 16 d. Vienoje ir toje pačioje salėje 
dirbo pradžios mokykla ir 3 gimnazijos 
kiases. Tačiau darbas nenutrūksta nes 
mokytojai ir mokiniai rodo dideli norą 
dirbti. Lagerio lietuviu komitetui tarpi
ninkaujant, lietuviai tėvai pastato atskira 
pastata gimnazijos reikalams. Čia mokiniai 
ne tik gali geriau sekti pamokas, bet ir 
susirinkti po pietų ruošti pamoku. Tam 
yra rezervuota viena klase.

Mokiniu skaičius gimnazijoje, žinoma, 
neprilygsta ne puses to skaičiaus, koks 
būdavo Lietuvoje. Čia pakanka, jei klasėje 
yra 10 mokiniu, ar net mažiau. Gana to, 
kad jaunimas, padaręs metus pertrauka, 
vėl noriau, dideliu užsidegimu griebiasi 
knygos, stropiai ir uoliai atlieka savo 
pareigas. Daug kas yra pasimiršta, daug 
ka reikia pakartoti.

Galima butu pamanyti, kad gimnazi
joje, o dar neturint reikiamo skaičiaus 
vadovėliu, knygyno, kabinetu, darbas ne
gali būti normalus. Zinia, normalaus 
darbo, pilna to žodžio prasme, nėra, gal 
ir is viso Vokietijoje negales būti. Tačiau 
mokytojai daro visa, kad einamasis dalykas 
kuo kruopščiau butu išeitas. Mokytojai 
dirba rūpestingai. Tuo labiau, kai ju są
statas yra gana aukšto mokslo cenzo. Be
veik visi yra patyrė pedagogai su auk
štuoju mokslu.

Mokant atskirus dalykus, prisilaikoma 
dar Lietuvoje išleisto viduriniu mokyklų 
programos. įneštas tik toks pakeitimas, 
kad yra sustiprinta anglu k. 5 kartus per 
savaite yra angly kalbos pamokos kiek
vienos klases mokiniams.

Prie gimnazijos veika ir anglu kalbos 
kursai suaugusiems. Šiuo metu jau suda
rytos 4 kursantu grupes, kurios gana gau
siai lankomos.

• Vaikai uaikamA. -
Tiek pradžios mokykloje, tiek gimnazi

joje, mokiniai mokomi muzikos. Si darba 
atlieka lagerio muzikinio gyvenimo sirdis- 
Adolfas Narbutas. Jo rūpesčiu dabar suda
rytas vaiku choras ir tautiniu šokiu grupe. 
Vaikai prisižiūrėjo, kaip jaunimas mirga 
su tautiniais rubais, ir patys panoro šokti. 
Dabar beveik i dirigento skverną isikibe 
vaikšto, prašydami, kad tik butu daroma 
daugiau repeticijų.

Suruošime vaiku koncertą ir tik vai- 
kams-sako Ad. Narbutas. Maloniu pasi
žiūrėti, kai tie šešiamečiai, aštuoniom ecial 
ir daugiau metu turintieji „pipirai” ir 
„pupos", susikibę i poras, kojomis trepsė
dami, šoka tautini šoki arba dviem balsais 
traukia, lietuviška daina. Ir dar kaip 
gi. Savi vaiku dirigentai, solistai, akom
paniatoriai. Koncerte bus ir choro dainos, 
ir tautiniai šokiai, deklamacijos r melo
deklamacijos, solo dainos ir solo pianinu.

Tai vis laisvalaikio pažabojimas. Ak, 
jiems, tiems mažyčiams, dar užtenka laiko 
lakstyti lagerio aikštele ir keliais. Jie is 
mažens pranta prie kūrybingo laisvalaikio 
praleidimo.

cCietuuMka upelio- elultenlmaA 
VeAeMa paklantede.

Ka gi kalbėti apie jaunimą. Tautinio 
šokio sūkurys sutraukė juos visus i krūva: 
ir jaunas merginas ir vyrus. Jie daug laiko 
praleidžia dirbdami. Vyru, moterų, misrus 
choras, tautiniu šokiu grupe-tai musu la
gerio tautinis ansamblis. Ju visu dėka 
lagerio gyventojai praleido čia ne viena 
miela valanda, musu liaudies dainų besi
klausydami ir musu tautiniu šokiu be
žiūrėdami.

Pirmasis lietuviškosios dainos ir šokio

koncertas Įvyko lageryje s. m. birželio 
10 d. Jo pasiklausyti buvo susirinkę lietu
viu is apylinkes ir sveciu-britu karininku. 
Lagerio komendantas ta proga pasakytoje 
savo kalboje susirinkusiems lietuviams dė
kojo uz gražia koncerto programa, pasaky
damas, kad jo noras esąs mus gražinti 1 
tokia Lietuva, kokios mes trokštame.

Joniniu/ išvakarėse, birželio 23 d., an
samblis, padedant daugeliui lagerio gyven
toju, suruosia gražu Joninu lauza, kurio 
metu pastato misterija. Savo gražiu siužetu 
sis vakaras ilgai pasiliks lietuviu Išmintyje. 
Ji padėjo ruošti ilgamete laužu ruošimo 
žinove rašytoja J. Augustaityte-Vaiciuniene, 
davusi visam vakaro vaidinimui pagrindine 
minti.

Liepos 3 d. ansamblis dalyvauja Mai
ronio minėjime, kuri sumosią literatūros 
sekcija su rašytoja J. Augustaftyte-Vaiciu 
niene priešakyje.

Liepos men. 15 d. Įvyksta antrasis di
delis lietuviškos dainos ir šokio koncertas. 
Čia jau ansamblis pasirodo žymiai tobuliau, 
nei pirmuosius kartus. Per tam tikra laika 
jis "susidainavo". Koncerte dalyvauja ir 
Vilniaus operos soliste Juze Augaityte ir 
daininkas mėgėjas A. Caplinskas.

Programa sutinkama labai šiltai. Lietu
viškoji daina, liūdna, graudi, užu širdies 
stverianti lietuviška daina, kartais ji tyli, 
kaip musu pakluonėmis čiurlena tylus upeSj 
liukai, tenai Lietuvoje, kartais ji galinga, 
kaip audra, kai ji siaučia lietuviškojo 
ąžuolo virsuneję. Ir kaip džiugu: esame 
lietuviškame būrelyje. Neturime 'po sa
vimi lietuViskosios žemes, bet ja jaučiame, 
ja girdime alsuojant, kai klausomės, kai 
dainuojame lietuviška daina.

9te maląl PakaUelial...
Ne margi sakalėliai Panemuniais lakioja 
Tai tiktai mano jaunos godeles...

Toli pasjliko panemuniai, kuriai tiek 
daug, vaikščiodavom, prisivaiksciodavom. 
Tačiau, kai dabar išgirsti daina, atrodo, 
kad panemuniai čia pat. Juze Augaityte 
dainuoja. Kiek jausmo jos dainose! Kiek 
prisiminimu is teviskes! "Palaukėj palau
kėj saulute tekejo", "Oi greičiau greičiau”, 
"Vakaras”, ’’Ten, kur Nemunas banguoja", 
"Miskas uzia". Sale linksta nuo plojimu. 
Ir gėlės. Solistei dėkoja klausytojai, kaip 
imano ir velei prašo. O jos galingas balsas 
išeina nuo scenos, perejes sale, pasklinda 
visame rajone, toli uz lagerio rajono aidi 
mišku, paskui grizta, atsimuša kiekvieno 
lietuvio širdyje. Gražiai atliekama daina, 
daina taip širdžiai brangi, visuomet žavi. 
Juze Augaityte žaviai dainuoja.

Lageryje ji dainuoja Maironio minėjime 
ir antrajame koncerte. Paskui kartu su la
gerio tautiniu ansambliu ir viena pati daly
vauja koncertuose anglu kariams. Lagerio 
menininkai mėgėjai pasisekimo ir pripa
žinimo susilaukė ne Ik is lagerio gyventoju, 
bet ir is svestimtauciu. Lagerio koncer
tuose dalyvavę britu karininkai mūsi
škiams parode daug simpatijos ir jau 
buvo kelis kartus pakvietė koncertuoti 
britu kariams. Be siu koncertu, lagerio 
ansamblis su savo programa ruošiasi 
aplankyti ir aplinkinius lietuviu lagerius.

VaidyluM- Pekeilfi.
Pastarosiomis dienomis, atvykus i la

geri gyventi dramos aktoriui p. Valentinui, 
lageryje Įsteigtas scenos mėgėju ratelis. 
Vaidintoju grupe pradėjo repetuoti J. 
Augustaitytes Vaiciunienes specialiai pa
ruostas "Lietuviškas vestuves”. Veikalą 
numatyta paruosti i rugpiucio pabaiga. 
Jeigu sąlygos leis su "vestuvėmis” numa
toma aplankyti visus lietuviškus lagerius, 
kurie turės šokia tokia scena.

Šio veikalo pastatymas scenos meno 
mėgėjams užims daug laiko ir pastangų. 
Juo labiau, kai sis darbas reikalauja ir spe
cialiu dekoracijų bei kostiumu. P. Valen
tino rūpesčiu taisoma lagerio scena bei jau 
pradedama ruošti dekoracijos ir kostiumai.

dbnaneA pile. leniM-
Jie čia kasdien, priešpiečiais, apypie

tėmis ir vakare būriais stovineja, galvas 
uzriete lr dėmėsi sukaupė i lenta, kuria 
viena diena Komiteto žmones pakabino ant 
vieno barako sienos. *Tai lenta, ant kurios 
kasdien pasirodo rasomaja mašinėlė spaus
dintas lapas su naujausiomis žiniomis. 
"Aktualiosios informacijos'-taip pavadintas 
lagerio sieninis laikraštis. Jis skirtas ak
tualiausioms informacijoms is pasaulio poli
tinio, kultūrinio ir ekonominio gyvenimo. 
Nesant jokiai informacijai, 6 pasaulyje vyk
stant dideliai svarbiems dalykams, lageryje 
.iškilo reikalas viešai tautiečius informuoti, 
įvairiu dienos laiku šio "laikraščio bendra
darbiai”, įvairiomis kalbomis supranta 
žmones, klausosi radijo pranešimu is viso 
pasaulio. Todėl tame ant sienes lape ir 
atsiranda pačios aktualiausios ir naujausios 
žinios. Lageryje nebėra politiniu gandu

LaikrasHs užkirto jiems visiems kelia. Jis 
rodysis tolei, kolei jo bendradarbiai turės 
kantrybes klausytis ir užrašinėti radijo 
pranešimus. Tai yra ju didelis pasišven
timas visiems lagerio gyventojams. Užtat 
jie užsitarnauja lagerio gyventoju padė
kos.

Be šio, kasdien pasirodančio žinių lapo, 
šioje lentoje dvieju švenčiu proga pasirodė 
jumoristinio turinio leidinėliai: "Kirvarpa" 
ir Dega Joniniu žiburiai". Tai yra pirmieji 
lagerio keliai prie pastovaus, didesnio ir 
platesnio informacijų šaltinio, spaustuvėje 
leidžiamo laikraščio, kuri kaip tik šiandien 
ir susilaukiame. Tačiau jis bus ne tik musu 
lagerio gyventoju, bet visu musu tautiečiu, 
esančiu Vokietijoje, dvasine nuosavybe.

. Vytai ii motelyA jApalto.
-CdkAt&fc

Lygiagrečiai su literatūros, meno ir kt. 
sekcijos lageryje Įsikuria ir sporto sekcija, 
kuriai vadovauti ima J. Vaičiūnas. Tuojau 
pat Įrengiama krepšinio ir tinklinio aik
štele, kurioje gyvas judėjimas. Ji sukvietė 
ir vyrus ir moteris, paauglius ir senstere- 
jusius po to, kai jie pasipila is lagerio sales 
po choro ir tautiniu šokiu repeticijos. Juk 
daugiausia ir čia tie patys, kurie andai 
šoko ir dainavo. Veikia vyru ir moterų 
tinklinio ir krepšinio komandos, pradėta 
organizuoti lengvosios atletikos grupe. 
1 drauge suburti ir šachmatininkai. Be- 
draugisku rungtynių su latviais ir estais, 
gyvenančiais šiame pat lageryje, sportinin
kai išeina ir uz lagerio ribų. Futbolo ko
manda sužaidė rungtynes su stipria anglu 
vieno dalinio komanda lygiomis /2:2/. Arti
miausiu laiku musu sportininkai dalyvauja 
lenku karininku Uelzene ruošiamoje sporto 
sventeje ir taip pat jau pradėjo parengia
muosius darbus sporto šventei musu 
lageryje.

(Pulkim ant keliu....
Kaip šventadieni Lietuvoje. Moterys su 

baltomis skepetomis su maldaknygėmis 
traukia per aikšte. Lagerio saleje gražiai 
papuoštas altorius. Ir eta lietuvaites nepa
gailėjo triūso. Suskamba gongas. Tas pats, 
kur lagerio gyventojus saukia pusryčiams, 
pietums ir vakarienei. Tačiau jis dabar vi
siems praneša, kad prasideda pamaldos.

Pirmosios-pmaldos lageryje įvyksta per 
devintines. Jas atlaike anglu kariuomenes 
kapelionas.

Kadangi lagerio sale naudojama Įvai
rioms repeticijoms ir t. t, lagerio gyven
tojai pastate koplyčia.

"Pulkim ant keliu...” — si ir daugelis 
kitu, lietuvišku giesmių, bendrai tikinčiųjų 
giedamu, nuaidi lagero rajone. Ir taip ima 
užu širdies tas malonus jausmas, kad ir čia 
būdami galime netrukdomai, susirinkę, pa
simelsti. Daug ko pakeliui is tėvynės esame 
neiteke. Visos materialines gerybes pra
eina, lygiai, kaip karalystes ir valdžios. 
Tik ji viena-amzinai gyva, visu musu sielas 
kelianti 1 tobulybe.

tyiLAlm i 'Geuyne tail 
paciaU keMiaiA....

Prie didžiosios musu lagerio seimos, be 
musu lietuviu, prisideda dar ir kitataučiu. 
Čia susiduriame su savo kaimynais latviais 
ir estais, čia yra ir kitu. Visi jie, Vokieti
joje patyrė sunkiu ir varginingu dienu, 
laukia valandos tinkamu laiku sugrįžti i 
tėvynė. Todėl jie mums artimi savo lūkes
čiais ir likimu. Jie, kaip ir mes, toli nuo 
savo krašto, gyvenimo išvarginti, bet su 
ugninga viltimi gyventi ir laimėti.

Rytais, pietumis ir vakarais čia jungiasi 
visu musu troškimai kuo greiciauso musu 
vilčių išsipildymo. Miegame, keliamės, 
meldžiamos ir darbame, o kiekviena karta 
mintyse ir darbuose ji-musu brangioji Lie
tuva. I ja grizti viliamės, su ta viltimi gy
vename, nes kaipgi beprasmis butu visu 
musu gyvenimas. Galima ir varge vargti, 
galima dienos sviesos nematyti, jei tik 
žinai, kad atęjs diena ir tavo viltys issi- 
pildys.

O ta viltis mumyse gyva Ir niekas mums 
jos nenumarins. Ji yra musu egzistencijos 
saukime ir gludi musu įgimtoje teiseje gy
venti.

"Grįšim i tėvynė tais pačiais kele
liais” ... dainuoja vakare lietuvis, o daina 
liūdnai ir ilgesingai skambanti, per mišku 
viršūnes, per kalnu gauburus ir vandenis 
lekia i musu gimtąją žeme.

Tiesa, lietuviams Vokietijoje reikėjo 
kryžiaus kelius apkeliauti, kol jie čia susi
rado pastoge ir duonos. Šimtus tukstancius. 
kilometru čia • padarėme. Sunkias ir var
gingais keliais čia pakliuvome ir tais pa
čiais niekuomet nenorėtume grizti. Mes 
visi grįsime vienu didžiuliu vieškeliu,' kuri 
vargu ir ašaromis, viltimi ir darbu is išei
vijos nutiesme i musu gimtąją 
tuva.

3



Hassendorfo lageryje (kr. Rotenburg
1. Hann.) gyvena lietuviai ieško savo gi
miniu bei pažįstamu:

1. Zidavicius Jonas ieško brolio Kazio 
— miškininko, Vaclovo Narbuto, — 
majoro.

2. Baltakyte Irena ieško brolio Baltakio 
Jono, gim. 1922 mt

3. Dalibogas Stasys ieško Grybo My
kolo, Andrasiaus Antano, gyv. tik 
Šiauliuose ir Felikso is Kretingos.

4. Rėvas Jonas ieško savo žmonos Re- 
vienes Mikucionytes Rozes, gyv. 
Bromberge.

B. Povilaitis Kazys ieško save motinos 
Elenos Povilaitienes — Barciauskai- 
tes, broliu Stasio, Liudo su šeimomis, 
Andriaus ir svogerio A. Ambraziuno 
su seimą.

6. Kemeziene Marcele ieško 1) Antano 
Dvariono, pask. laiku gyv. Vokietijoj 
Dirschau.

7. Caplinskas Algirdas iekso giminiu ir 
pažįstamų.

8. Zen. Ašoklis ieško K. Ašoklio.
9. Jankauskiene Stepanija ieško savo 

vyro Vlado Jankausko ir . sesutes 
Ambrasevicienes.

10. Morkūniene Anele ieško savo vyro 
Antano Morkūno.

11. Paskeviciene Veronika ieško savo 
vyro Edvardo Paškevičiaus ir sesutes 
Apollonijos Urbienės.

12. Bakaitis Mečys su seimą ieško broliu 
Simo, Zigmo ir pažįstamų.

13. Vismontas Antanas su seimą ieško 
Bartikiu-Iono, Prano, Siksto ir Vis- 
monto Vlado.

14. Stonys luozaš su seimą ieško sunu — 
Vytauto ir lono.

15. Skuodas Jonas su seimą ieško broliu: 
Prano ir Miko ir svogerio Merkio 
Justino.

16. *Meiliene Zolija su sunum ieško vyro 
Prano ir vyro sesers Selienes Onos.

17. Kripas Domazas ieško Osmulkevic 
Anna arba Ivan, gyv. Schneidemiihl 
lageryje.

18. Kutkiene Janina ieško savo sesers.
19. Lapinskiene Elena ieško Lapinsko 

Albino ir Viktoro Putnaus.
20. Banevičiene Elena is Baisogalos ieško 

Jadvygos ir Adolfo Burtaviciu.
21. lurksaiciu seimą is Sanciu ieško Ze- 

leneku seimos.
22. Matijosaityte — Sakiai, fesko sesers 

A. Matijosaitytes ir Kazio Mauruko 
is Sudargo.

23. Kulakauskiene Liuda ieško savo 
vyro KulakaUsko. Telesforo ir savo

, broliu Plumpu Liongino ir Petro.
24. Fabricijiene Irena is Teisiu ieško 

vyra Leona Fabriciju, seseri Regina 
Narbutaite ir Vlada Narbute.

25. Bronius Kaminskas prašo atsiliepti 
artimus bei pazistamus.

26. Belcjeviene Antanina ieško sunaus 
Alekso Belejevo, gini. 8. 11. 1927 is 
Kaziu Rudos.

27. J. Mankevicius ieško kun. Adolfo 
Vainausko ir Prano Paviescio.

28. Drazdys Jurgis paieško dukters Ge
nes ir žento Domo Maknio; broliu 
luozo ir Alfonso su šeimomis.

29. Baltrukonis Petras ieško broliu luozo 
ir Kazio Baltrukoniu.

80. Dieius Pranas kil. is Utenos vise, 
ieško: sunaus Algirdo Diciaus, gim.
13. 11. 1919, gyv. Feldpost Nr. 12951 
Ir Dr. Ažubalio su seimą.

31. Stelmokas Jonas ieško tėvo Jono ir 
dėdės Jono Acaus-Acuko.

32. Juraitis Jonas ieško Marytes lurai- 
tienes, sunaus Algimanto ir svogeriu 
Ciehanaviciu Antano ir Stasio.

33. Kudzmiene Vince su dukrele Geno
vaite ieško savo vyro luozo Kudzmos 
ir sesers Kunigundos Dervaitienes 
su seimą.

84. Pocius Pacevicus Albinas prašo at
siliepti artimuosius.

35. Juozapavičiene Meta ieško Stasio 
Juozapavičiaus, gim. 1900 m., gyv. 
Rudorfe, Graudenz apskr.

86. Navickas Vincas ieško gavo sunu Al
bino ir Vinco Navicku ir Jurgio 
Steigto.

B7. Dumsa Kazys ieško sunaus Zenono, 
gyv. Mažeikiuose, gim. 1. 1. 1926.

88. Kezinaitis Antanas paieško giminiu 
bei pazistamu.

89. Radzevičiene Izabele ieško sunaus 
Juozo Radzevičiaus.,

40. Seibutyte Leonora ieško Antano Sei- 
bucio.

41. Narusaite Marcelina ieško. Narusai- 
tienes Antoses is Kudirkos Naum.

42. Maciokas Vincas ieško Juozo Macioko.
43. Vasiliauskas Vincas ieško Montvilos 

Vinco.
44. Visinskaite Brone ieško tėvo luozo 

Visiusko.

PAIEŠKOJIMAI
45. Kudirka Juozas s. Jono ieško savo 

broliu: Jono gim. 1915, Justino, gim. 
1917, Augustino, gim, 1923, Simano, 
?im. 1927 ir sesere Elenos, gim. 

925 m.
46. Cakryza Adomas ieško Lieponytes 

Ceses.
47. Jasutis Mykolas ieško: Jasucio Jono, 

Jasutytee-Silinienes, Stripikio Prano 
ir Voveriu Jono ir Vaciaus bei Gri- 
gaviciaus Jono.

48. Dumčius Vladas ieško Martišiaus 
Petro su seimą ir Grigaviciaus Jono.

50. Kurauskos Česlovas ieško tėvu ir 
prašo apie juos ka žinančius pranešti.

51. Backoviciene Elzbieta ieško dukters 
Stockuvienes ir sunu Vlado bei Pi
jaus su seimą.

52. Prekeris Felicijus ieško Karoli Pre- 
keri, Vyta Vaikuti, Juozą Stempo- 
zecka, Vlada Varnecka ir kt. arti
muosius.

53. Petrauskiene Aleksandra ieško Kiu- 
dulo Antano, Tijūno Jono, Krakhus- 
kaites Jadvygos ir Gintauto Antano.

54. Ragazinskieno Anele ieško sesers 
Petronėlės Junovicienes.

55. Ragazinskas Vincas ieško broliu 
Juozo, Prano ir Kazio Ragazinsku.

56. Debesiunas Juozas paieško savo gi
miniu.

57. Jurgelaitis Pijus paieško savo gi
miniu.

58. Lapinskas Petras ieško Petro Ętuo- 
nio.

59. Narkeviciai Jonas ir Vincas ieško 
brolio Broniaus ir svogerio Pijaus 
MasaiciO.

60. Miseviciutes Onute, Gertruda ir Ma
ryte ieško savo tėvo Petro, buv. S. 
Kalvarijoj.

61. Kazlauskiene-Petruskeviciuto GaiK 
lute ieško pazistamu.

62. Med. Gyd. Paulauskas Stasys pa
ieško: dipl.. inz. Paulausko Jono, 
Dantų gyd. Slezeviciutes - Paulaus
kienės Joanos.

63. Adomavičius Vincas ieško savo žmo
nos Vandos ir sunaus Arvydo.

64. Galinaitis Vytautas prašo atsiliepti.
65. Zarauskas Juozas, gyv. Ottersberg/ 

Bremen, Alter Weg 71 ieško sava 
žmonos Olgos ir dukters Liudytes.

66. Andriulionis Vincas, paieško siu as
menų: 1) Andriulioniu Jules ir Va
lentino, 2) Svencicko Juozo su seimą, 
3) Jancio Juozo su seimą, 4) Dr. Ma
tulionio su seimą.

67. Steponaitiene Marcele.
68. Cesna Vladas.
69. Ęurapkiene Petronėle.
70. Adomaitis Jonas ieško Vinco Staniu-
- lio su seimą, Prano Duobos ir Kazi

miero Pečiukaičio.
71. Martišius Juozas ieško savo tėvu ir 

Aneles locaites.
72. Tuskenis Vincas ieško Juozo Blažio, 

Juozo ir Vytauto Sauciuliu, Jono Ce- 
siuno, Stepono Vaitkevičiaus, Bro
niaus Sumylos, Petro, Juozo ir Vinco 
Zabielų ir Povilo Urbono.

73. Kezinaiciu seimą ieško Broniaus Nor- 
keviciaus ir Vinco Broko su šei
momis.

74. Soliunas Flerijonas ieško: Tomo 
Šniukštos, Alekso Brazicko, Antano 
ir Viktoro Soliunu.

75. Borisas Bronius ieško: brolio Boriso 
Vytauto, Sėmusiu Juozo ir Stasio, Ur
bono Jono.

76. Surkoviene Elena ieško: dukters 
Surkovaites Tamaros.

77. Rungiene Laima ieško vyro Ruigio 
Albino.

78. Degutis Antanas ieško: Degučio Jono, 
Vaitunaicio Vinco.

79. Leveris Antanas ieško: Leverio Vy
tauto, Bubicko Juozo, Raudonaičio 
Petro, Grigo Antano ir Juozo.

80. Sutkaiticne Marijona ieško: sunaus 
Sutkaicio Vytauto ir dukters Sutkai- 
tytes Birutes.

91. Gerulyte Prane ieško: Zarecko Jur
gio, Gerulaičio Kazio, Sevlerytes 
Mortos, Ozebergaites Ursules.

92. Markevičius Algirdas ieško Zuraicio 
Leono.

93. Verbyliene Stase ieško Stasio Ivaš
kevičiaus.

94. Sakavičius Alfonsas ieško: Sakavi
čiaus Antano, Narusio Prano.

95. Bukevicius Bronius ieško Bukevi- 
ciaus Juozo.

96. Bielys Kostas ieško: Bielio Algi
manto.

97. Anelakas Julius ieško: Anelako Vyto, 
Pencylos Fedeliaus ir Urmanavicaus 
Stasio.

98. Steponaitis Jonas ieško: kanauninko 
Steponaičio Antano, Šmulkščio Vįnco.

99. Liaukiute Juze ieško: Liaukaus Ju
stino, Liaukaus Antano, Liaukenes 
Elenos, Bieliauskaitės Konstancijos.

100. Barauskas Vincas ieško: Armino 
Juozo.

101. Jablonskiene Liudvika ieško Jablon
skio Antano.

102. tonusas Valentinas ieško Rudolfo, 
Venckaus Leono, Rakasiaus Stasio.

103. Radsiukynas Juozas ieško Radziu- 
kyno Karolio.

104. Grikepelis Antanas ieško Grikepelio 
Jono su žmona, Grabausko Stasio su 
žmona, Jankunienes Ursules, Zinke
vičiaus Broniaus.

105. Jakubonis Jonas ieško Otto Prano, 
Matuso Pranok

106. Stauskas Antanas ieško Stausko Po
vilo, Vyliaudo Balio, Linges Jono, 
Kuzmicko Stasio ir Šuto Stasio.

107. Liuima Vytautas ieško: Juozo Liut
nios, Henriko ir Stasio Raštikiu, kun. 
Klemenso Gutausko, gyd. Romo Gi
neičio ir Juozo Dziuko.

108. Vaitiekus Jonas ieško Siniausko 
Prano, Gaidelio Stasio.

109. Vedegys Jonas ieško Antano Vede- 
gio.

110. Vedegiene Prane ieško Julijos Lie
sytes.

111. Deveikis Vladas ieško brolio Stasio 
Deveikio, Kyzio Miko.

112. Ruveliene Stase ieško savo vyro Igno 
Ruvelio.

113. Sirutis Justinas prašo atsiliepti.
114. Švedas Aleksandras, sūnūs Viliaus ir 

Anastazijos Mikolajavaites, gim. 1924,
2. 14, gyv. Lietuvoj, Palanga, Mai
ronio gt. 37.

115. Bukina.s Antanas, sūnūs Stasio ir 
Onos Olmantaites, gim. 2. 4. 1923, 
gyv. Lietuvoj 'Raseinių apskr. Vi
duklės valse., Šeštoku km.

116. Lietuvininkas Jonas ieško savo bro
liu Albino, Juozo ir Juozo Pauliu-

! keviciaus su seimą.
117. Lietuvininkiene Ona ieško savo te

veliu Endriko Gustafo, Alberto, Ka- 
roliaus ir Endrikienes Onos.

118. Krisciunas Jonas su seimą ieško: 
broliu Prano Krisciuno su seimą, 
Simo Bakaičio, svogerio Juozo Endri- 
jono, Vaclovo Suikos, Dr. Jono ir 
Alfonso Stankaičiu, Juozapo Grūzdo 
ir Juozapo Mikos.

119. Steponaviciene-Meiliunaite Irena 
ieško savo broliu: agron. Jono Mei
liūno su seimą, inzin. Vinco Meiliūno 
su žmona ir Adolfo Meiliūno.

120. Jankus Vaclovas ieško žmonos Jan- 
kienes Brones ir dvieju vaiku.

121. Dcrencius Sergi ėjus ieško Dr. Jurgio 
Stockaps jr savo giminiu.

122. Sprainaitis Antanas ieško Marijos ir 
Vlado Stanaičiu.

123. Grosiene Ona ieško Geciausko Jono, 
Grigaliūno Antano, Grigaliūnienės 
Eugenios ir Blažio Juozo.

124. Stase ir Vytautas Paulioniai prašo 
atsiliepti Mykolą Liuberski su seimą.

125. Šukyte Ireno ieško pazistamu.
126. Čile Godelyte gailest. sesuo tėvu ir 

Žilinsko Vytauto.
127. Puodziunas Alfredas ieško Aldonos 

Gudunienes.
128. Daugėla Petras, ieško žmonos Dauge- 

lienes Bronislavos ir uošvio Kulboko 
Pijaus ir Viltrakio Jurgio, bei Vinca 
Jonuti.

129. Matazinskas Pranas ieško žmonos 
Matazinskienes Magdelenos ir sunu 
Juozo ir Stasio Matazinsku (gyv. 01- 
denburgo lager).

130. Astraniskas Kazys (gyv. Oldenburgo 
lag.), ieško svog. Turneviciaus Zig
frido, gyv. Marijampolėje.

131. Labanauskas Stasys (gyv. Olden
burgo lag.) ieško brolio Mečislovo, 
gyv. Tytuvėnai.

132. Breive Jurgis (gyv. Jedde lok I Ol
denburg) ieško Broniaus Paliulio.

133. Miškinis Vladas ieško savo žmonos 
Miskinienes Aneles.

134. Radauskas (gyv. Oldenburg, lag.) 
ieško Henrika Radauska.

135. Pilipavičius Leonas ieško Onos Pi
lipavičienės, Grhzinos Pilipaviciutes, 
Bronės Rubienes ir Elenos Rubaites.

136. Leonardas Marksaitis ieško Henriko 
Marksaicio.

137. Inge Naujokaityte, gyv. Meine, tiber 
Gifhorn ieško: Aldonos Skleriutes, 
Irenos Sileikaites, Izos Stasiulytes, 
Itn. Taunio visi is Kauno.

138. Valatkaitis Vladas is Žaliosios valse., 
dabar Hamburg Lager "Am Funk- 
turm”, ieško seimos.

139. Prigelyte Salomėja ieško brolio Sta
niulio Antano (Prigelyte gyv. Ham
burg lag. "Am Funkturm”).

140. Veter, gyd. Krasauskas Antanas 
prašo atsiliepti savo gimines ir pa
zistamus, idresu Gravenhorst tiber 
Gifhorn.

141. Leveckiene A. (Hamburg lag. "Am 
Funkturm”) ieško Leveckio Gedi
mino.

142. Orentas A. ieško Orerito Vytauto su 
seimą is Mažeikiu.

143. Bikernek Karolis, gyv. Krs. Verden 
Ughusen 2 ieško Dr. Miketena is 
Biržų.

144. B. Verbyla ieško Jbno ir Petrutes 
Svobonienes is Vilkaviškio.

145. B. Verbyla Ieško Juozo Briedžio ir 
Onos Briedien.es is Kauno.

Kova prieš bado pavoju
Jau ruošiamas yra planas britu užim

tai siaurės vakaru Vokietijos daliai nuo 
bado pavojaus isgelbeti. Ji ruošia britu 
ir vokiečiu ūkio specialistai. Kaip kom
petentingos Įstaigos praneša, padėtis yra 
rimta ir reikalaujanti dideliu pastangų. 
Tik visos tautos bendradarbiaudamos gali 
šia krize nugalėti.

Pagrindiniai sunkumai
1. Britu srityje esąs Ruhr’o kraštas, ne

žiūrint esamu susisiekimo sunkumu, turės 
būti maistu aprūpintas is kitu britu 
užimtu Vokietijos sričių. Sis kraštas yra 
svarbiausias anglies ir pramones gamybos 
atžvilgiu ir jo reikšme siaurės Vokietijos 
atstatymui yra itin didele.

2. Del užtęsto vokiečiu vadovybes* prie
šinimosi derliui išsaugoti priemonių buvo 
galimt imtis tik paskutini momenta.

Apie maitinimosi padėti britu užim
tose srityse kompetentingos ištaigos pra
neša:

Ruhr’o sritis
Per 200 specialiu traukiniu su maisto 

atsargomis atvežta ligi šiolei is Siaurės 
vakaru Vokietijos i Ruhr’o krasta. Vien 
tik per birželio men. privežta: 3.600 to 
mėsos, 2.200 to riebalu, 8.800 to cukraus 
ir 42.000 to bulviu. Siu skaičių didumas 
rodo apie Ruhr’o krašto maitinimo užda
viniu sunkuma.

Derlius
Pagal karines valdžios pranešima der

lius britu užimtose Vokietijos srityse yra 
užtikrintas ir tikimasi, jog visos atlie
kamos darbo jėgos bus prie jo panaudotos. 
Per viena menesi paleista 300.000 -vokie
čiu karo belaisviu ir jie jau dirba žemes 
ūkyje. Vokiečiu karo belaisviu paleidimo 
tempas auga ir turi pasiekti po 25.000 
vyru i diena. Oro sąlygos derliui palan
kios.
Didžiausi sunkumai del bulviu ir cukraus

Is visu pagrindiniu maisto produktu 
labiausiai trūksta bulviu. Britu ir vokie
čiu ūkio specialistai tariasi del priemonių 
parūpinti sekančiai sėjai reikalinga bul
viu kieki. Tas pat daroma ir del cukriniu 
runkeliu seklu. Riebalu trukumas susi
daro ne del nepakankamos pieno produk
cijos, bet del saldomųjų vagonu ir kitu 
pan. įrengimu trukumo.

Vėl prasidėjusi žvejyba jurose daug 
prisideda prie gyventoju aprūpinimo 
maisto produktais. Vien tik per viena 
menesi užregistruota 1.300 to pagautos 
žuvies. /

Kaip karine vadovybe pažymi, visos 
sios okupacijos priemones tik tada gali 
būti pilnai pasisekusios, kai joms įgyven
dinti pati tauta padės didžiausiu pastangų. 
Tai ypač svarbu maitinimosi katastrofai- 
nugalėti.

įvairios žinios
Neseniai pasaulio spaudoje buvo pla

čiai rašoma ir kalbama apie vokiečiu 
evakuavima is Čekoslovakijos. Dabar taip 
pat plačiai nuaidėjo žinia apie Lenkijos 
Silezijoje esančiu vokiečiu likimą. Silezi
jos gubernatoriaus gen. Zawadzki įsa
kymu, visi Silezijoje esantieji vokiečiai 
išvyksta gera valia, kiti gi-kraustomi prie
varta.

Laikraščio bendradarbiams.
Siunčiant laikraščiui korespondencijas 

prašoma, jei galima, pridėti ir ju vertima 
anglu klaba.

Lietuviu komitetams.
Del susisiekimo priemonių stokos lai

kraščio administracija pati negales visur 
laikraščio pristatyti. Todėl, komitetai pra
šomi patys atsiimiti laikrašti.

OLDENBURGO lageryje ’’Lituanica" 
(Alexanderstr., Dietrichsfeld) gyvena 

lietuvini ieško:
146. Šakalinis Mykolas, savo žmonos Ma 

rijos ir dukreles Silvutes.
147. Šeputis Antanas savo žmonos Johano! 

ir dureles Danutes.
148. Skaisgiris Vincas, savo žmonos ir du

kreles Dianos.
149. Valinskis Zenonas, savo dukreles Al

fredos.
150. Paulaviciene Petre savo vyro Prano 

ir dukreles Stases.
151. Nevuliene Petre savo sunaus Jono.
152. Mencinskas- Simas savo sunu: Vinco, 

Justino ir Vaitiekaus.
153. Brilvicas Vincas savo dukters Mor

tos ir sunaus Jono su seimą.
154. Klibingaitiene Auguste savo dukters 

Emmos ir sunaus Alberto.
155. Dubauskiene M. savo vaiku.
156. Grigalius Juozas savo brolio Vinco.
157. Astramskas Kazys savo pusbrolio 

Astramsko Sigito.
158. Badauskas Antanas is Teisiu savo ar

timųjų.
159. Kanapka Adolfas is Traku savo pažį

stamo Stankaus Antano.
160. Krisciunas Jonas ieško savo bro

lienes Samajauskienes Antoses ir jng 
sūnų Samajausko Vinco ir Juozo ir 
Sidereviciaus. Pranešti laikraščio ad
ministracijai.

Laikraščio leidėjas ir vyr. redaktorius 
Kazys K e m e z y s.

Spaudžia Kari Sasse, Rotenburg i. Hann.
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