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Baigėsi antrasis pasaulinis karas
Atomine bomba nulėmė laimeįima

Praslinkus 60 valandų po pirmosios 
atomines bombos numetimo ant Japonijos 
miesto Hirosima (antroji atomine bomba 
buvo numesta ant Nagasaki), Japonijoje 

.buvo nutarta kapituliuoti. Tik atominiu 
bombų dėka Japonija buvo rfiip greit nu
galėta.

JAV prez. Truman tai pabrėžė savo 
kalboje, pasakytoje spaudos atstovams Ja
ponijos kpituligeijos proga. Taipogi ir 
Churchill pabrėžė, kad atomine bomba su
taupiusi sąjungininkams per viena mili
joną kariu gyvybių.

Japonijosvyriausybe pasiuntė per Švei
carija JAV nota, pareikšdama esanti pasi
ryžusi priimti Potsdamo konferencijos 
metu jai pasiusta kapituliacijos pasiulyma, 
su sąlyga, kad Japonijos imperatoriaus 
teisine padėtis nebūtu paliesta. Potsdame 
britu ir amerikiečiu paruostas ir vėliau" is 
TSRS puses gavės pritarimu Japonijai ka
pituliacijos pasiūlymas reikalauja Japoni
jos militarizmo pašalinimo, karo potencia
lo sunaikinimo Ir Japonijai pripazista tik 
jos metropolijos salas. JAV uzs. reik, mi- 
nisteris atsake Japonijai, kad sąjunginin
ku vyriausybes su jos sąlygomis del im
peratoriaus prerogatyvų sutinkančios, ta
čiau irgi su sąlygą; imperatorius turėsiąs 
pasiduoti sąjungininku vy'r. kariuomenes 
vado Įsakymams.

S. m. rugpiucio men. 15 d. apie 1 vai, 
nakti Japonija pranese sutinkanti ir su 
šia sąlygą. Pasibaigus karui su Japonija, 
pasibaigė ir antrasis pasaulinis karas. 
Džiūgavimo banga apėmė visa demokra
tiška pasauli, nes laimėtas didžiausias ir 
niauriausias istorijoje karas. Tautos dė
kojo Aukščiausiajam uz suteikta žmonijai 
taika. D. Britanijoje ir JAV rugpiucio 15 
ir 16 d. d. buvo paskelbtos taikos švente.

Pastoviai taikai ir laisvei įgyvendinti 
kelias dar sunkus, ka'rodo JAV pre^HTru- 
man pareiškimas spaudos atstovams Japo
nijos kapituliacijos proga. Jis pasakė, kad 
JAV vyriausybe stovinti pries didžiuli 
Uždavinį igyvendinti visame pasaulyje lai
sve ir demokratija. Kad ir kaip sunkus 
butu sds uždavinys, JAV tai Įveiksiančios.

Tolimuosiuose Rytuose einama prie 
Japonijos kapituliacijos vykdymo. Japoni
jos imperatoriaus'įsakymu japonai su
stabdė karinius veiksmus. Naujas saj. vyr. 
kar. vadas Tolimiesiems Rytams gen. Mac 
Arlur isake japonu karinei delegacijai 
atvykti, i saj. kar. būstine Maniloje. Japo
nai atveze savo kariuomenes pajėgumo ir 
dislokacijos žinias ir gavo tolimesniu in
strukcijų. Pats kapituliacijos pasirašymo 
aktas ivyks saj. tssilaipinus Japoni-

joje s. m. rūgščio 2 d. JAV karo laive 
„Miseuri" Tokio įlankoje. Is saj. puses akta 
pasirasys JAV, D. Britanija, TSRS ir Ki
nijos atstovai, dalyvaujant Prancūzijos, 
Olandijos, Kanados, Australijos ir N. Ze
landijos atstovams. Dar kelias dienas už
trukusios kautynes Mandziurijoje irgi nu
rimo. Sovietai paėmė i nelaisve Kvantun- 
go japonu armijas ir uzeme Charbin, 
Sangun, Port-Artur ir Darien. Formali 
kapituliacija prieš sovietus ivyks Char- 
bine, Kiniečiai vėl sugrįžo i Kinijos so- 
sine Konton’a, kur ir ivyks japonu kapi
tuliacija pries kinus. Siaurės Kinijos ko
munistu kariuomene, žygiuodama i pietus, 
susirėmė su Cankaiseko daliniais. Inciden
tas stengiamasi likviduoti.

Rugpiucio men. 16. d. D. Britanijos 
karalius Jurgis VI iškilmingai atidaro 
parlamenta, perskaitydamas naujosią vy
riausybes deklaracija. Joje pareiškiama, 
kad Anglija su dominijomis palaikys 
glaudžius santykius su visomis laisve my
linčiomis tautomis, ratifikuos pasauline 
saugumo oharta ir aktyviai prisidės prie 
teisingos taikos Įgyvendinimo pasaulyje. 
Vidaus politikoje,vyriausybei tenka sun
kus uždavinys karo pramone pertvarkyti 
i taikos reikalams pramone ir ryšium 
su tuo išvengti galimos bedarbes ir eko
nomines krizes, kaip kad tai buvo, pasi
baigus pirmajam pasauliniu! karui. Tau
tos gerovei vyriausybe suvalstybins An
glijos banka ir kasyklas. Taipogi busią 
pagerinti sveikatos ir aktualus Anglijoje 
butu reikalai.

Ta pačia diena karalius pasakė kalba i 
■Imperijos tautas. Karalius padėkojo uz 
atlikta karo metu darba, ragindamas imtis 
nauju taikos uždaviniu: atstatyti tai, kas 
sugriauta ir pagerinti savo pragyvenimo 
standarta.

Anglijos parlamento opozicija dabar at
stovauja konservatorius Churchil. Savo 
kritikoje jis paliete Potsdamo konferen
cijos darbus ir pareiškė, kad toks didelis 
Vokietijos žemiu perdavimas Lenkijai 
nesą geras ženklas Europos ateičiai.

Kinijos premjeras Sung sudarė • Mas
kvoje draugingumo sutarti tarp TSRS ir 
Kinijos.

Paryžiuje pasibaigė byla pries marsala 
Petain. Jis b\vo kaltinamas valstybes 
išdavimu, vokiečiu okupacijos laikais jam 
būnant valdybes galva. Teismas jam pri
teisė mirties bausme, bet nutarė, atsižvel
giant i mars. Petain senyva amžių, spren
dimo nevykdyti. De Gaule pakeitė jam 
mirties bausme i laisves atėmimą ligi 
gyvos galvos.

Lietuviškos dainos JAV 
generolo garbei

Wuerzburgas (ELTA) Didelis ameri
kiečiu laikraštis „New York Herald Tri
bure” 19397 Nr. (žemyno laidoje) aprašo 
Iškilmes, 'kurias prancūzu generolas De 
Lattre de Tassigny surengė amerikiečiu 
generolo Devers garbei. Aprašyme pažy
mima,, kad svečiams dainavo lietuviu cho
ras ir kad jiems buvo šokami lietuviu tau
tiniai stiliai. Laikraštis tatai konstatuoja 
kaip geru santykiu tarp sąjungininku ad
ministracijos ir Vokietijoje gyvenančiu lie
tuviu ženklą.

Prancūzu laikraštis „Images du Monde’ 
Nr. 24 idejo žinomo musu Liaudies An
samblio nuotrauka su paaiškinimu: „Vo
kiečiu deportuotos lietuvaites ' nenori 
grizli i Lietuva. Jos dainuoja mušti ka
riams”.

Rūpinamasi (steigti sava 
Universitetą

Prie Lietuviu Sąjungos Wuerzburge 
sudaryta penkių profesorių komisija uni
versiteto reikalams svarstyti. Tiriamos 
galiymbes sukurti savo universitetą su 
fakultetais, apimančiais visas tas mokslo ir 
meno sakas, kurios buvo musu aukštosiose 
mokyklose.

Lietuviu Sąjungoje atatistikos reika
lams priimami studentu pareiškimai, ka 
jie norėtu studijuoti, kurias kalbas moka 
ir kt. Studentai turėtu kuo skubiausiai tuos 
pareiškimus atsiusti, kad universiteto ko
misija turėtu tikra universiteto reikalu 
vaizda. Taip pat prašomi atsiliepti ir pro
fesoriai.

Maskvoje padarytos dvi sutartys tarp 
TSRS ir Lenkijos. Pirmąją sutartimi nu
statytos Lenkijos rytu sienos, kurios eis 
Corsono linija su mažais pakeitimais. 
Przemysl ir Gardino miestai tenka Lenki
jai. Pagal antraja sutarti TSRS perduos 
Lenkijai 15% is Vokietijos gaunamu re- 
paraciniu masinu. Uz tai Lenkija TSRS 
teiks anglis.

Londone įvykusi UNRRA konferencija 
tik TSRS, Lenkijai, Čekoslovakijai ir Ju
goslavijai balsuojant prieš, nutarta teikti 
medžiagine pagalba patekusiems del karo 
aplinkybių i užsieni ir nenorintiems lai
kinai grizti i savo tėvynė Įvairiu tautybių 
žmonėms, taigi ir lietuviams.

Kinija, Prancūzija ir vėliau TSRS rati
fikavo pasauline baugumo eharta.

Rugpiucio men: 20. d. D. Britanijos uzs. 
reik. min. Biven parlamente pasuke savo 
pįrmaja kalba. Jis nurodė D. Britanijos 
užsienio politikos gaires, kuriu svar
biausias uždavinys busiąs pokarinis atsta
tymas ir visuotines taikos ir laisves Įgy
vendinimas. Visose Europos valstybėse 
turėsią būti pravesti nevaržomi ir slapti 
demokratiški rinkimai. Esą, reikia vengti, 
kad vietoje vienu totalitariniu valdymo 
formų salyse neisiviespatautu kiti totali
tariniai režimai. Paliesdamas atskiras 
valstybes, ministeris palaike Churchil 
nuomone, kad Lenkijai numatytas sienas 
Iki Svinemuende ir Oder reiketu kiek 
atitraukti atgal i rytus. Priimta Bulgarijoje 
rinkimu Įstatymą kaip nedemokratiška 
reikia pakeisti. Opozicijoje esąs Eden pa
reiškė, kad visos partijos šia deklaracija 

-palatkystanctos;—
D. Britanija ir JAV pasiuntė Bulgari

jai notas del priimto Bulgarijoje rinkimo 
įstatymo, perspėjant, kad abi vyriausybes 
nepripažįstančios šio įstatymo vykdymo 
išvadoje pastatytus salies priešakyje par
lamenta ir vyriausybe. D. Britanija ir 
JAV minėtame Įstatyme iziuri dabartinio 
Bulgarijos režimo rinkimo rinkimine nau
da ir gausiu ju demokratiniu partijų, 
esančiu dabar opozicijoje; būtina pralai- 
mejima.

Ir Rumunijoje pasidarė panaši padėtis. 
Todėl karalius Mykolas kreipėsi i. D. Bri- 
tanijes ir JAV vyriausybes, prašydamas 
padėti sudaryti demokratiška vyriausybe.

Oslo mieste prasidėjo byla pries Quis-, 
linga, buvusi vokiečiu okupacijos laikais 
Norvegijos min. pirmininką. Jis kaltina
mas valstybes išdavimu ir žudynėmis. 
Quisling neprisipažįsta kaltas.

Paruošė L. Pilypavicius

Is įu akiu spindi rimtis ir kieta valia
Stockholm. („ELTA”) Amerikos Lietu

viu Informacijos Centro (LAIG) prane, 
simu, i Švedija pabėgusiu lietuviu skaičius 
tiksliai dar nėra žinomas. Si pavasari 
aplink Stockholma buvo suregistruoti 324 
Lietuvos piliečiai, kuriu tarpe buvo 232 
lietuviai, daugiausais Kretingos apskr. Tu 
pabėgėliu dauguma buvo darbininkai ar 
amatininkai. Daugelis lietuviu athegeliu 
studentu, kuriu skaičius balandžio 16 d. 
Švedijoje sieke 43, studijuoja ivairuose 
Švedijos universitetuose, gaudami BALFO 
(Bendrasis Amerikos Lietuviu Fonds) sti
pendijas.

1944 m. kuciu vakara Stockholm© radio-

Liaudies meno paroda
Stockholmas (ELTA) LAICO praneši

mu, balandžio 21 ir 22 dienomis Stock
holm© mieste savivaldybes rūmuose ivyko 
lietuviu, latviu, estu ir Estijos švedu pa
bėgėliu etnografine ir liaudies meno pa
roda. Paroda atidarė Švedijos karaliaus 
brolis princas Eugenijus. Lietuviu skyrius 
buvo itin turtingas. Vieno kito Lietuva 
lankiusio švedo turėta labai vertingu ir 
retu daiktu is Lietuvos. Kai ka turėjo 
Švedijoje jau anksčiau isikure lietuviai; 
kai ka atsivežė ir pabėgėliai.

Lietuviu skyrių tvarkė Juozas Lingis 
ir Ignas Šeinius. Paskutinysis balandžio 14 
diena Jakobsberge skaitė paskaita apie 
Lietuva, Lątvija ir Estija, ypač nusviesda
mas paskutiniu penkeriu metu padėti 
tuose kraštuose.

fonas surengė „Kalėdų Švente", kur lietu- 
viu.studentu kvartetas pagiedojo lietuvišku 
kalėdiniu giesmių, užimdamas, kaip vietos 
spauda iškėlė, pirma vieta tarp 18 dalyva
vusiu tautu atstovu. Studentai pasižymėjo 
tarptautineee sporto rungtynėse. Apie 
juos Cikago „Naujienos" (Nr. 19) su pasi
gėrėjimu rašo: „Is visu jaunuoliu akiu 
spindi didele rimtis ir kieta valia: tobu
lintis, lavintis, ruoštis, kad kiekvienas 
Lietuvos laisves kovoje butu kuo naudin
giausias, o laisve atgavus, kad geriausiai 
galėtu prisidėti prie sugriauto krašto 
atstatymo. Tokia jaunuomene matant, sti
prėja viltis del ateities.” u

Veikia Lietuvos Raudonasis 
Kryžius

Wuerzburge atgaivino savo veikla Lie
tuvos Raudonasis Kryžius, kurio komitetą 
sudaro devyni asmes, ju tarpe penki gydy
tojai ir penki profesoriai.* Uzmegsti ryšiai 
su • Tarptautiniu Radonuoju Kryžiumi Že
nevoje. Atvykusiam Tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus atstovui d r. R. Heggliu Lie
tuvos Raudonasis Kryžius pateikė platu 
rasta lietuviu pabėgėliu globos reikalu.

Lietuvos Rauodanajame Kryžiuje kon
centruojasi tautiečiu šelpimo sritis. Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus adresas: Wuerz
burg, Judenbuehlweg 12.

Vienybes heliu
Senovee graiku mitologijoj pasakojama, 

kad karja ir graiku didvyriu ir dievu puota 
nebuvusi pakviesta pykčio deive. Si is 
kersto norėdama puota išardyti, pačiu iš
kilmių metu salen infetusi auksini obuolį 
su uzrasu „gražiausiai". Deives del obu
olio susipykusios ir puota iširusi.

Sis graiku mitologinis pasakojimas pa
rodo, kad nesant santaikos ir dievu puotos 
išyra. Jei santaika reikalinga prie puotos 
stalo, tai ji dar labiau reikalinga bendra 
darba dirbant ir bendru tikslu siekiant 
Kiek mes turime pavyzdžiu, kai gražus 
sumanymai bei darbai iširdavę del stokos 
dirbančiu vienybes ir kilusiu nesantaikų. 
Delei to yra ne viena valstybe žuvusi.

Kiekviename bendruomeniniame darbe 
reikalinga dirbančiųjų gera valia, susiklau
symas ir vienybe. Kur to nėra, ten negali 
būti ir bendro darbo, o kur ngra bendro 
darbo, ten negali būti ir organizuoto visuo
meninio gyvenimo.

Mes, lietuviai, daugiau esame linkę i 
individualizmą ir gal del to musu bendruo
meniniame gyvenime esti kai kuriu nes
klandumu. Žmogus is prigimties yra dau
giau, ar mažiau egoistiniu palinkimu, bet 
v ištiek jis yra visuomenes narys, nes be ' 
jos vienas jis negali gyventi.

Prieš mus stovi daug uždaviniu, ku
riems atlikti yra ir bus reikalinga sutelkti 
daug vieningu jegu. Šiandien, būdami- 
svetimame krašte, tarp svetimu žmonių, 

•darniai dirbdami, turime gražiausiu progų 
kglti lietuvio ir savo krašto gera varda. 
Čia mes esame visos musu tautos repre
zentantai. Tinkamu savo elgesiu mes savo 
tauta pakeliame, blogu ja žeminame. Čia 
mes turime taipgi geriausios progos vieni 
kiliems padėti, vieni kitus pamokyti ir 
auklėti. Tik vieningi būdami, visur ir vi
suomet visuomfenes reikalus statydami 
anksčiau savo asmens reikalu, pakel
sim savo ir savo"krašto varda ir susikursim 
jauku ir kultūringa bendruomenini gyve
nimą.

Girdime, kad čia Vokietijoje esą lietu
viai daug kur gražini susiorganizavo ir 
savo elgesiu bei darbais kelia svetimųjų 
tarpe lietuvio varda. Girdėti, kad kai kur 
pasitaiko ir mažu nesklandumu, kurto f., 
trukdo sklandu kulturini veisima bei sugy
venimą su kitataučiais. Vienas kitas, pra
dėjęs dirbti kulturini — visuomenini 
darba, issikisa su savo egoistiniais palin
kimais arba esti perdaug jautrus del savo 
ambicijos. Tai labai trukdo darba. O dir
bant toki darba, nedera pamiršti, kad čia 
neturi vietos tuseios ambicijos, garbes troš
kimas ir ivairus asmeniškumai. Mus visus 
turi jungti visu musu bendras tikslas — 
musu tautos reikalai. Esame maža tauta, 
todėl tik vieningi būdami pasieksime savo 
tikslu, nes turime gerai žinoti kad yra 
žmonių, kurie suinteresuoti del musu ne
vieningumo. Tokie žmones visur ir visuo
met, kur tik yra galima, musu tarpan molo 
nesantaikos obuolius. Akivaizdoj tu skaus
mu, kuriuos musu tauta kentėjo ir kenčia, 
nekreipkime i tai dėmesio, tęskime mums 
visiems naudinga darba. Visur ieskokimo- 
to kas mus jungia, o ne to, kas mus ski
ria, kad vėliau mums niekas negalėtu pri
kisti, jog nenuveikeme to, ka gąlejome.

Mes, lietuviai, visam gyvenime pasi
imkim savo veikimo sakiu bei gairėmis 
musu tautos himno žodžius „Vardan tos 
Lietuvos vienybe težydi”, žen Ašoklis

Lietuvis apie olandu riteri
Chicago (ELTA). Amerikos Lietuviu 

Informacijos Centro direktorių* adv. K. R.' 
Jurgela parengė idomia studija apie olan
du riteri Ghillebert de Lannoy, kuria Vy
tauto Didžiojo laikais keliavo i Lietuva ir 
ten paliko savo ranka rašytu rastu. Juo* • 
buvo nufotografavęs ir paskelbęs Petru* 
Klimas 1930 metais „Židinyje” ir 1931 m. 
„Praeityje”.

K. R. Jurgela is tos medžiagos parengs 
studija, pridedamas savo ivada ir paaiš
kinimus. Si studija įdomi tuo, kad JAV 
velionis Prezidentas Franklin Delano 
Roosevelt is motinos puses yra kilęs is tos 
olandu de Lannoy Šeimos. 1621 m. atvy
kusi i Amerika, ji savo pavarde sutrum
pino i Delano.

SI studija pavadinta „Ghiliebert de 
Lannoy in Medieval Lithuania Voyages 
and Embassines of an Ancestor of One of 
America's Great Prezidente.”

Pirmuosus sesis specialiai Įrištus stu
dijos egz. autorius Heike prezidento Roosc- 
velto našlei, naujam Prezidentui Harry S. 
Trumanui ir keliems kitiem* aukatiema > 
asmenims Vašingtone.
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Is lietuviu gyvenimo
svečia stovyklos vardu pasveikino Siauliu 
teatro dramos aktorius Valentinas, nuro
dydamas, kad lietuviškoji daina ir tauti
nis sokie, tautine muzika, yra visur, kur 
tik yra lietuvis ir visur klesti, lietuvio 
puoselėjama.

Isklauses programa, gen. P. Plechaviči
us padėkojo uz suteikta jam proga pasi
klausyti lietuvišku dainų ir pasižiūrėti 
tautišku šokiu. Toliau savo kalboje gen. 
Plechavičius stebėjosi sunkiomis gyveni
mo sąlygomis, kuriomis mes gyvename. 
Jis ypatingai iškėlė stovyklos gventoju 
užsidegimą ir darba kultūrinėje veikloje. 
„Tokia gaji tauta, kaip lietuviai, negali 
prazuti"-pasake jis, atsisveikindamas.

Mus lanko
Anądien stovykla aplanke aukšti sve

čiai is Liet. Centr: Dr. Leimonas, Dr. Ka
tilius ir inz. Brunius. Jie teiravosi apie 
musu gyvenimą ir suteikė Įvairiu aktualiu 
informacijų bei nurodymu.

Literatūros vakaras
Stovykloje jau nuo seniai veikiančio 

literatūros būrelio rūpesčiu rugpiucio 
men. 19 d. suruoštas literatūros vakaras. 
Vakaro programoje pasirodė, kaip to bū
relio vadove rašytoja I. Augustai tyte-Vai- 
ciuniene prieš vakara pasakytame žodyje 
pabrėžė, ivairaus amžiaus, patyrimo ir ga
bumu žmones. Nesant nauju knygų bei 
žurnalu, kuriuose galima butu pasiskaityti 
naujos musu rašančiųjų kūrybos, lagerio 
literatūros būrelis surado prieinamiausią 
šiuo metu forma prie skaitytoju, suruos- 
damas stovyklos gyventojams si vakara. 
Vakaro programoje, isskyrus J. Augustai- 
tyte-Vaičiūniene, kuri skaitė eilerascius, 
visi pasirodė su prozos dalykėliais. Tai, 
žinoma, nuobodino vakara, juo labiau, 
kad jokiu kitu numeriu, kaip skaitymas, 
nebuvo. Vakare savo kūryba skaitė.* I. 
Augustaityte-Vaiciuniene (ypač jos eile- 
rastis „Taika" susilaukė didelio pasise
kimo ir ilgai dar po vakaro lageryje buvo 
svarbia pasikalbėjimu tema), Z. G., Albi

Hassendorf
Įsteigtas Liet. Sąjungos skyrius

Rotenburgo apskr. lietuviu centras yra 
Hassendorf lageryje, kuriame šiuo metu 
f'yvena 700 lietuviu. Čia veikes lietuviu 
agerio Komitetas persiorganizavo x Lie

tuviu Sąjungos akyriu. Tuo budu jis rū
pinsis ne tik lageryje esančiu, bet visoje 
Rotenburgo askr. gyvenančiu lietuviu rei
kalais. Komitetan išrinkti: Felicijus Pre- 
keris-pirmininkas, pulk. Petras Kutka- 
vicepirmininkas, Kazys Povilaitis-sekreto- 
rius, Vladas Sadauskas-izdininkas ir Salo
mėja Narkeliunaite-narys.

Revizijos komisijon išrinkti: med. Dr. 
A. Bridžius, Alb. Pocius ir Z. Ašoklis.

įsteigtas LR Krysiaus skyrius
Rupiucio 6 d. lagerio saleje ivykO LR 

Kryžiaus steigiamasis susirinkimas. I sky
riaus valdyba išrinkti: med. Dr. R. Trum- 
pauskas-pirm., med. Dr. A. Bridzius-izdi- 
ninkas, adv. EI. Reisoniene-vicepirm., M. 
Kvedaras-sekr. ir med. Dr. V. Liorentas- 
narys. Kandidatais: teisėjas Vyt. Pau- 
lionis, pulk. K. Labutis ir mokyt. J. Ve- 
degys. I revizijos komisija išrinkti: med. 
Dr. St. Paulauskas, Itn. P. Protas ir St. 
Cesna.

Graži musu krepšininku pergale
Musu lagerio krepšinio komanda drau

giškose rungtynėse su Rotenburgo lenku 
lagerio komanda laimėjo rezultatu 70:10; 
tinklini pralošė 2:1.

Su musu lagerio latviu komanda krep
šinis laimėta 62:8, tinklinis pralaimėta 2:1. 
Musu krepšinio komandoje žaidė: Mar- 
ksaitis, Caplinskas, Liuima, Stauskas ir 
Vaičiūnas. Komandai vadovauja Z. Pau- 
lionis, kuris del ligos negalėjo žaisti, uz 
tat teisejavo.

Tinklinio sastata sudaro: Vaičiūnas 
(kapitonas), Caplinskas, Marksaitis, Norkū
nas, Stauskas ir Liuima.

Treciasis koncertas
Taip jau Jprastia, kad čia kiekviena 

sekmadieni ruošiama kokia nors kultūrine 
pramoga. Ir taip po šiupinio, ateinanti 
eekmadieni-trecias is eiles didelis lietu
viškos dainos ir tautiniu šokiu koncertas. 
Programa atliko stovyklos tautinis ansam
blis, ved. Ad. Narbuto. Moterų, vyru ir 
mlsrus choras, padainavo dainų, o tautiniu 
eokiu grupe pašoko tautišku šokiu. Dai
nininkas , A. Caplinskas, akompanuojant 
kap Kreiviui, atliko: St..Šimkaus „Kas ant 
žirgelio”, Schuberto „Serenada" ir arija 
ls op. „Paukščiu pirklys", smuiku prita
riant Alfr. Puodziunui. Vilniaus Operos 
soliste Juze Augaityte, akompanuojant 
vengrui T. Denes, dideliu pasisekimu 
mudainavo: SL Šimkaus „Kur bakūže sa
manota", Alt. Mikulskio „Lakštingalėlė is 
Tėvynės", Flotov „Lauko rože", G. Puccini 
arija is operos „Tosca” ir Arono „Per 
kalnynus".

Labai karstai publikos sutikta, J. 
'Augaityte, tai padai publikai reikalau
jant, buvo kelis kart iššaukta pasirodyti U 
bisuoti. Soliste apdovanota gėlėmis. Bisui 
soliste dainavo: St. Šimkaus „Palankej 
palankej" ir P. Mascagni „Myli nemyli".

Koncerto klausėsi ne tik stovyklos 
gyventojai, bet buvo atsilankė ir svečiu: 
Stovyklos komendantas su savo stabu ir 
tnums ypatingai brangus svebias-lietuvis 
amerikietis kap. St. Stašaitis, stovyklos 
lietuviams parodęs daug nuoširdumo, ypa
tingai sportininkams. Stovyklos komen
dantas ir svečias amerikietis džiaugėsi 
Saziu musu stovyklos kulturinlu gyveni- 

u.
Šiupinys stovyklos gyventojams

Stovyklos gyventojai, jaunieji* sumanė 
stovyklos gyvenimą apdainuoti jumoristine 
forma. Tokioje didžiulėje .draugėje gyve
nant, visuomet atrasi kanors „pertraukti 
per danti", kuriam nors kartu tiesos žodi 
Bvelnla forma pasakyti. Todėl šiupinio 
progamoje'tikrai buvo daug faktu is sto
vyklos gyvenimo. Vieni jie meniskai, kiti 
mažiau meniskai Įvilkti 1 tam tikra forma;

- vietomis net ligi ašarų prajuokino sto
vyklos gyventojus. Konferavo ir siupini 
ruošti padėjo Siauliu dramos teatro akto
rius Valentinas.

įsteigta skautu draugove
Pr. mokyklų inspektoriaus F. Prekerio 

Iniciatyva suorganizuota stovykloje skau
tu draugove. I ja susibūrė 20 skautu vyru 
ir 15 mergaičių. Draugove pavadinta 
^Vytauto Didžiojo" vardu. Prie jos yra ir 
ptunesniuju skautuku per 40. Draugininko 
pareigas eina F. Prekeris. .

Rugsėjo men. 8 d. Tautos Šventes proga 
skautai ruošiasi duoti izodl. Dabar suei- 

- gose eina savo programa.
Gen. P. Plechavičius musu stovykloje

■ - Rugniudo 1B-14 dienomis musu stovy
kloje lankėsi gen. P. Plechavičius. Jie 
hpziurejo stovyklos gyvenamąsias patalpas 
Ir susipažino su musu kulturiniu gyveni
mu. Prieš išvykdamas, jis atsilankė spe
cialiai jam suruoštame tautinio ansamblio 

K koncerte. Programos pradžioje aukštąjį

nas Pocius, Alfredas Puodziunas, Irena 
Baltakyte, Eduardas Zlabys, J. Vedegio 
novele skaitė dramos aktorius Narbutas ir 
Z. G. „Laiska dainuojančiai sesei" skaitė 
Siauliu dramos aktorius Valentinas. Ypa
tingo klausytoju dėmesio susilaukė Albino 
Pociaus ištrauka is jo spaudai paruostos 
apysakos „I vakarus" (tai musu kario 
gyvenimo vaizdai ir jo tragiškas likimas; 
knyga turi 23 skyrelius; apie 500 psl. Da
roma pastangų šia knyga išleisti) ir Alfr. 
Puodziuno gražiai literatūriniai išbaigta 
novele „Sapnas". Nors kiti ir nepasižy
mėjo . ypatingumais, bet kaip pirmuosius 
žingsnius reikalinga sveikinti, juo labiau, 
kaip girdėti, jog panašus literatūriniai 
vakarai bus ir toliau praktikuojami. Ilgai
niui numatytas yra teleisti ir literatūros 
almanachas. S. N.

Nauji tautinio ansamblio užsimojimai
Plačiai nuskambėjusi lietuviška daina 

ir tautinai šokiai ne tik savoje stovykloje, 
bet ir svečiuose pas Britus, dar daugiau 
paskatino si ansambli i platesni ir didesni 
darba. Ansamblis issirinko ir savo val
dyba: pirm. P. Protas, kasia. Ir. Baltakyte, 
sekr. A. Caplinskas. Vyru balsu seniūnas 
Z. Ašoklis, moterų F. Vasiliauskaite. Visam 
ansambliui vadovauja ir chorui repertuarą 
renka, jau nuo pirmu sios stovyklos gy
venimo dienu Ad. Narbutas, Tautiniu šokiu 
grupes darbe daug padeda V. Dagilis.

Ansamblio koncertuose stovykloje ir 
išvykose dideliu pasisekimu dainuoja Vil
niaus operos soliste Juze Augaityte. Jos 
puikiai išpildyta, maloniai skambanti 
daina ir nuoširdus bendradarbiavimas, 
drauge su dar jaunu ansambliu, yra per- 
nelygy didelis inasas tolesniems koncertu 
pasisekimams.

Valančiaus minėjimas
Meno sekcijų rūpesčiu stovyklos gyven

tojams suruoštas Valančiaus minėjimas. 
Minėjimo programa buvo pernelyg ilgai 
užtrukusi.

Taip gyvena lietuviai Oldenburge
Oldenburgo miesto ir apylinkėje lietuviu 

karo pabėgėliu atsirado tik slais metais, 
trumpai priee karo pabaiga. Ju skaičius 
čia didėja nuo to laiko, kai Rytu frontas 
perzenge Oderi ir artėjo prie Eibes. Ir 
dabar vis nauju lietuviu atvyksta is rytu. 
Vien pačiame mieste ju yra apie 1.000. 
kuriu apie 100 gyvena privačiai, keli šim
tai pirmojoje tautinėje lietuviu stovykloje 
„Lituanica" (3 km. i siaurės vakarus nuo 
miesto, Alexanderstr. — Dietrichsfeld) ir 
dar daugiau-dar nepilnai tautiniame lietu
viu lageryje „Untermberg", Donnerschwe- 
straOe (2 km. i siaurės rytus nuo miesto).

Kultūrinis veikimas spėjo pasireikšti 
„Lituanicos” stov., nes ji čia susitvarkė 
birželio menesi. Jos direktoriumi Trilu- 
paitis, kultūros reikalu tvarkytojas-moky- 
tojas Gražulis, virtuves vedejas-Kecorius, 
inzinierius-inz. Babkaitis ir sekretorius
A. Lietuvninkas.

Liepos 8 d. stovyklos atidarymo proga 
buvo surengtas koncertas. Jame dalyvavo: 
solistas Simanavičius, dvylikametis pia
nistas vilnietis V. A. Karnenas, jaunas 
smuikininkas A. Radauskas, viena astuo- 
nlamete lietuvaite soliste ir deklamatore, 
akordijonistas P. Survila, misrus choras, 
vedamas Sturmaicio, tautiniu šokiu 8 poros,
B. Valtįekaitytes vadovaujamos, solo šokėja 
M. Šaltenyte, deklamatore Vaičiūnaite ir 
liaudies inscenizatore J. Karneniene. Sto
vyklos ribose, buvusiame dvare, yra tven
kinys su dirbtinomis pilaitėmis. Tai labai 
tinka rengti misterijas, statyti gyvuosius 
paveikslus ir inscenizuoti atvirame lauke

prie elektros ir prozektorių sviesos; minia- 
turoje prisimena Traku ežeras.

Sportas stovykloje irgi doro pažanga. 
Jam vadovauja Paltarokas. Žaidžiama su 
latviais ir estais.

Anglu kalbos ir šoferiu kursus veda Ane- 
llunas. Kaip visur, mus reguliariai ir is 
dalies kitkuo rūpinasi UNRRA. Dirbama 
tik rajono ribose sau. Gyvename svariuose 
barakuose, kambariuose. Tvarka taipgi 
patys palaikome.

įsteigta lietuviu skautu „Margio” drau
gove. Vadovauja draugininkas Astrams* 
kas.

Mokyklinio amžiaus vaikams veikia 
pradžios mokykla ir vidurine mokykla. 
Daroma pastangų įsteigti gimnazija.

Sienini laikrašti „Be Tėvynės" reda
guoja B. Minius ir Ed. Karnenas. Jau iš
leista keturi numeriai ir ekstra leidinio 
tiek pat. Naujausios žinios skelbiamos kas
dienine kronika. To dėka stovyklos gyven
tojai pilnai informuoti apie lietuviu gyve
nimo bendrus reikalus ir apie tarptautine 
politika. Tik jaučiamas ryšio trukumas su 
kitur gyvenančiais lietuviais.

Antrame lageryje sienini laikrašti 
„Tremtinys” redaguoja buvęs karo kore
spondentas Ilminonis. Jau išleistas pir
masis to laikraštėlio numeris.

Artėjant rugsėjo 8 d., galvojame apie 
didesnio masto vieša pasirodymą Olden
burge. Tik dirigentas skundžiasi neturįs 
gaidų, rengejai-dainininku nebuvimu. Gal 
kitur yra perteklius. Kviečiame pasmus 
i Oldenburga. Ec(. Karnenas.

Musu tautiečiai ant Eibes Krantu
Prie Bleckede, ant palies Eibes krauto, 

gražaus pušyno pašlaitėj yra Pabaltijo 
kraštu tautiečiu stovykla. Stovykloje yra 
300 lietuviu,,1,200 latviu ir 170 estu.

Stovyklai vadovauja anglai, viduje tvar
kosi kiekvienos tautybes žmones atskirai. 
Lietuviai yra apgyvendinti buvusios kon
centracines stovyklos patalpose ir keliuose, 
prie pat stovyklos esančiuose privačiuose 
namuose. Patalpos ir aplinka normaliam 
gyvenimui buvo netinkama,’ bet, idejus 
darbo, jau labai daug kas is pagrindu pasi
keitė: išnyko'spygliuotos vielos, rudosios 
blakes (ne naciai, tik ju palikimas), atsi
rado erdves ir jaukumo.

Stovykla turi savo pradžios mokykla, 
vaiku darželi, vyru kvartetą ir krepšinio 
komanda. Turėjo vyru chorą ir tautiniu, 
šokiu grupe, tačiau išvykus i Detmolda. 
Vaiciulenui, D. Sruogaitei ir J. Maurukui, 
tas darbas pačiame isismaginlme nutruko.

Pradžios mokyklai vadovauja Vilimaite, 
dirba mokytoja P. Butkiene, J. Balynas ir 
J. Mikalauskas. Vadovėliu neturi. Skaito
moji medžiaga kuriama vietoje ir perra
šinėjama mašinėlė. Vaikui kiekvienai pa
mokai gauna lapeliu ir juos segaši i kny
gutes. Tuo budu ilgainiui susidarys vargo

vadovėliai. Jau ir šiuo tarpu turi susirinkę 
gražias knygeliu pradžias.

Vaiku darželiui vadovauja mokytoja 
Jurkyniene ir auklėtoja A. Butkute. Vai
kams Įrengta atskira virtuve.

Vyru kvartetui vadovauja VI. Vaišvila, 
o krepšinio komandai St. Mackevičius.

Stovykla surengė viena vieša, gerai 
pavykusi, koncertą stovykloje. Tautiniu 
šokiu grupe keletą kartu lankėsi anglu 
Įgulose ir visur su savo programa buvo 
labai šiltai priimta. Krepšinio komanda 
laimėjo prieš latvius 57:12.

Stovykloje leidžiamas sieninis lai
kraštis. .Tai savaitinis, gana estetiškos ir 
kultūringos išvaizdos, su kasdieniniu žinių 
skyrium laikraštukas, pavadintas „Be tė
vynės". Laikrašti redaguoja Alt. Vaznonis.

Lietuviu stovyklai vadovąuja penkių 
asmenų komitetas. Komiteto pirmininkas 
K. Radvila, adm. L. Sabaliurias, ūkio ved. 
Juozenas, kult. reik. vad. J. Smailys Ir lai
kinai viršininko pareigas eina J. Riauba.

Su latviais santykiai vesok), bet korek
tiški, o su estais gana šilti. Stovykloje 
kiekvienas privalo dirbti penkias dienas 
per savaite, kasdiena po 6 vėl. A

Tremtinys.
(Nukelta i 4 pt>l.)

Vargstančioje 
Tevyneįe

Klaipėdos Krašte normalejas . 
gyvenimas

Kanadoje išeinantis lietuviu komunistu 
laikraštis „Liaudies balsas" praneša apie • 
gyvenimą Klaipėdos krašte. Pranešima 
tarpkitko sakoma: „Klaipėdos kraštas, ne- į 
atskiriama Sovietu Lietuvos dalis, grizta : 
i normąlu gyvenimą." Toliau pranešama, , 
kad Klaipėdos krašte buvo like ne dau
giau 2500 vietiniu žmonių, kas Sovietu 
Lietuvai sudarė didele problema del jo | 
apgyvendinimo. Klaipėdos Krašto apskr. j 
Taryba isleidusi atsisaukima i visus lietu- 1 
vius, kurie 1939 m. is tenai išsikėlė i Lie
tuvos giluma, kai tenai pradėjęs siausti ] 
naciu teroras, kad jie griztu i savo namus. 
Visi bežemiai busią aprūpinti žeme ir i 
ūkio padargais. Norint padėti ūkininkams, I 
organizuojamos masinu-traktoriu stotys ir 
kt. Fabrikai pradėjo savo darba. Žodžiu, 
gyvenimas einas prie normaliu vėžiu.

Kultūrinis gyvenimas 
tarybinėje Lietuvoje

„Liaudies Balsas” duoda plačius apra
šymus is kultūrinio gyvenimo tarybinėje 
Lietuvoje. Pagal laikraščio pranešimus, 
Vilniuje ir Kaune veikia universitetai, ku
riu studentai susiorganizavę i savo profe
sine Sąjungą, turi meninius vienetus, Dot
nuvoje Akademija, nežiūrint vokiečiu pa
darytu patalpų sužalojimu, tęsianti savo 
darba toliau, vadovaujama prof. Kriščiūno. 
Pradžios, vidurinėms ir amatu mokykloms 
esą gauta didele parama is broliškųjų 
respublikų inventoriumi ir mokslo prie
monėmis.

Atgaivinti 1940 m. Įsteigtoji ir paskui 
vokiečiu uždarytieji Liaudies Meno namai, 
kurie buria visus menininkus. Naujoji lite
ratūra i menas tarybinėje Lietuvoje 
reiškiasi leidžiamuose metraščiuose. Vie- ; 
name tokiame metraštyje, apie kuri rašo 
„Liaudies balsas", esą siu rašytoju kūry
bos: A. Venclovos, V. Mozūriūno, K. Kor- 
sako-Radzvilo, S. Neries, Liudo Giros, Pe
tro Cvirkos, A. Griciaus, Šimkaus, Marcin
kevičiaus ir kt Taipgi esama Ir vertimu j 
is rusu kalbos.

Apie rašytoju darba pranešama, kad : 
Salomėja Neris padavusi spaudai nauja 
poema „Lakštingala”, S. Čiurlioniene pa
ruošusi nauja teatrui veikalą, Churginas 
baigias vakaru Europos ir rusu poezijos . 
antologija, jau atspausdintas jo Shake- ' 
spearo „Hamleto" vertimas, N. Jokubenas į 
verčias vokiečiu poeto Heinrich Heine j 
rastus, Jeva Simonaityte baigianti — Kara
lius Vilius" ir ruošianti trumpu pasakų 
tomą, Karolis Vairas-Rackauskas isvertes 
anglu rašytojo Ernest Hemingevay veikalą ; 
„Farewell to Arms", Povilaitis baigas ver
sti Solochowo „Ramiai teka Donas" ir Sa- a 
baliauskas atidavęs spaudai suomiu kla- • 
siko rašytojo Aleksis Kivi veikalą „Sep
tyni broliai".

Vilniaus Filharmonija su visais savo | 
padaliniais esanti vėl atgaivinta. Ji lietu- : 
viu liaudies mena turihti popularinti ne I 
tik Lietuvoje, bet ir broliškose respubli
kose. Meno ansamblis, J. Švedo vadovau
jamas rengiasi aplankyti su koncertais • 
visa Lietuva; chorą vedas Ant. lietukas. . 
Filharmonija davusi jau 420 koncertu.

Prol. Balys Sruoga 
apie uokieciu'Konc. Lagerius

Tokiu pavadinimu tas pats „Liaudies - 
balsas" dedas prof. Balio Sruogos pasikal- 
bejim su Eltos (tarybines) korespondeniu ; 
Prof. Balys Sruoga savo pasikalbėjime pa
teikiąs smulkiu žinių apie žiaurumus, ku-1 
riuos jam teke patirti koncentraciniame 
lageryje Stutthofe (prie Danzigo). Su juo 
kartu buvę 400 Lietuvos inteligentu aisto- i 
vu. Is tos vergijos juos islaisvinusi Raudo- | 
noji Armija. Baigdamas savo interwiew, 
prof. Balys Smogą pareiškęs: „As nore- ; 
ciau ilgai gyventi ir atiduoti visa savo 
energija savo zmonemus, lietuviu kultūrai, ■ 
savo Tėvynei Sovietu Lietuvai.”

Kaip priimami Lietuvoje
Grizusieįi is Vokietijos ; .

Vilniškes Tiesos" pranešimu, -griztan- ! 
tiems tarybiniams piliečiams is fašistines 
katorgos Lietuvoje prie kiekvieno apskr. 
vykdomojo komiteto esąs suorganizuotiv 
priemimo-isskirstymo punktai. Pirmoje 
eileje grizusiems teikiama medicinos pa
galba, ypatingai globojami vaikai, neteko 
savo tėvu. Jie neatidėliojant siunčiami i 
vaiku namus. Tarybų Lietuvos vyriausybe 
paskyrė grįžtantiems piliečiams pramoni
niu prekių uz 2 milijonus rubliu.

Viso respublikos laikraščiai, esą, duoda 
plačius reportažus apie griztanciuosius ls 
Vokietijos, ju pergyvenimus ir dziaugsma, 
kuri jie patiria savoje zemeje, esant tary
binei santvarkai.

Prol. Balys Sruoga Lietuvoje?
„ELTA” praneša, kad, nepatikrintomis 

žiniomis, buvę Stuttnofo stovyklos kaliniai. 
prbl. Balys Sruoga, prof. tun. Alfous.ifl. 
LlpiihuiM ir bum Stasy* VIa, esu ateidvrė į 
Lietuvoje. j
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Rugsėjo 8-ji musu 
Tautos Didybes švente

Visai netolima yra W praeitis, kada 
mes kaip laisva tauto ir nepriklausoma 
valstybe iškilmingai svesdavome savo tau
tines šventes. Viena is tu iškilmingu šven
čiu šiemet mes švenčiame svetimoje žeme* 
je. Si švente vadinama rugsėjo 8-ji. Lietu
viu tauta sios dienos iškilmes skiria Lie
tuvos garbingiausiojo Kunigaikščio Vytau
to Didžiojo garbei.

1430 m. Rugsėjo 8 d. musu Didysis Val
dovas turėjo būti apvainikuotas karaliaus 
vainiku. Tokio vainiko Vytautas D. tikrai 
buvo vertasl Musu poetas P. Vaičiūnas ta 
verte apibudina, sakydamas: „Lietuvos 
Karaliau, Vytautai Didysis, Tavo Genijaus 
audringi žygiai apvainikavo musu Tėvynė 
galios ir garbes vainiku. Tavyje, Birutes 
Ir Kęstučio sunau, susikaupė ir pasireiske 
musu Tautos valia gyventi".

. Vytauto D. kelias i karališkos garbes 
vainiką buvo sunkus ir dygus. Vytauto D. 
gyvenamasis laikotarpis turi daug pana
šumu i musu gadyne. Todėl nenuostabu, 
kad jis, kaip ir mes, net du kartu (1384 ir 
1390 m.) skaudžia širdimi turėjo apleisti 
Lietuvos žeme ir kaip pabėgėlis prisig
lausti nemegstamoje Vokietijoje. Gyven
damas pas ordena musu Didysis Kunigaik
štis išėjo kietos drausmes mokykla. Pabė
gėlio dienos sugriovė pasitikėjimu žodžiais, 
ikvepe atsargumo jausma, uzgrudino valia 
ir išmokė savotiškos politikos. Didesne 
savo gyvenimo dali, kaip1 ir kiti Lietuvos 
Kunigaikščiai, Vytautas D. praleido kari
audamas. Jo karu tiklas buvo: vakaruose 
sumušti vokiečiu galybe, ordena, kuris 
nuolat užpuldinėdavo Lietuva, o rytuose- 
Vytautas D. sieke užkariauti Rusija, pra
plėsti Lietuvos teritorija ir padidinti val
stybes turtus. Narsusis musu Valdovas tu 
tikslu pasiekė. 1410 m. ties Žalgiriu Hu
muso vokiečiu ordena, o rytuose-sekmin- 
gal išplėtė sienas: uz Maskvos ir Dniepro, 
b nuo Baltijos-juros 1 pietus: „ligi Dono ir 
mariu Juoduju" (Maironis). Tas visas že
mes plotas sudarė apie 1000000 kv. km. 
Todėl visai teisingai anų laiku Lietuva 
galėjo vadintis imperija, o josios Valdovas 
Vytautas D.-imperatoriaus vardu.

Vytautui D. rūpėjo ne tik užsienio poli
tika ir karo reikalai, nemažiau jis sielojosi 
Ir vidaus gyvenimu. Jis pertvarka valstybe 
medžiaginiu ir dvasiniu atžvilgiu. Centra
lizavo Lietuvos valdymo būda, visa val
džia perimdamas is daugybes sritiniu kuni- 

.gaiksciu i savo rankas ir tuo budu pasi
darydamas Lietuvos monarchas.

Romos imperatorius Zigmantas 1429 m. 
Lucko suvažiavime pasakė, jog Vytautas 
D. turis daug nuopelnu Lietuvai ir visai 
Europai ir pasiūlė, kad Lietuvos Valdovas 
butu apvainikuotas karaliaus vainiku.

Tačiau nusipelnytu vainiku Vytautas 
D neturejo laimes pasipuošti. Tie, kurie 
priešinosi Jo karališkai garbei ir didybei 
(lenku bajorai ir Zbignievas Olesnickis), 
•unciama vainiką pakeliui sulaikė ir pe- 
reme. 0 svarbiausia, 1430 m. spalio 27 d. 
mirtis, pakirkdama virs 80 m. senelio Lie
tuvos Valdovo gyvybe, nebeleido kitu at
veju ir kitais keliais siunčiamo vainiko 

. susilaukti.
Praslinko jau keli šimtmečiai, kai 

Vytautas D. savo žygiais buvo sukures 
galinga Lietuva. Šiandien Ji suskurdo. Bet 
gal amžių Valdovas ir vėl mums lemia 
kurti ir tęsti ateityje graziaja Lietuvos 
istorija, kokia kure visi kiti musu kuni
gaikščiai ir visu laiku veikėjai.

Pralinkus audroms, visad pasirodo 
saule, praslinkus priespaudos metams, vi
sad ateina laisve ir laime. To moko mus 
musu istorija, kuri amžinai mėgsta pasl- 
Kartoti.

K. B. Zdanavičius

Piktam ugnies viesului Įsiveržus i 
musu mieląją Tėvynė ir jums su tėveliais 
ja laikinai palikus, jums prasidėjo sunkios 
dienos. Jus netekote savo gimtu namu, 
taip mėgstamu mokyklų, įdomiu knygučių 
su gražiaisiais paveikslėliais, laikraščiu, 
skirtu jurps ištisai ir tokiu, kuriu skyre
liuose rasdavote jums Įdomiu rašinėliu. 
Jusu tevelia!, net ir labiausiai norėdami, 
dabar negali jums duoti tai, kuo jie galė
davo jus pradžiuginti esant laisvoje Tėvy
nėje.

Laikas eina, o mes vis dar esame sve
timoje salyje, kaip keleiviai geležinkelio 
stoties laukiamajame. Jus jau pasiilgote 
savu knygučių, nes ne visi suskubote, 
vykdami is namu, jas su savimi pasiimti. 
Jums norisi ir pasakėlių pasiskaityti, jus ir 
eilerasoiu pasiilgote. Kad ne taip jums 
butu nuobodu, kol jus susilauksite nauju, 
jau Vokietijoje spausdintu knygeliu, šiame 
laikraštyje, redakcija spausdins ir jums 
Įdomiu dalyku. Tat nuo sios dienos jusu 
mielieji rašytojai vėl bus su jumis. Ta
čiau redakcija nori, lead šiame skyrelyje 
ir Jus patys rašytumėte. Jus tiek keliavote 
su savo tėveliais, jus tiek daug pergyve

T4fe Afield-,..
Man nebuvo gera, kai pirma karta per

rengiau Vokietijos siąna ir, kai du mene
sius keliavau vią tolyn i vakarus, per vėjus 
ir darganas, kai nežinojau, kas yra svarus 
patalas ir elitas valgis.

Man nebuvo gera, kai dirbau dešimt vi- 
landu per diena, ir negalėjau įsivaizduoti, 
ar gali kada žmogus nenorėti valgyti. Man 
nebuvo gera, kai jutau, kad esu verdamas 
dirbti nebe sau, galvoti nebe sau ir gyventi 
nebe sau.

Man nebuvo gera, kai vėl simtus kilo
metru-pėsčias plėšiausi vis tolyn i vakarus 
nuo uzgriuvancio baisaus, raudono, viską 
ėdančio, ugnies debesio.

Nebuvo gera ir tada, kai tas debesys 
paliko toli ir virto tik tyliai grasančia rau
dona pašvaiste.

Man negera ir dabar, kai sėdžiu čia 
ramioj užuovėjoj, kai gyvenu be did liu 
rūpesčiu, nes yra kas uz mane rūpinasi, 
kai tikiu, kad, kritiškai akimirkai atėjus, 
nebebusiu užmirštas ir vienas sau paliktas.

Ir man nebus gera, jeigu is čia busiu 
nugabentas ant neramios juros kranto ir 
per dienas'galėsiu žaisti su pakrantes ak
menėliais ir laidyti po putotas bangas.

Nebus gera, jeigu nuves ir i, kainus ir 
kasdien galėsiu kopti i ju viršūnes ir ran
kom sklaidyti nuo dangaus mėlynės baltus 
įpuklnius debesis.

^4 Sapnavau...
As sapnavau: štai, teka Nemunas per Kauna, 
Kaip musu skausmas didelis, platus;
Prie Veliuonos beginkliai partizanai kaunas 
Ir gina jos krantus.

As sapnavau: i savanoriu buri >f 
Ir as dainuodamas einu lanka, 
O is Dangaus Galybių Viešpats žiuri 
Ir laimina gera ranka.

As sapnavau: pavasaris. Ir paukščiai grįžta
.1 lizdelius senus,
Ir šventas Kristupas ta vargo upes baigia bristi, 
Ir dirvon žagre nesą tremtinio sūnūs.

As nubudau: kur sapnas, kur tikrove, 
Kas vargšei širdžiai pasakys?
Aplink kalnai, kaip nusigandę'stovi, 
Aplinkui Austrijos salta rudens naktis.

Mieli vaikučiai,
note visokiu dienu ola Vokietijoje. Jus ir 
dabar daug pergyvenate, būdami be savos 
mokyklos, be savu nameliu ir be savos 
Tėvynės. Pasiimkite pieštuką, pasitieskite 
popieriaus ir surašykite visa, kas sjums 
širdele slegia, kas jums naktimis miegeli 
neramina, kuriuo džiaugsmu jus diena 
gyvenate. Mes visa tai idesime i laikrascio 
skiltis, o jus savo rūpestėliais ir džiaugs 
mata dalysites su visata savo lietuviais 
draugais, tokiais pat berniukais Ir mer
gytėmis, gyvenanciavis visuose Vokietijofl 
kampeliuose.

Šiuokart mes duodame jums jus labai 
mylinčio rašytojo pasakėlė - padavima. Jis 
yra pasizadejes ir toliau jums rašinėti. 
Rasys jums ir kiti musu rašytojai. Vokie
tijoje gyvena ir kuria didysis jusu drau
gas Vyte Nemunėlis. Ir jus, skaitydami ju 
kurinius, galesite pasijusti esą savo tė
vynėje ir su ramia šypsena užmigti po 
dienos darbu, kaip užmigdavote, šlamant 
tėviškės sodybos liepai ar ošiant šilui.

O dabar susikaupkite ir skaitykite 
nelaimingos meškinu seimos likimą.

Meškinas

J/tesk,UM>
Seniai labai seniai, ten kur dabar pla

čiose Suvalkijos lygumose kviečiai gelto
nuoja, kur piemenelio birbyne alksny
nėlius skardena, —• buvę platus miškai. 
Galėjai tatisas savaites keliauti, galo 
nesurasdavai, galėjai galva užvertęs žiū
rėti, pro saku tankme dangaus nematy
davai.

Vienoj tankynei, didelėj landynėj gy
veno meškų pora su dviem mažais meš
kiukais.

Meškiukai guleje tarp tankiu eglaičių 
minkštomis samannomis išklotame patale, 
o kai saule pakildavo ir jos spinduliai 
prasiskverbdavę pro sakas, išriedėdavo i 
aikštele pažaisti. Juodu kuduliuodavesl, 
kaip minkštučiukai vilnų kuodeliai, ėjo 
imtynių ir kuliu vertėsi, o tėvai žiurėjo 
smagiomis mažomis akutėmis ir nesitvėrė 
džiaugsmu.

Tas miško kamputis buvo labai ramus,

ir meškinai savo lizdo perdaug nesaugojo, 
Karta, kai juodu abu buvo iseje medžioti, 
aikštelėje bežaidžiančius meškiukus užtiko 
žmogus. Jis ant peties nesesi lanka, o uz 
Juostos kūleli strėlių. Meškiukai pamate 
nepažįstama padara< norėjo pabėgti, bet 
žmogus greitai svystelejo lanka, suzvimbė 
strėlė, ir po valandėlės abu gauruotukai 
gulėjo negyvi.

Žmogus buvo sotus, krepšyje turėjo ka 
tik nušauto elnio slauni, tai meškiuku ne 
neliete. Tik issitrauke strėlės ir nuėjo 
save keliu.

Netrukus grize ir meškinai. Juodu nese 
vaikams po dideli medaus kori. Netoli namu 
eme smagiai murmenti, bet vaikai pasitikt 
neisbege.

Susirupine tėvai skubėjo prie lizde. 
Aikšteles pakraštyj gulėjo abu meškiukai, 
sustingę, is skausmo susirietė abu nebe
gyvi.

Man ir tada nebus gera, jeigu vietoj 
prarugusiu bulviu,. stala apkraus puikiais, 
valgiais, o i kieto šiaudinio čiužinio vieta, 
minkštus patalus paklos.

Man nebutu gera, jeigu mane ola, sve
timoj zemej, palaidotu ir ant kapo is gra
žiausiu gražiausiąjį paminklą pastatytu.

Ir man niekur nebuš gera, kol žinosiu, 
kad svetimos kojos mindžioja mano tėvu 
žeme, kad svetimos rankos grobia ir nai
kina, kas mano prakaitu buvo sukurta, 
kad mano nupeduoti laukai ir pakeles 
sunkdinamos nebe sąžiningo darbo pra
kaito, bet kenčiančios širdies paskutiniais 
kraujo lasais.

Ir tik tada as busiu patenkintas .ir 
laimingas, kai mano koja vėl tvirtai pajus 
po savim kieta tfevu žeme, kai pirmas 
prakaito lasas nukris ir i ja susigers. 
Tegu ir labai mažytis, tegu ir tiktai tas 
vienas, bet nuo laisvos kaktos, i laisva, 
vergijos nebepazistancia, žeme.

Ir tam man nieko nebegaila. Tam as 
galiu dar tukštancius kilometru nueiti, tam 
as galiu kantriai beprasmi darba dirbti ir 
ramia sirdzia salia nežinomo kelio po bal
tu kryžium atsigulti. Del to as galiu daug 
iskesti, daugiau, negu danji geliamas šuo, 
bet kitur gera man niekur nebus.

R. S a u 1 e n i s.
(Is Alt-Gargefl lietuviu stovyklos sie

ninis laikraštėlio „Be tėvynės" 3 Nr.)

Nuliude tėvai. Abu koriai taslyde is 
dantų ir nukrito zemen, o geltonas medus, 
kaip auksas stambiais lasais varvėjo ant 
samanų, bet niekas jo nemate ir negailėjo. 
Susėdo abu meškinai salia negyvu meš
kiuku ir eme raudoti. Liūdnai skambėjo 
mlskas nuo Ju aimanavimo, nutilo smagios 
paukšteliu giesmes, egles is liūdesio pla
čias sakas žemyn palenkė, o voveraites 
nese gražius geltonus riešutus ir bere meš
kinams po kojų, bet niekas ju negalėjo 
suraminti. Juodu verke ir verke. Dideles 
asaros krito f samanas, sunkėsi i žeme, 
o kai 1 žeme nebetilpo, eme sruventi pa
kalniui. Kai kita ryta saule užtekėjo, is 
tankaus eglynėlio sruveno skaidrus, skai
dinis upeHukstis. Jis rangėsi apie med
žius, gurgėjo per akmenis ir ieškojo sau 
kelio vis pakalnėn ir pakalnėn.

Ir žmogus pamate ta upeli, kuro vakar 
nebuvo. Jis paėjo aukštyn, pamate ver
kiančias meskas ir suprato, is kur tas 
upelis atsirado. Jam pagailo nelaimingos 
meškų poros, bet savo pikto darbo patai
syti nebegalejo. Nusiminęs pastovėjo prie 
upelio ir pavadino ji Meškine.

Meškines upelis ir dabar tebeteka per 
lygius Suvalkijos laukus. Jis teka prg 
Patasime ir pro Skriaudžiu mišką, o ties 
Jure iteka 1 Pilve.

Ir šiandien jo pakrantėse krykščia val
kai, ir smagus taškosiskaidru jo van
deni, bet retas bežino ta kur ta srove savo 
pradžia gavo.

Jurgis Jankus

Vargo Mokyklos keliais
Bayreuth&s (ELTA) Liepos 14 dieni 

Bayreuthe pradėjo veikti keturiu skyril 
pradžios moklykla su 40 mokiniu. Destonų 
tikyba, lietuviu kalba, aritmetika, istorija 
gamtos mokslai, geografija, literatūra, pie! 
simas, rankdarbiai, dainavimas ir kun< 
kultura. Mokykla vadovėliu visai neturi 
Vedėjas turi „Sakalėli" III ir IV slę, St 
Zobarsko „Aurele" IV skyriui. Mokiniai 
uzsiraso, ka mokytojas pasakoja, paskui ii 
tu užrašu mokosi. Mokyklai baldus davs 
UNRRA. Žada duoti ir rašomosios medžia
gos.

Mokytojas mums rašo: „Pirmieji mo
kyklos žingsniai sunkus. Toks darbas 
vargina mokytoja, o dar daugiau-moklnius. 
Musu tikslas-duoti vaikučiams darbo, ati
traukti nuo tinginiavimo bei išdykavimo 
ir padėti prisiminti užmiršta mokslą, o 
pradedančiuosius pamokyti pažinti rai
des . . . Žengiame Lietuvos „Vargo Mo
kyklos" keliais, bet tikime Šviesesne atei
tim.

Savo darba ir vargus skiriame Tau, 
Nepriklauroraojl Lietuva, musu Tėvynė".

Dieve, padeki.

Skamba lietuviška 
daina...

Lindau
Is tolimos prancūzu srities <mus pasiek* 

žinia, kad šioje vietovėje musu lietuviškos 
dainos bei taut, muzikos populiarintojas 
dirigentas Alfonsas Mikulskis atgaivinęs 
savo ansambli ir su juo plačiai koncer
tuoja prancūzu kariams. Be koncertu ka
riams, Alf. Mikulskio ansamblis 3—4 kar
tus por savaite koncertuoja per radiją, duo
damas lietuviškos dainos ir muzikos pus
valandžius. Ansamblio darbams talkinin
kauja ilgamete ansamblio tautiniu šokiu 
instruktore M. Baronaite ir kanklių zinov' 
O. Mikulskiene.

*
Tiibingen

Ir čia puoselejima lietuviška daina ir 
tautinis šokta. Gražiai veikia vyru, mo
terų ir misrus choras bei tautiniu šokiu 
grupe. Chora diriguoja Vilniaus operos'

včaikh&djis
Tik-tik tiku visa nakti, 
Tik-tik tiku visa diena 
Man nereikia nei duoneles, 
Nei karvutes balto pieno.

Tik-tik tiku greitai begu,
Tik-tik tiku nesustoju,
Nors esu as be batuku, 
Ir be ranku, ir be kojų.

Tik-tik tiku, prašom prašom
Man pasukt tiktai galvute, — \ 
Vėl kas valanda žinosi 
Ir sekunde ir minute.

Nors man akys salto stiklo, 
Nors širdele salto plieno, — 
Tik-tik tiku visa nakti, 
Tik-tik tiku visa diena.

Viįte. OtemunellA

solistas VI. Baltrusaitas. Jau suruošta visa 
eile koncertu, kuriose dalyvavo ir Lietuvos 
operų solistai: E. Kardeliene, S. Adomai- 
tiene ir St. Liepas.

* i
Ravensburg

Dramos aktoriaus Ant. Gustaičio vado
vaujama scenos meno mėgėju grupe sum
ose kelis kartus viesus pasirodymus lietu
viam ir prancūzu kariams. Čia gyvena ir 
Vilniaus operos solistas St. Liepas, kuris 
akompanuojant Z. Nomeikai, dalyvauja 
grupes koncertuose ir pats juos ruošia in
dividualiai.

*
Wuerzburg-Zcllis (ELTA) Rugpiuclo 4 

diena Wuerzburg-Zellio lietuviu stovyklai 
Seligensadto lietuviu stovyklos meno an- ? 
samblis surengė dainos, poezijos ir tauti
niu šokiu koncertą. Gražiai pasirodė diri
gento M. Liuberskio vadovaujamas mišru
sis choras „Dainava" ir vyru chorai atski
rai padainavęs keturias lietuviu kompozi
torių dainas. K. Valaitytės ir M. Steikunie- 
nes parengtame dainos ir žodžio montaže 
pasirodė operos solistas A. Sprindys, 
misrusis choras ir praskambėjo poeto B. 
Brazdžionio eilerasciai, parašyti jau lietu
vio tremtinio sąlygose. Baleto artiste Irena . 
Eidrygeviciute pašoko solo baleto dalyku. 
Sėkmingai pasirodė tautiniu šokiu trupe, 
vadovaujama Irenos Eidrygeviciutes. Kon
certą praturtino nuotaikingai praskambė
jusios operos solisto A. Sprindžio dainos.

Seligenstadto lietuviu stovyklos meno 
ansamblis, vadovaujamas energingo operos 
solisto A. Sprindžio, dirigento M. Liu- 
berskic ir kitu rimtu meno pajėgu, susi- 
lauke nuoširdaus įvertinimo.

3



PAIEŠKOJIMAI Is lietuviu gyvenimo
38. Jeronimas Birštonas ieško Vinco ir 

Albino Vieraiciu, Petro Birštono Algirdo 
ir Monikos Kalinausku ir kitu'pažystamu. 
Abu gyvena Oldenburg, Unterm Be r g.

89. Jonas Perevicius, gyv. Oldenburg, 
Unterm Berg. ieško Elenos Pereviciutes 
ir Bronės Bud r įkaites.

40. Beliajeviene Antanina, ieško sunaus 
Alekso Beliajevo, gim. 1927. XI. 8. Is 
Kazlu-Rudos. Lageris Hassendorf, Kr. 
Rotenburg.

41'. Jonas Dambrauskas, ir žmona Ele
na, su dviem' dukterimis, gyvene Vilka
viškio gelezink. stotyje pajesko savo gimi
niu. Adresas 23 WUhrden 7 tib. Osterholz- 
Scharmb. Bremen.

42. Dant. gyd. K^zlauskiene-Petruske- 
viciute-Gailute ieško tėvu: mok. Vinco ir 
Veronikos Petruskeviciu, brolio Vytauto 
ir sesers Danutes, visi is Vilkaviškio.

48. Domicėlė Rusaite ieško brolio dr. 
Polikrono Kuso su seimą. Meerbeck bei 
Stadthagen.

44. Stasys Bagdonas, gyv. Meerbeck 
N. 21, bei Stadthagen, ieško brolio Mečio 
ir svogerio Jono Benkio.

45. Jadvyga Virsiliene is Kauno, gyv. 
Meerbeck, bei Stadthagen, ieško savo su
naus Petro Viršilos, marčios Jadvygos su 
dukterimi ir pažįstamų. Meerbeck, bei 
Stadthagen.

46. Steikunu gimine is Kauno ir Kaise- 
doriu, ieško giminiu is Balniku ir Jezno. 
Antanas Steikunas, Meerbeck bei Stadt
hagen (Lager Lithuania).

47. Kun. Tonas Pakalniškis ieško Bich- 
neviciu ir Juciu seimu is Vevirzenu. An
trašas: Mtlnchen, Unterangerstr. 17.

48. Juozas Stonys su seimą ieško sunu - 
Vytauto ir Jono, Hassendorf Lager, Kreis 
Rotenburg i. Hann.

49. Gustavas Petersonas (Oldenburg 
„Unterm Berg”) ieško giminiu ir pari
etamu.

50. Jonas Jurksaitis (Oldėnburgas, 
„Lithuanica”) ieško giminiu ir pažįstamų.

51. Joana Kaunaite, (Oldenburg lage
ris) ieško brolio Antano s. m. sausio men. 
gyv. Kreissing tib. Posen.

52. Domą Kaunaite, (Oldenburg, Un
term Berg, Lager) ieško Griškevičiaus, 
gyvenusio Lukenwalde. Turi jo du palik
tus čemodanus.

53. Albina Karpiute-Isganaitienc, (Ol
denburg lag.) ieško brolio Juozo Karpaus 
is Marijampolės miesto.

54. Juozas Isganaftis ieško brolio Si- 
mano Isganaicio is Ziurlu kaimo, Kidulių 
valse., Sakiu apskr.

55. Antanas Kutka gyv. Hassendorfo 
lageryje (Kr. Rotenburg), ieško žmonos 
Liudos ir .dukters Nijolės.

56. Marta Endzoliene ieško vyro Juozo 
Endzelio, sesers Alinos Birbilienes su sei
mą ir svogerio Juozo Burmano. Lietuviu 
Komitetas, Pinneberg, Lindenstr. 25.

57. Auguste BerVingiene ieško broliu 
Jurgio ir Simo Dovydaičiu ir seserų Tut
kuvienės ir’ Bybartienes. Lietuviu Komi
tetas, Pinneberg, Lindenstr. 25.

58. Stasys Ignotas, gyv. Pinneberg, 
Elmshoner Strafie 52, ieško Liudo Adam- 
kaviciaus, gyv. Tirkšliuose.

59. Birute Kemczaite, mokine, gyv. Ol
denburg, Unterm Berg, lager. 13 bar. 4 
kmb. ieško giminiu bei pažįstamų.

60. Apolionija Žukauskiene, gyv. Meer
beck bei Stadthagen, ieško broliu Vaclovo, 
Stasio ir Balio Berentu.

61. Vladas Žukauskas, ieško seserų 
Juzės Savickienės, Stases Brazaitienes ir 
Marijos Lubinskienes. Meerbeck bei 
Stadthagen.

62. Petras Vingela, gyv. Oldenburgo lie
tuviu stovykloje ieško sesers Brones, svo- 
geriu Albino Kumeso ir Jono Krisciuno.

63. Jonas Kaminskas gyv. Oldenburgo 
lietuviu stovykloje, ieško žmonos Mares 
Kaminskienės Ir vaiku Kazio, Albino, 
Jono, Vyto, Juozo, Akvalinos ir Danutes.

64. Birute Valiukaitiene — Guzauskaite 
ieško tėvu Juliaus irAleksandro Guzausku, 
sesers Aldonos ir broliu Bytauto, Algirdo, 
Kazio ir Laimučio. Pinneberg, Schl. Holst., 
Lindenstr. 25.

65. Aleksas Stakauskas, gyv. Gbttingen, 
lietuviu komitetas, ieško žmonos Sofijos . 
Slakauskienes, Mykolo Daubaro ir Alekso 
bei Valdemaro Kancleriu.

Lietuviu stovykloje „Wiesenfeld” 
bei Glinde iiber Hamburg gyvena lietuviai , 

. ieško giminiu ir pažįstamų:
66. Vincas Adomaitis gim. 1897 m.
67. Vinca's Aleksandraitis gim. 1915 m.
68. Vladas Beveinis gim. 1909 m.
69. Vaclovas Suteikia gim. 1921 m.
70. Stasys Černiauskas gim.~iy21 m.
71. Kazys Eidukevičius gim.'1880 ,
72. Bronius Eidukevičius gim. 1Q17 m.
73. Ele Eidul^viciute gim. 1923 m. 1
74. Uršule Gonciuviene gim. 1890 m.
75. Adolfas Kasgprskas gim. 1905 m. •
76. Pranas Kazlauskas gim, 1894 m.

1. Cesna Vladas, gyv Hassendorf, Kr. 
Rotenburg, ieško broliu Broniaus ir Petro 
bei pazistamu.

2. Didjurgis Bronius, is Pabebirvio, 
Simkaiciu vai. Raseinių apskr., gyv. Wen- 
torf lageris, blokas 9, Hamburg, prašo 
fltsilėpti.

3. Barkstaitis Pranas ieško Tunikaicio 
Arturo, Deglovienes Elzbietos su motina 
ir Mikolaioio Jono su Seimą, is JurbaTko. 
Hanau am Main, lietuviu stovykla bl. 4a 
kamb. 44.

4. VI. Sadauskas, Hassendorf stovy
kloje, ieško Antano Latono, Alberto Mi- 
leskos is Mažeikiu, Prano Potilo ir Vlado 
Bakuno.

5. Gaurauskas Aleksas ieško Juozo Ja
kaičio ir Adomo Kudoko is Krekenavos v. 
Panevėžio apskr. 1

6. Baltrenas Jonas is A»ykscin ieško 
Stasio Grigaravičiaus is Kovarsko ir pazi
stamu. Hanau am Main, lietuviu stovykla, 
blok. 4a, kamb. 44.

7. Kriauciunas Juozas ieško Vinaičių ir 
artimųjų. Lingen (Ems), lietuviu stovykla.

8. Skaisgiris Vincas ieško žmonos Onos, 
broliu, Jono ir Juozo Jakubaiciu ir Justino 
Skaisgirio. Lingen (Ems), lietuviu sto
vykla.

9. Kurapkicne Petronėle, gim. Vasi
liauskaite, gyv. Hassendorf, Kr. Rotėn- 
bnrg, ieško vyro Juozo Kurapkos.

10. Jacikevieius Antanas ieško žmonos 
A. Jacikevicienes-Kulikausliaifes, Vaclovo 
Jacikeviciaus ir Liudos Šepetytės. Neu
munster, Lindenstr. Nr. 1, Wittorf Schule.

11. K. Povilaitis prašo atsiliepti gimi
nes, draugus ir pazistamus. Hassendorf 
lietuviu, stovykla.

12. Elzb. Backeviciene prašo atsiliepti 
dukterį U. Stockuviene, sūnūs Vlada ir 
Piju. Hassendorf lietuviu stovykla.

13. Stan - Stašaitis, Amerikos kariuo
menes kapitonas, ieško savo dėdės Liudo 
Stašaičio. Hassendorf lietuviu stovykla.

14. Ona Antosaitiene, gyv. Hassendorf, 
ieško sunaus Broniaus Antosaicio ir An
tano Sakalausko.

15. Alfonsas Blckys ieško brolio Blekio, 
Prano Ruksteles, Jono Gytenio ir Jurgio 
Biveinio. Oldenburgo lietuviu stovykla.

16. Zofija Meiliene, gyv, Hassendorfe, 
ieško vyro Prano Meiles ir jo sesers Onos 
Uselienes.

17. Skibaite Eugenija, gyv. Oldenburgo 
liet stovykloje, ieško motinos Stases Ski- 
bienes, seserų giminiu, ir pazistamu.

18. Kunigas Vytautas Pikturna, gyv. 
Mtincben, Unterer Anger 1711, ieško Juozo 
ir Irenos Vaitiekaiciu te Saulučių dvaro ir 
Broniaus bei Danutes Kubilių is Marijam
polės miesto.

19. Gustavas Dambrauskas, gyv. Olden
burgo stovykloje, ieško Simano, Prano, 
Jono ir Richardo Dambrausku.

20. Just Pauliukonis, gyv. Oldenburgo 
stovykloje, ieško Jono Pauliukonio, Juozo 
Galecko Ir Kazio Mažeikos.

' 21. Julija Mikalauskaite, ieško Reginos
Kalasitmienes - Mikalauskaitės ir Jurgio 
Volodkos. Lietuviu komitetas Hamburge, 
Burchardplatz, Chilehaus A.

22. Bronius Baskys, gyv. Hamburg- 
Rohlstedto Komitetas per Hamburgo komi
tetą, ieško Juliaus Baskio ir Salomėjos 
Jancauskaites.

23. Pranas Dauginas, gyv. Hamburg- 
Rohlstedt lietuviu komitetas, per Ham
burgo komitetą, ieško giminiu ir pazi
stamu.

24. Antanas Vabolis, ieško sunu Ana- 
- ’ tolijaus ir Zigmo. Ltlneburg lietuviu komi

tetas.
25. Marija Ratautiene, ieško Stepo ir 

Romano Staikunu, Ltlneburg lietuviu ko
mitetas.

26. Veronika Ivaškevičiene, gyv. Has- 
sendorfo stovykloje ieško vyro Edvardo 
Paskeviciaute ir svogerio Prano Urbo su 
seimą.

27. Stefanija Jankauskiene, gyv. Has
sendorfo Plovykloje ieško savo vyro Vlado 
Jankausko ir sesers Ambrazevicienes.

28. Viktoras Rutkauskas, gyv. Hassen
dorfo stovykloje, ieško Vinco Rutkausko.

29. Vincas Sakalauskas, gyv. Menstadt, 
Bremervbnde, ieško sunu Albino ir Juopo 
Sakalausku.

30. Vincas Bruozis, gyv. Menstadt, Bre- 
mervdrde, ieško sunaus Kazio Bruozio.

31. Vince Kudzmiene, gyv. Hassendorfo 
stovykloje ieško vyro, dukters Genovaitės, 
tėvo Juozo ir brolio sunu - Stasio ir Vita
liaus Pališkiu.

32. A. Morkūniene, gyv. Hassendorfo 
stovykloje, ieško vyro Antano Morkūno ir 
jo broliu Balio, Jono, Juozo, Petro, Povilo 
ir Kazio.

33. Aniceta Burbiene ieško vyro Juozo 
Burbos is Plunges, Oldau (Schule) b. Celle.

34. Juozas-Kudirka ieško broliu Jono, 
Justino, Augustino, Simano ir sesers Ele-

\ nos. Hassendorfo stovykla.
35. Marija Lapinskiene Ieško Adolfo 

Kairio. Oldau (Schule) bei Celle.
36. Kaze Juriene ieško vyro Juozo Ju- 

rio'. Oldau (Schule bei Celle.
37. Vytautas Birštonas ieško Vinco, 

l Jono ir Broniaus Birštonu ir kitu pazi-

(Atkelta is psl. 2) 
„ELTA” vėl veikia

Wuerzburge atgaivinta „ELTA” (Lietu
vos Telegramų Agentūra). Ji šiuo metu 
teikia žinias „Lietuviu Sąjungos žinynui” 
is lietuviu gyvenimo Vokietijoje bei įvai
rias lietuviams Įdomias užsienio infor
macijas. Todėl ir Lietuviu Sąjungos sky
riai bei Lietuviu Komitetai, Stovyklos 
ir kt., medžiaga siunčia „ELTAI”, o ne 
Lietuviu Sąjungos Valdybai. „ELTOS” 
adresas: Wuerzburg, „ELTA”, Judebuehl- 
weg 6.

Kai kuriomis „ELTOS” žiniomis šiame 
numeryje pasipaudoja ir musu laikraščio 
redakcija. '

Mannhcimas (ELTA) Dideleje ivairiu 
tautu stčyykloje gyvena apie 80 lietuviu. 
Maistas vidutiniškas; apskritai gyvenimas 
geras. Turimomis žiniomis, ten butu vie
tos dar keliems šimtams lietuviu.

Burgbernheimas (ELTA) Miestelyje ir 
apylinkėse gyvena apie 60 lietuviu. įsteig
tas Lietuviu Sąjungos skyrius, kurio bū
stine yra Windsheime. Gyvenama priva
čiuose butuose ir gaunamos paprastos . 
maisto korteles. Karta per menesi lietu
viai susirenka pamaldų.

Birželio 20 d. mirė ilgametis Lie
tuvos mišku ' ”
driekus.
Kempten

Kempten 
stovyklose, 
Lietuviams •----------— ...________ _ _
romo studentu kvarteto vadovo/ Jąrosekas 
čia yra sudaręs darnu kvartetą. Veikia 
baleto studija, kuri jau buvo suruosusi 
koncertą.

Mokyklinio amžiaus vaikai džiaugiasi 
gražia mokykla.
Augsburg

wMums praneša is Augsburgo, kad čia 
yra susiorganizavęs lietuviskasis teatras. 
Su veikalais, kaip pvz. „Vincas Kudirka” 
ir kt., teatro kolektyvas yra aplankęs ke
letą lietuviu gyv. vietovių. Teatro kolek
tyvo branduolį sudaro Vilniaus dramos 
teatro aktoriai: J. Palubinskas, A. Škėma 
ir kt.

is

78. Pijus Kijauskas gim. 1894 m.
79. Morta Kniuklieno gim. 1894 m.
80. Vladas Liaukevicius gim. 1926 m.
81. Albinas Margevicius gim. 1925 m.
82. Antanina Mockiene gim. 1922 m.
83. Liudvikas Nemeika gim. 1897 m.
84. Petras Pecenkis gim. 1917 m.
85. Justinas Peckaitis gim. 1923 m.
86. Stasys Ramanciukas gim. 1884 m.
87. Boleslovas Serapinas gim. 1921 m.
88. Bronius Steponavičius gim. 4925 m.
89. Juozas Subačius gim. 1913 m.
90. Pranas Siūlys gim. 1925 m.
91. Juozas Tamasaukas gim. 1923 .m.
92. Prane Uleviciute gini. 1875 m.
93. Petras Vasiliauskas gim. 1892 m.
94. Kazys Vysniauskas gim. 1893 m.
95. Jania Gilandiene — Kurauskaite, 

.. Kauno, ieško tėvu ir brolio Česlovo. 
Liet. Komitetui, in Uchte, Kreis Nienburg, 
in Essern.

96. Ona Pankieno — Petravičiūte, gyv. 
Nienburgo (Hanover) stovykloje ieško vyro 
Česlovo ir Tareilos.

97. Antanas Parseliunas, gyv. Nien
burgo stovykloje, ieško žmonos Kotrynos 
ir brolio Jono.

98. Vincas Januškai Ovelgonno lietuv. 
stovykloje, Kreis Celle, ieško broliu Juozo, 
Jurgio, Petro sesers Marijos lanusku ir 
kt. giminiu bei pažįstamų.

99. Gediminas Žolynas, gyv. Nienburge 
(Hannnover) Churchill camp, lietuviu sto
vykla Nr. 17 ieško tėvu Pijaus ir Magdės 
Žolynu, seserų Aleksandros ir Salomėjos 
ir kitu giminiu bei pažįstamų.

100. luozas Zarauskas, Hassendorf, Kr. 
Rotenburg, Lit. lager, ieško žmonos Olgos 
ir dukters Antonijos — Liudytes.

101. Bonaventura G uoga, gyv. Draken
burg 163, Kr. Nienburg a Weser, ieško Piju 
Grajausku ir luoza Barlęauska su sei- 
monis.

102. Antanas Šutas, ieško sunaus An
tano — Valerijono Šuto, dr. J. Žemaičio 
ir kitu giminiu Gbttingen, lietuviu komi
tetas, Nikolaistr. lb, Hotel Alte Fink.

103. Vladas Seikns, gyv. GBtlingen, 
Hotel Alte Fink, Nikolaistr. 1b, ieško prof. 
Karl Fulsta is Kauno.

104. Aleksandras Traška, ieško giminiu 
bei pažįstamu. Ltibeck lietuviu- stovykla 
„Gražina”.

105. Vincas Barsauskas, gyv. Hassen
dorf stovykloje ieško Juozo Armino.

106. Juozas Rakutis, gyv. Hassendorfo 
stovykloje, ieskd broliu Vlado, Broniaus ir 
sesers Emilijos Vilcinskienes.

107. Natalija Rakutiene, gyv. Hassen
dorf stovykloje, ieško seserų — Leonardos 
Velion’.skienes Apolonijos Simkuvienes ir 
brolio Pavilciaus.
Hassendorfo lag. (Kr. Rotenburg/IIann.) 

gyv. lietuviai, ieško savo giminiu 
J)ei pažystamu

108. Andrius Eitvaitis is Kauno ieško 
giminiu ir pažįstamų.

109. Meta Juozapavičiene, ieško savo 
vyro Juozapavičiaus, gim. 1900 met., gyv. 
Rudolf, Graudenę apskr.

110. Vincas Kuzma, ieško Izidoriaus, 
Prano, Mamerto ir Genes Vapsvų: Antano 
Būgos, Vlado Garsio, Petro Juodvalkio ir 
kitu pazistamu.

111. Paulina Kuzmiene, ieško savo 
sesers Sabinos Dambrauskaitės — Du- 
dienes su seimą ir kt. pazistamu.

112. Viktoras Jakubauskas, ieško su
naus Algimanto Jakubausko.

113. Jurgis Barkauskas, ieško žmonos 
Kastules Barkauskienės ir dukters Ele- 
nutes.

1|4. Justinas Sirutis, iesko’artimuju ir 
pazistamu.

115. Jonas Minelga, ieško artimųjų ir 
pazistamu.

116. Albinas Pocius, prašo atsliepti gi
mines ir pazistamus mažeikiečius. —

117. Pranas Lapinskas, prašo atsiliepti 
gimines ir pazistamus.

118. Marijonja Levickaite, ieško broliu 
Tamošiaus, Jono, Vinco ir Petro, seserų: 
Onos, Agotos 'ir Staciokienes Magdalenos.

119. Kazimieras Dumsa, ieško sunaus 
Zenono, is. Mažeikiu.
Hamburgo — Ochsenzell Pabaltijos tautu 
lag. gyvena lietuviai ieško savo giminiu 

bei pazistamu:
120. Vladas Samuolis, is Kauno, ieško 

savo giminiu ir pazistamu.
' 121. Alfredas Engmanas, is Kauno, 
ieško giminiu ir pazistamu.

122. Petronėlė Martišiene, ieško brolio 
Vinco Kundroto buv. suvis, dal. ir svogerio 
Jono Žilinsko.

123. Bronius Grikenis, ieško Jono la- 
kubkos, gyv. Kaune.

saugotojas eigulis Stasys An-

lietuviai daugumoje gjprena 
kuriomis rūpinasi UNRRA< 
vadovauja Dr. Kaskelte. Zi-

Haffkrug
Haffkrugo stovykloje yra 742 lietuviai. 

Gegužes 21 d. perrinkta valdyba. Naujo
sios Valdybos pirmininku yra rašytojas 
Fabijonas Neveravicius. Stovykla gražiai 
susitvarkiusi. Materialines pagalbos rei
kalingieji tautiečiai paremti UNRRA or-( 
ganizacijos ir švedu Raudonojo Kryžiaus. 
Susiorganizavusio L. Raudonojo Kryžiaus 
skyriaus pastangomis Įsteigti vaikams 
poilsio namai, ambulatorija. Skyriui vado
vauja Dr. Lasas.

Kultūrinis gyvenimas vyksta labai 
sklandžiai. Kasdiena stovykloje pasirodo 
aktualiu žinių biuletenis, o viena kart per 
savaite-rotatoriumi spausdinamas lai
kraštis „Kelyje Tėvynėn”, kuri redaguoja 
žurnalistas Jeronimas Cicėnas. Retkar
čiaisstovyklos gyvenimą paįvairina ben
drai ruošiami laužai, šiupiniai ir koncertai. 
Kas ryta stovyklos aikštėje pakeliama 
lietuviška vėliava, vakare nuleidžiama. 
Vėliavos nuleidimo metu giedamas Lie
tuvos Himnas ir „Marija Marija”.

Be kitu profesijų, šioje stovykloje susi
būręs nemažas zurnaltetu-rastoju būrelis. 
Rašytojo Juozo Krumino rūpesčiu pa
ruostas ir teleistas 100 psl. literatūros al
manachas. Plačiau apie almanacha para
šysime vėliau.

Ieškančiu dėmesiui
Speciali „Lietuvio” laida

Laikraščio „Lietuvis” leidykla, norė
dama padėti lietuviu šeimoms greičiau 
susirasti, s. m. rugsėjo 8 d. išleidžia spe- 
cialia-ekstra „Lietuvio” laida, kurioje tilps 
vien tik paieškojimai. Visi lietuviai pra
šomi dėti pastangų, kad toji „Lietuviu" 
laida kiek galima daugiau paplistu lietu
viu tarpe ir tuo pačiu padėtu lietuviu sei-

Reikalingi laikraščio atstovai
Laikraščio „Lietuvis” leidyklai reika

lingi atstovai lietuviu stovyklose ir dides
niuose miestuose. Kreiptis i laikraščio 
leidykla, Hassendorf, Kreis Rotenburg 
i. Hann.

Reikalingi laikraščio platintojai
Laikraščio „Lietuvis” leidyklai reika

lingi nulatiniai laikraščio platintojai ir 
paieškojimu rinkėjai lietuviu stovyklose ir 
didesniuose miestuose. Kreiptis i lai
kraščio leidykla. .*• ' <c

Gauti laiškai
Laiskrascio. redakcijoje gauti laiškai: 

Lietuviu Sąjungai Bremene, Lietuviu Ko
mitetui Bremene ir dr. V. Čepui, Breme
ne, Vincui Barauskui.

Skelbimu reikalu
Paieškojimu skelbimai kaštuoja 2 Rm. 

'tekstas turi būti kiek galima trumpesnis 
ir afekus, ypatingai adresas. Laikraščio 
leidykla paieškojimu tarpininkauti liesiu 
ima, todėl jos vardu atsiliepimu prašoma 
nerašyti.

Dar Lietuviu Komitetams
Norint išvengti spekuliacijos laikraščiu, 

pakartotinai prašomi lietuviu komitetai, 
ar ju įgaliotiniai pranešti laikraščio lei
dyklai, kiek egzempliorių pageidaujama 
gauti ir dėti pastangas patiems laikrašti 
atsiimti is leidyklos. Laikraštis iseis 
kiekvieno menesio I r 15 diena. Tad Jau
kiame is komitetu ar Įgaliotiniu reikiamu 
žinių. Taip pat komitetai .prašomi taikiniu- - 
kauti žmonėms, duodant laikraščiui 
paieškojimus.
Laikraščio leidėjas • ir vyr. redaktorius 

Kazys K e m e z y s.
Asatete te*. teteg i. tom.
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