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Smerktinos varžybos
Smagu kalbėti apie gražius dalykus, 

Įvairius atsiektus laimėjimus. Su pakilu
siu upu tada ir plunksnos darbininkas 
imasi tai perduoti platesnei visuomenei, 
paskatinti ir kitus pasekti grazuji pavyzdi, 
atsiektaisiaisjaimejimais nesitenkinti, o ir 
toliau žengti kūrybos ir pažangos keliu. 
Deja, dažnai tenka kalbėti ir apie visuo
menines negeroves, įvairius nukrypimus 
is tikrojo lietuviško kelio.

Si syki prisiminsime apie kažkokios tai 
valdžios siekėjus, smerktinas varžybas del 
centru, del visai nerealaus ir juokingai 
atrodančio valdymo pirmenybių. Is tiesu, 
juokinga ta tema ir rašyti. Šiandien visa 
musu tauta yra bename, visi mes esame, 
pilna to žodžio prasme, elgetos, o tačiau 
musu-tarpe vis tik atsiranda asmenybių, 
kurios siekia, tur but, ir pačios silpnai 
tesupranta, kokios tai valdžios, vadovavi
mo, nepripažįsta kitu autoriteto, jaučiasi 
uz visus išmintingiausi, gabiausi, gud
riausi. Jau rodės, kad 1940-1941 metai bus 
mus pamokė, ieamonine. Ir is tiesu, tu 
metu pusiaukelėje jau visi tikrieji lietu
viai, rodos, buvo susibūrė nuosirdzion 
draugėn, visi bendromis pastangomis 
sieke vienintelio tikslo — savo tautai 
laisve ir savystovuma atgauti^ Bet pasi
rodė, kad bute per mažos pamokos. Visai 
nerealiam pragiedruliui 1941 m. biržely 
svystelejus, vėl pradėjo kartotis senos isto
rijos, gal labai plačiu mastu ir neissivys- 
ciusios, nes per maža tebuvo laiko. Ru
dieji musu krašto okupantai tuoj griebėsi 
savistoviai Lietuvoje šeimininkauti, nesis
kaitydami su jokiais musu tautos reika
lavimais. Vėl pradėjo darba pogrindinis 
veikimas, vėl, rodos, šiaip taip, buvo pri
pažintas vienas autoritetas ir visu tikruju 
lietuviu sutartinai dirbta viena — Lietu
vos laisves atstatymo — kryptimi.

Su šio karo pabaiga ir Vakaru sąjun
gininku vispusiska pergale musu padėtis 
taip pat siek tiek pasikeitė. Bent tie, kurie 
atsidureme Vakaro sąjungininku prieglobs
tyje, galime be baimes nešioti tautines 
spalvas, viešai reikšti savo tautini nusis
tatymą, net burtis i savisalpinio pobū
džio, bet tautiniais pagrindais paremtas or
ganizacijas klinčių nedaroma. Visi lietu
viai subruzdo organizuotis, veikti kultūri
nėje srityje, stengtis vieni kitiems padėti. 
Vienur to darbo vaisiai visai gražus, kitur 
truputėli mažiau pasiekta, bet dirbama 
visur su noru, turint vieninteli tikslą — 
kelia 1 laisva ir nepriklausoma Lietuva.

Deja, kai kur gražiu darbu kelyje ban
do iškilti kokia tai juoda dvasia. Koks čia 
yra tikslas, ko .tuomi siekiama, pagaliau, 
net kieno rankos daroma — sunku butu 
atsakyti. Sutarė, pvz., kur tai susirinkę 
keli veikėjai, — bent save jie tikrai tokiais 
laiko, — pasiskelbti 'visagaliais valdovais, 
nepripažinti jokiu autoritetu, visai sava
rankiškai veikti, organizuoti, nors ne 
patys nežino ka organizuoti. Girdi, anie 
yra nepajėgus, negabus, neveiklus, mums 
nieko nepadeda..

I visa tai butu galima pro pirštus žiū
rėti, jumoro vietoje užsiminti, jei tokie 
reiškiniai ir panašus kai kuriu vadina
mųjų veikėju elgesys nebūtu žalingas visai 
musu lietuviškajai bendruomenei. Bet 
kuomet tai liečia ne kelis asmenis ar 
viena žmonių grupe, bet kenkia 
bendram musu siekimui — atstatyti 
tai, ko netekome,.— tai tokie nenuoramos 
asmenys griežčiausiai smerktini, o suklai
dintoji visuomenes dalis turėtu blaiviau 
pagalvoti, realiau pažvelgti i esama padėti 
ir giliai apsigalvojus padaryti tokii^,val
džios” siekėju atveju atitinkamas išvadas.

Per daug rimtas valandas gyvename, 
kad galėtume skaldytis, varžytis del vado
vaujančiu vietų, del autoritetu, del kokiu 
tai centru. Geriau visas jėgas telkime bend
ru tikslu siekimui, pleskime kultūrine 
veikla, ruoškime® vispusiskai miglotai 
ateičiai, o ne kokiais tai protokolu ištrau
kų rastais prteistatlneti valdžiai ir jos aky
se bandyti valdžia vaizduoti. Vispusiskos 
kultūrines varžybos visai teisingai isrys- 
kins ir musu sugebėjimus, ir lietuviu 

. sambūriu pranasuma, o ne tusti protokolai, 
pasitarimai, tegul bus atleista uz issireis- 

(Nukelte i 2 psl.)

Visuose Vokietijos kampeliuose: anglu, 
amerikiečiu ir prancūzu srityse gyvenan
tieji lietuviai šiemet pirma karta musu 
tautos didybes svente-rugsejo aštuntąja 
minėjo svetimame krašte. Be tai dienai 
pritaikytu kalbu ir paskaitų, visur buvo 
ruošiamos ir menines programos, per 
kurias turėjo progos pasirodyti musu me
niniai vienetai. Pasakytose kalbose ir 
suruoštuose koncertuose buvo išreikštas 
vieningas karo viesulu isbliskytu lietuviu 
noras kuo greičiausiai sugristi i laisva ir 
nepriklausoma tėvynė.

Si viltis musu tautiečiuose yra gyva ir 
ji dar labiau didėja, pasitikint vakaru są
jungininku pagalba ir žinant ju demo
kratinius siekimus. Šios šventes minėjimas 
svetur esančius lietuvius sujungė dar i 
darnesne drauge, skatindamas juos viso
mis pastangomis siekti tautines vienybes, 
pamirštant visus kasdienius nesutikimus.

Hamburge
Hamburgo priemiestyje, Holdigtbaum 

dvare isikurusi lietuviu karo pabėgėliu 
grupe minėjo rugsėjo aštuntąja. Papuoš
tuose dvaro rūmuose is ankstaus ryto buvo 
iškelta tautine vėliava,- H -va), atlaikytos 
tai dienai pritaikytos pamaldos, po pamal
dų buvo minėjimas. Momentui pritaikyta 
kalba pasakė Komiteto pirmininkas J. 
Karpavičius. Toliau kalbėjo lagerio „Ven
teri" komiteto narys P. Kupstas, Hambur
go centrinio Komiteto narys adv. Misiulis. 
Kalboms pasibaigus, sugiedotas Tautos 
Himnas.

Menine minėjimo dali atliko kviestine 
lietuviu lagerio „Ventorf” meno mėgėju 
grupe, vadovaujant Vilniaus operos choro 
artistui J. Kazėnui ir tautiniu šokiu grupe, 
ved. 0. Vaitkevičiui. Dramos aktorius 
Lazauskas padeklamavo „Tremtinio min
tis". Po programos prie kuklaus stalo 
buvo bendra arbatėlė.

V. Gurskis

buvo numatytas 
stovykloje. Del

Rugsėjo 8 svetimame krašte
Gyvi viltimi grizti i nepriklausoma tėvynėJMVl

tenkinti ne tik ju tevaij rtovyklos gyvento
jai, bet ir visa musu visuomene.

Giedant Himną nuleista vėliava. Skau
tai pasiėmė sau pareiga kiekviena ryta 
pakelti ir vakare nuleisti vėliava.

18,45 stovyklos saleje ivyko iškilmin
gas aktas. Stovyklos lietuviu pirmininkas 
pik. P, Kulka atidaro akta ir pasakė 
izangos žodi. I. Baltakyte ir V. Dagilis 
padeklamavo eilęrasciu. Išsamia, šventes 
minėjimui pritaikyta paskaita paruošė ir 
skaitė Z. Gerulaitis. ■

Po paskaitos L. S-gos skyriaus valdybos 
atstovas perskaitė rezoliucija, kurioje 
tūkstantis Doerverden stovyklos lietuviu 
savo tautines šventes ir antrojo pasaulinio 
karo pabaigos proga iškilmingai ir vien
balsiai pareiske savo dideli dziaugsma, 
kad pasibaigė viską naikinantis karas ir ji 
laimėjo sąjungininkai, kurie kovojo vardan 
žmoniškumo, demokratijos ir tautu laisves,

Faustas Kirsa

SwiutkeSlA

Dorverden
Rugsėjo 8 minėjimas 

suruošti dar Hassendorfo . __
staigaus persikėlimo i naujas patalpas 
programos mosimas susitrukde, todėl 
reikėjo atidėti vėlesniam laikui-rugseję 
16 d.

Šventes minėjimui buvo skirta visa 
diena. Ryte dar šventes išvakarėse naujai 
įrengtoje stovyklos aikštelėje buvo pakelta 
vėliava. Vėliavos pakėlimo iškilmėse 
dalyvavo organizuotai: pr. mokykla, gim
nazija, choras ir tautiniu šokiu šokėjai. 
Siems sustojus aikštelėje ir prie ju dar 
prisijungus stovyklos gyventojams, i susi
rinkusius prabilo nepriklausomybes kovu 
dalyvis pulk. K. Labutis, pabrėždamas 
vėliavos pakelinio svarbumą musu pabe- 
gcliskame gyvenime. Jis pareiske visu 
lietuviu karsciausius norus ir vilti kuo 
greičiausiai lietuviškąją vėliava parsivežti 
i tėvynė ir ten ja laisvai pakabinti. Aidint 
Tautos Himno žodžiams, trispalve pakelta. 
Tuojau pat stovyklos saleje kun. kapelio
nas Zdanavičius atlaike iškilmingas pa
maldas, pasakydamas atitinkama pamoksta.

15 vai. tik ka paruostose stovyklos 
sporto aiksteleee ivyko įvairios sporto 
rungtynes, dalyvaut ir kitiems stovyklos 
gyventojams. Pravestos draugiškos orinio 
rungtynes tarp latviu ir estu (laimėjo 
latviai: 2:0), šokime i toli pirma vieta 
laimėjo Z. Paulionis, šokime i auksti-A. 
Caplinkas, krepšinio rungtynėse lietuviai 
laimėjo 41 :11 pries kombinuota latviu ir 
estu rinktine.

18 vai. vėliavos nuleidimo iškilmių 
metu buvo skautu izodis. Po izodzio skautu 
organizatorius ir draugininkas F. Prekeris 
kalbėjo i skautus ir ju tėvus. Jis primine 
tas kilnias ir atsakingas pareigas, kurioms 
jaunieji skautai ryžosi, skatindamas jas 
sąžiningai eiti, kad ju darbais butu pa-

Šimtametis senis ant tėvelio dvaro 
Drožia dievuliuka, kurs stebuklus daro. 
Kai is ūkio šonu Sibiran išleido, 
Tas kančias ir raižo Viešpačiui ant veido. 
Drožia, skiedros krinta, dievuliukas žiuri, 
Dievdirbis skausminga pati Dieva kuria. 
Ant galvos vainiką is erškėčiu pina, 
Balta medi drasko, drožia ir kankina. 
Pasirėmęs ranka ant kaulėtu keliu 
Su kančia ir siela gimsta pats Smuikelis. 
Širdžiai nuraminti tiek skiedrų privelta: 
Dievas atsistoja is po seno kalto.
Dievdirbis nuskinta ir stebuklą mato: 
Apie Kristaus galva spindulėliu rata. 
Kai smuikeliui plese paskutine skiedra, 
Is kūrėjo lupu žodis pasigirdo:
„Dieve, abejoju, ar tam stuobriui reiktu 
Mano pirštu darbo, kad stebuklas veiktu.
„Dieve, Tu per kančia kruvinaisiais 

skruostais
Saldai mano skausmą, asaras nusluostai.
„Jei stebuklus rodai, as Tavęs maldauju: 
Gelbek nekaltuosius, bausk, kurie

kerštauja.”
O kai jis Dievuli nuneee sventoven, 
Viso krašto žmones grizo i dorove. 
Ir patsai senelis uz jaunystes vėjus 
Atsiprase, lupas prie žaizdos pridėjęs.

nors šia džiaugsmo valanda mes, lietuviai, 
dar negavome laisves savo kraštui ir šim
tai taikstančiu musu tremtiniu dar negali 
grizti i savo tėvynė Lietuva, kol ji tebera 
svetimųjų okupuota.

Toliau rezoliucijoje buvo pareikšta 
padėka aukštosioms sąjungininku Vyriau
sybėms uz ligšioline lietuviu tremtiniu 
globa, prašant ir toliau mus globoti ir 
remti vyriausia musu siekimą atkurti Lie
tuvos Nepriklausomybe ir laisvojoje Lie
tuvoje tvarkytis demokratiškais pagrin
dais.

Lygiai 20 vai. stovyklos saleje ivyko 
koncertas. Didžiule stovyklos sale buvo 
pripildyta lietuviu, latviu, estu ir kitu 
musu stovyklos gyventoju. Koncerto pro
gramos pasiklausyti buvo gausiai atsilan
kė: musu stovyklos komendantas britu 
karines valdžios ir UNRRA atstovai. Kon
certo programa atliko stovyklos moterų, 
vyru ir misrus choras ir tautiniu šokiu 
grupe ir Vilniaus operos soliste Juze 
Augaityte. Chorai, ved. Ad. Narbuto, 
sudainavo visa eile musu liaudies ir 
musu kompozitorių dainų, tautiniu šokiu 
grupe, paruosta V. Dagilio, Ad. Narbutui 
pritariant akordeonu, pašoko Kubilą, Ku
gelius, Sukciu ir Kalveli. Juze Augaityte, 
akompanuojant vengrui T. Denes, padai

navo: A. Kacanausko ,,Mano gimtine", J. 
Tall a t-Kelpšos „Ne margi sakalėliai”, St. 
Šimkaus „Oi, greičiau greičiau”, arija is 
A. Katalani operos „La Vally”, a r'.'a js G. 
Puccini „Madame Butterfly’’ ir P. Mase::" i 
„Myli nemyli". Susirinkusiems audrinr.-. 1 
prašant, bisui padainavo Flotovo 
rože". Dainininke publikos sutikta frbai 
karstai ir apdovanota gėlėmis. Kaip p.-d^ha 
uz ideta darba i koncerto paruosima ■ d. 
Narbutui, V. Dagiliui ir T. D'-n-'s t 
geliu.

Programai pasibaigus, stovyklos c. . - 
torius L.S-gos skryriaus valdybos p’rm’n’r- 
kas padėkojo svečiams ir stovyklos -y\ ši
lojams uz gausu dalyvavima mu. u t r.i’r- •» 
šventes minėjime. Jis kaip dz’u' "-• ,i 
lakta iškėlė gražu musu stovyb’os r'-.. 
toju tarpusavi sugyvenimą, prn’::' . 
kad trys Pabaltijo tautos vtoucn L .» 
išvien, o ypač tai yra reikallm’ • > 
metu. „Mes turime ieškoti, kas mus Tr , 
o, niekuomet-kas mus skiria"-^1' ■ 
vykios direktorius, pareiksdai^rs ' ,
kad ateinanc.us metus šia svr .
mem laisvoje ir nepriklausomoji t 
Koncerte atsilankęs amerik’et’s ” 
kap. St. Stasait’s direktoriaus k 
verte i anglu kalba ir savo v; rdu ’ -
kino lietuvius tautines šventos pr' ?

Oldenburge
Oldenburgo lietuviai 'lauks bveuiei 

rugsėjo men. 8 d. buvo pasiruošė visu 
rimtumu. Stovyklos buvo graz'ai pcslpuo- 
susios. Visu nuotaika buvo pakili-5 s v •- 
tiška. „Lituanikos” sieninis laikraštis ..‘‘a 
Tėvynes" ir „Unterm-Berg ’ stovyklos 
„Musu Dienos” rugsėjo 8 d. proga išėjo 
su specialiai Tautos Šventei parašytais 
straipsniais ir įdėtomis iliustracijomis.

Šventes programa buvo, sudaryta viena 
visam Oldenburgui sutartingi. Rugsėjo 8 
d. buvo iškilmingos pamaldos stovyklose, 
paskui iškilmingi susirinkimai. Vakare 
„Lituanikos" stovykloje bendroje progra- ' 
moję lietuviu skautai davė izodi, iškilmin
go vėliavos nuleidimo metu sugiedota 
anglu ir lietuviu himnai, Marija, Marija. 
Toliau abieju stovyklų chorai ir tautiniu 
šokiu grupes -pasikeisdamos dainavo 
liaudies dainas ir šoko atvirame lauke, 
dalyvaujant anglu, latviu, estu ir italu 
svečiams ir labai gausiai musu tautiečiu 
miniai. Latviu skautai dalyvavo organi
zuotai. Toliau numatytoji misterija is trijų 
daliu prie pilaičių: vaidilutes® pavogimas 
ir prakeikimas, raganų sokis, knygnešiu 
gadyne ir trijų liaudies dainų inscenizacija 
po simbolingu ąžuolu (plastika), del elek
tros sviesos nebuvimo, buvo kiek sutruk
dyta, todėl ta trukumą dalimi užpilde 
skautu laužas. Seke •'okiai ir žaidimai.

Rugsėjo 9 d. iškilmes buvo tęsiamos 
„Gruener Hof" saleje iškilmingomis pa
maldomis ir aktu. Gimnazijos direktorius 
Blinstrubas, prof. Valteris ir lietuviu są
jungos apygardos valdybos pirmininkas 
Gorauskas pasakė šventei pritaikytas 
kalbas. Toliau programa vyko „Unterm- 
Berg” sporto aikštėje. Futbolo rungtynes 
laimėjo lietuviai pries latvius 7 :2, teisė
jaujant latviui Kreicbergsui. Krepšinio 
rungtynes pries latvius mūsiškiai laimėjo 
4d; 10. Abieju stovyklų tautiniu šokiu 
grupes šoko žalioje vejoje tūkstantinei 
nuniai reiškiant dideli dėmėti ir pasiten
kinimą karstais plojmais. Vakare dideleje 
saleje vyko šokiai ir žaidimai. Svečiams 
pagerbti buvo surengtos kuklios vaisęs, 
kuriu metu dainavo astuoniamete Kaz
lauskaite, Pemkutes Ir Pemkuclo duetas 
ir vyru kvartetas. Vienas is augiu paskam
bino pianinu,

Unterbergieciu tautiniams šokiams va
dovauja Kaunaite, lituanikieciu - Kamie
ne. Choru dirigentai: Linevicius ir Stur- 
maltis. (Iškilmingu pamaldų metu „Grue
ner Hof" saleje giedojo jungtinis choras ir 
Danylos bei Vaznelio, prie pianino esant 
Anceviciui, duetas).

E<L KarnenM

1
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Saįunginmkai vėl posėdžiauja Londone
Potsdamo konferencijoje buvo numa

tyta sušaukti JAV, D. Britanijos, TSRS, 
Prancūzijos ir Kinijos užsieniu reikalu mi
nisteriu tarybas. Pirmajam tos tarybos 
posėdžiui susirinkus, buvo numatyta pa
ruosti taikos sutartis su Vokietijos puseje 
kariavusiomis valstybėmis — Italija, Suo
mija, Rumunija, Bulgarija, Vengrija ir 
Austrija. Be to, buvo numatyta svarstyti 
Prancūzijos - Vokietijos sienų nustatymą, 
Dardanelų ir Europos didžiųjų vandens 
keliu suvalstybinima bei visa eile kitu 
klausimu.

Taryba susirinko Londone rugsėjo 11 
d. Pati pirmąjį dienotvarkes punktą — 
Italijos klausima — tarybai nepavyko ga
lutinai taspresti. Ginčo objektą sudarė 
Triesto uostas ir Venecijos Dzulijos sritis. 
Jugoslavijos Tito vyriausybe reikalauja 
Triestą priskirti Jugoslavijai. Si reikata- 
vima reliatyviai palaiko ir TSRS, kuri savo 
nuomone pakeistu patenkinus TSRS pre
tenzijas i Italijos buv. kolonija - Tripoli. Va
karu sąjungininkai siuos nesutarimus ma
no isspresti Triesto uosto sutarptautinimu. 
Italija sutinka su vakaru sąjungininku 
nuomone. Pagaliau taryba nutarė klausi
ma atidėti ir perduoti si reikalą paruosti 
sudarytam sekretoriatui.

Emua spręsti Rumunijos, Bulgarijos ir 
Vengrijos klausimus, vėl susidurta su kliū
timis. D. Britanijos, JAV ir Prancūzijos 
ministerial laiko Rumunijoje, Bulgarijoje 
ir Vengrijoje esamas vyriausybes nede
mokratiškomis ir kaip su tokiomis nema
no sudaryti taikos sutarčių, o tuo tarpu 
TSRS jas laiko pilnai demokratiškomis, gi 
Graikijos vyriausybe laiko, kaip pavyzdi,

(Atkelta is 1 psl.) 
kima, bobiški vieni kitu žeminimai, 
užsipuldinėjimai. 'Ateities istorija, be 
abejo, dar labiau smerks musu laiku vi- 
auomenines klaidas, padarytas besivaržant 
del valdžios ar autoritetu, o iskels tik visos 
tautos bendras ir vieningas pastangas at
statyti tai, kas ne del musu kaltes buvo 
prarasta. Šiandien mums labiau, negu bet 
kada yra reikalinga vienybe ir vispusiskas 
susiklausymas. Visu musu čia esančiųjų 
priekyje stovintieji daugiau gali i mus mo
raliai veikti, nustatinėti, bendras gaires, 
kurios butu, priimtinos visiems sambū
riams,kiekvienam lietuviško kraujo žmogui 
Smulkesniais gi reikalėliais kiekviena lie
tuviu grupe turi rūpintis pati, savarankiš
kai reikštis kultūriniai, o visi bendrai 
spiestis po viena lietuviška vėliava, pri
pažinti visi aukščiausia įstatymą — musu 
kelias tik i laisva ir savistovia tėvynė. 
Pagalvokime, ar kiekvienas is musu esp- 
me pasirinkę teisinga kelta, ar visas savo 
}egas ir pastangas skririame tėvynė! Lie- 
uvai?

Sapient! satis! Va.

Pirmieji Lietuvio” numeriai 
dar galima gauti laikraščio leidykloje.

Užsakant, issiunoiami pastų.
Laiškas p. Visgaitienei

gyv. Munster lageryje, gautas leidykloje.

9Z JMwnA JudL duqhitito
Buvo vakaras. Stovėjau atsiremes pu

ttee ir klausiaus liudnu lietuvišku dainų. 
Bird! spaude slogutis. Kaip realu vaizdo 
matau nuošalu barakėli prie didelio italu 
lagerio S., miestely, kuriame pergyvenai! 
viena tokiu liudnu atsitikimu.

Atbegom ten is Ankstosios Silezijos, 
paeteme 1 rankas po viena ryšulėli, ku
riame tebuvo tik antklode® suvynioti bal
tiniai ir duonos gabalėlis. Barake jau is 
seniau gyveno kelios estu seimos ir mes 
buvome pirmieji ten atvykę lietuviai. 
Vyrai kortuodavo ir politikuodavo, o mo
terys virdavo valgi ir vakarais dainuo
davo.

Ateidavo 1 tuos dainų pavakarius ir 
svečiu, dažniausiai is pietų dainų salies — 
Italijos. Jie judrus, juodi, garbanoti jau
nuoliai sėdėdavo tylus ir Įsiklausė i musu 
dainas. Nežinau, ar jiems daugiau patik
davo atviri ir nuoširdus musu daininkiu 
veidai, ar originalios ir nuotaikingos 
dainos, ar abu dalykai drauge. Tačiau 
nebūdavo vakaro, kad musu rajone nepa- 
sigiretu užtruksiantis italu kalbos skambė
jimas. Si, si, signore — juokdavos musu 
merginos is ju išdaigu. Gal juokais, o gal 
ir ne, nes dienos buvo tikrai nuobodžios, o 
pavasario vakarai perdaug gundina.

Dažnai uždainuodavo ir jie. Ju dainos 
skambėjo saule ir vynuogynais o kartais 
nutysdavo plačiau dykumu aidu.

Paskum atsitiko tai, kas sukrėtė visa 
lageri. Viena is maloniausiu musu mer
ginu Įsimylėjo pietų sunu. Gal mes nebū
tume to taip jautriai pergyvene, jei ji 
butu buvusi viena is anų lengvabūdžiu 
merginu, kuriu gyvenimas prabėga beieš
kant Įspūdžiu. Ne, ji buvo rami, tyli mer
gina, dar Lietuvoj persiskyrusi su tėvais 
ir sužadėtiniu. As dažnai pasikalbėdavau

Musu padėtis vis dar neaiški
nedemokratiska. Vakaru sąjungininkai 
užakcentavo, kad šiuo atveju nesileista i 
jokius kompromisus ir dedarysia jo
kiu nuolaidu. Toks nuomonių skirtumas 
privedė prie tarybos darbu pertraukos.

Rugsėjo 24. d. posėdyje Molotovas pa
reikalavo paskubinti TSRS piliečiu graži-- 
nima is Vokietijos. Kilo klausimas apie 
Pabaltijo tautu gyventoju pilietybe, kuris 
šiame posėdyje nebuvo issprestas.

Rugsėjo 25. d. taryba susirinko 20 savo 
posėdžiui ir pradėjo trecia darbu sa
vaite.

Vakarai ir Rytai
Londone Molotovas spaudos atstovams 

nušvietė TSRS užsienio politikos bruožus. 
Is jo pareiškimu anglu spauda daro išva
das, kad TSRS nepasitiki išdirbtomis San 
Francisko konferencijos saugumo garanti
jomis, bet stengiasi, saugumo sumetimais, 
apsitverti eile TSRS itakoje esančiu Rytu 
Europos valstybių. Šios TSRS saugumo 
juostos vienas galas siekia Triesto (o gal 
ir Tripoli), eina per Siaurės Europos vi
dun, per Baltijos jura ir atsiremia uz 
Suomijos i Siaurės Ledjuri. Tolimuosiuose 
Rjduoae toji juosta driekiasi per Kurilu 
salas, Mandzurija ir Korėja.

Lyg Molotovo pareiškimus norint pa
tvirtinti, „Isvestiju” straipsnis ne visai 
draugiškai paliete trijų sąjungininku poli
tika del Rumunijos ir Bulgarijos rinkimu 
pravedimo ir net iziuri galima Vakaru 
Europos bloko sudarymą.

Sla baimes manija visuomet sirgo tam 
tikros politines sroves, nutyledamos tikro
sios stos politikos priežastis, bet, nežiūrint 
to, anglu spauda, komentuodama „Izve- 
stiju” straipsni, pareiškė, kad Rytu Euro
pos atsistatančiu valstybių vienoda struk
tūra leidžia manyti esą kuriamas kaip tik 
Pietryčiu Europos blokas. ’

Prancūzijos politika
De Gaule aplanke JAV prezidentą 

Trumana, kuriam isdeste Prancūzijos 
vyrinusybee pageidavima perziureti Vo
kietijos sienas ir Įsteigti tarptautine ko
misija Rūro pramones kraštui valdyti. Del 
Rūro kfasto JAV laikosi rezervuotai, nes 
mano, kad Vokietija turi būti valdoma 
kaip nedalomas vienetas.

De Gaule vyriausybe ir didžiausioji 
Prancūzijos partija — socialistai su Leo 
Blum prieky aiškiai krypsta i vakaru de
mokratijos principus. Rugsėjo 23 d. rin
kimus Prancūzijoje laimėjo socialistai. Štai 
rinkimu pasekmes: socialistu partija (Leo 
Blum) gavo 313 atstovu, radikalsocialistai 
293, tautine partija (De Gaule) 106 ir ko
munistai 93.

Vokietija
Pastaruoju metu sąjungininkai leido 

vokiečiams rinkti savivaldybes, leisti savo 
spauda, steigti demokratines partijas. So
vietai net leido, beje, neatsiklause kitu 
sąjungininku, vokiečiams įsteigti sovietu 
zonoje centrine vyriausybe. Šioje vyriau-

su ja ir mane stebindavo tas didelis nuo
lankumas likimui. Tačiau, kaip vėliau Įsi
tikinau, tas nuolankumas tebuvo grynai 
paviršutinis, kaip dažnai yra pas gyvenimo 
skaudžiai plaktus, bet dar nepalaužtus 
žmones. Sielos gilumoje jie lięka atkaklus 
,.laimes ieškotojai" ir likimu jie tik pa
aiškina savo gausius nepasisekimus, bet 
jokiu budu nedisperuoja. Kiti zmonee 
dažnai pakliūva konfliktan su aplinka, nes 
savo laimes siekime jie ne visada laukia 
visuomenes pritarimo.

Šiaip ji buvo mums visiems labai ma
loni, kukli ir protinga mergaite. Be to, 
ji buvo nepamainoma dainlnke ir dažnai 
padainuodavo si bei ta viena pati, kas, 
salia gražaus lyriško veido, galutinai suža
vėjo jauna italu karininką. Jųdviejų santy
kiai palengvele tiek suartėjo, kad vakari
niai pasivaikščiojimai prasitesdavo toli uz 
vidurnakčio. Taip, mes buvome del eitos 
meiles nusivylė ir Įžeisti. Mano nuomone, 
čia nebuvo jokia meile, čia buvo tik jauna 
širdie, suviliota pažadu ir vilties išgyventi 
nors akimirka to, ko ilgis ir trokšta kiek
viena sirdis vienišose valandose. Gal čia 
daug padėjo skaitytos ir girdėtos legendos 
apie beribe pietų meile, o gal ir musu 
vyru abejingumas tuose mergaitėm ypač 
svarbiuose erotiniuose dalykuose. Paleng- 
vel susidarė ta charakteringa smerkianti 
nuotaika, kuria visuomene baudžia prasi
žengėlius ir atsilikėlius. Aišku, ir tai 
prisidėjo prie to, kad mergaite vis daugiau 
ir daugiau eme vengti savu ir ieškojo mo
ralines paramos, ar bent užsimirsimo ano 
italo draugystėje.

Viena diena, mus prltrenke žinia, kad 
ji is musu barako persikelia gyventi i 
italu lageri, kur- gaunanti atskira svaru 
kambarėli su visais lagerio sąlygose Įmano

mais baldais. Moterys leido aštrias pa
stabas, o vyrai niekinančiai numodavo 
ranka. Persiskyrimo diena vaikščiojome 
visi niūrūs is kampo i kampa ir tyliai ken- 
teme porele, kurie vienu du pernese visa 
menka jo turteli — kraiti, kaip mes su 
pagieža vadinom. „Taip” — šnekėjome — 
ir is tokios menkos saujeles lietuviu vis 
tik atsirado, kas pamėgo svetima orą, kam 
svetima siela pasirodė artimesne uz savaja, 
prigimta.

Viena rytmetį musu barake pasirodė 
jaunas lietuvis su dviračiu, kure beieško
damas, savo sužadėtinės buvo atvykęs is 
Bavarijos. Su sužadėtinė persiskyres dar 
Lietuvoje ir kadangi žinojo, kad ji išbėgo, 
tai visa laika praleidęs jos beieškodama®. 
Sužadėtinės pavarde ir vardas buvo mums 
gerai žinomi. Valandėlė visi sumise tylė
jome. Sakyti teisybe, ar ne? Pagaliau, 
koks gi mums reikalas? Nurodem, kur ji 
gyvena ir kažkaip susigėdo suėjom bara
kam Buvo pasiutusiai nejauku. Pro langa 
stebėjom, kaip jaunuolis iejo pro italu 
lagerio vartus, kaip klausinėjo žmonių ir 
kaip pasuko i jos barakėli. As pajutau 
sirdi stipriai plakant, tas pasiutęs nera
mumas ...

Oro pavojus!... Lėktuvu pavojus!.. 
Lėktuvu puolimas! Prteslektuvine loja. 
Žeme dreba nuo sprogstančiu bombų. Oras 
pilnas žemiu ir durnu. Visi gulim ant 
grindų. Adu Dievui, visi sveiki. Pamazeli 
viskas nutyla, dar vienas kitas suvis ir 
vėl ramu. Išeinam lauk. Kažkas dejuoja, 
kažkas verkia. Italu lagery išgriuvo ba
rakai. Pro isvirtusias sienas matyti subege 
žmones. Bėgam ir mes. Vidury kiemo guli 
atmestas lavonas. Prie sulinio plaunasi 
sužeista veidą jaunasis karininkas. Taip, 
užmuštasis tai sužadėtinis. Bomba užklupo 
ji prie barakėlio duru, o karininkas tuo 
metu bego per kiemą to paties barako link. 
Piktai nuslspiauniL Vadinasi, ir likimas

sybeje vyrauja komunistai Ir socialde
mokratai.

Is Vakaru sąjungininku puses stengia
masi pakelti vokiečiu maitinimo lygi, pa
gerinti ūkininku ir miestelenu gyvenimo 
lygi, steigiant jiems bankus ir draugoves. 

Jdokyklos ir universitetai pamažu taip pat 
pradeda veikti.

Su naciais ir ju palikimu griežtai kovo
jama. Jau beveik visos' ištaigos apvalytos 
nuo nacionalsocialistu. Šiuo metu Luene- 
burge sprendžiama byla prieš Beleeno ir 
Ausachwitzo koncentracijos stovyklų bu
vimus pareigūnus, kurie savo laiku kan
kino ir nužudė tukstancius žmonių, Nuern- 
berge ruošiama byla pries 24 svarbiausius 
karo kaltininkus.

Indija
D. Britanijos premjeras Attle ir Indi

jos vioekaralius Lord Wavel savo kalbose 
per radiją paskelbė procedūra, kuria D. 
Britanija mananti suteikti Indijai visiška 
nepriklausomybe. Busią pravesti rinkimai 
i tautos susirinkimą, kurio uždavinys butu 
paruosti Indijai konstitucija. Naujosios 
konstitucijos ribose butu renkamas naujas 
parlamentas. Abu kalbėtojai kviete indus 
dalyvauti savo krašto nepriklausomybes 
atstatyme.

Tolimieji Rytai
Japonijos vyriausybei pasirasius kapi

tuliacijos akta, pati kapituliacija vyksta 
sklandžiai. % Japonijos kariuomenes jau 
esą demobilizuota. Sąjungininku karo be
laisviai, kuriu dauguma del maisto truku
mo serga, paleisti. Japonijos karo nusikal
tėliai suimami. Kai kurie is ju nusižudė 
bei bandė nusižudyti.

TSRS sudarė su Kinija draugingumo 
sutarti, pagal kuria TSRS pripazista Can- 
kaiseko vyriausybe ir Mandziurija per
leidžia Kinijai. Maskvos itakoje ir Kinijos 
komunistai pripažino Cankaiseko vyriau
sybe.

Pasaulis įspėjamas del atomines 
energijos

Mokslininkai, aukure atomine bomba, 
aiškina, kad' šiuo metu is bombos paleis
toji energija atitinka 1/10 vieno procento 
esančio joje uranijaus. Jei susidarys ga
limybe panaudoti didesni procentą, civili
zacija kiekvienu momentu gales įvykdyti 
savižudybe. JAV karo ministerija kaip tik 
del to ir ispeja pasauli. Siame įspėjimo 
sakoma: israstas ginklas, turis tokia nai
kinamąja galia, kuri praneša bet kokia 
lakiausia vaizduote. Sis ginklas pagamin
tas staigiam, ar nepraneštam puolimui. Per 
viena nakti gali būti sunaikinti visi priešo 
ar tariamai draugingos salies pagrin
diniai miestai.

Pasibaigus karui, vyriausybe turės už
dėti savo kontrole ir priežiūra, kad šio 
ginklo paslaptis nepaaiškėtu.

Ateities karams ir tarptautiniams santy-

Vakaru laikysena 
mazuju tautu atžvilgi
-Pakeliui i Detmolda musu stovyk’uje 

trumpai lankėsi V. Sidzikauskas, buvęs 
Lietuvos nepaprastu pasiuntiniu ir ign- 
liotu .ministeriu Londone, šiuo metu vei
kias Lietuvos Išlaisvinimo Komitete W rz- 
burge. Jis trumpai apibudino dabartine 
politine padėti, padarydamas tuo reikalu 
pranešima.

V. Sidzikauskas primine Atlanto char- 
tos mažoms tautoms, taigi ir lietuviams, 
palankia politine padėti. Si padėtis pablo
gėjusi, kai didžiosios valstybes isitik.no, 
kad TSRS inasas reikalingas Hitlerio Vo
kietijai perblokšti. Tuomet bendram in
teresui buvo atidėti mazuju tautu reikalai. 
Dabar, kai karas baigtas ir kai JAV ir 
D. Britanija pasijuto naujojo ginklo paslap
ties vienintelemis savininkėmis, pasaulines 
poltikos situacija pakitėjo. Pakitėjo ir po
litika mazuju tautu atžvilgiu. Vakarai vėl 
pradėjo vyrauti pasaulinėje politikoje ir 
jie yra linkę visus po karo kilusius ginčy
tinus klausimus spręsti diplomatiniu keliu. 
Todėl mes tegalime tik vakaruose rasti 
savo reikalu užtarėju, žinoma, kiek tai 
nelies ju pačiu interesu.

Pažodžiui tai galima butu taikyti D. Bri
tanijai. JAV-bese lietuviu svoris yra di
desnis tenai emigravusiu musu tautos da
lies dėka. Musu uzjurio broliai visuomet 
jautriai atsiliepia i visus savo tėvynės 
Lietuvos vargus. Prancūzija yra mums 
simpatiška, bet, deja, jos žodis, kaip didžios 
valstybes, del tam tikru priežasčių tuo 
tarpu, palyginti, dar nesvarus. Yra žinių, 
kad ir Maskva, atsižvelgdama i savo in
teresus ir i bendra politine padėti, 
mažiau ar daugiau visuomet reiks 
pretensiju i Pabaltijį. Reikia laukti, kad, 
galimas dalykas, greitu laiku tarptautinėje 
arenoje prasidės kalbos mums pageidau
jamomis temomis.

Mes gyvename viltimi grizti i savo tė
vynė ir ten imtis jos atstatymo, todėl čia 
būdami savo elgusiu ir darbais turime vi
siems irodyti, kad esame verti šio sunkaus 
ir atsakingo darbo.

kiams reguliuoti si jėga turės sprendžia
mos galios.

Tai esąs neįsivaizduojamos ardomosios 
galios i rank i s žmonijai. Jo atradimas kelia 
daug klausimu, kuriu atsakymai turi būti 
surasti artimiausioje ateityje. Yra gali
mybių, kad atomo jėga gali būti panaudota 
ir taikingiems uždaviniams spręsti, ta
čiau to galima tikėtis tik po 10 metu. Atei
ties atradimai atomo jėgos pritaikymo sri
tyje grupuosią dviem linijom: karinėje sri
tyje ir ekonominėje. Pramonėje, ypač 
radio srityje, gali prasidėti nauja era. 
Nors savaime suprantama, kad tai vystysis 
labai lėtai, tačiau yra didele galimybe, kad 
dešimties metu laikotarpyje atomine jėga 
labai daug kur padės nugalėti įvairias 
ligas, kurios ligi šiolei buvo sunkiai nuga
limos arba visai nenugalimos.

jo puseje. Pagieža vėl sukyla. Žvalgausi 
aplink. Kiti lietuviai taip pat paniurę. Po 
kurio laiko pasirodo ir ji, stipriai išbalusi. 
Rodos, jei galėtume, mitrintume ja žvilgs
niais. Mergaite prieina prie lavono ir 
žiuri ilga laika i ji. Prieina karininkas ir 
kalbina ja, paskum paima uz rankos ir 
nori pavesti šalin. Ji nekreipia dėmesio 
ir stovi vietoje. As įtemptai stebiu.

Atrodo, jie jau buvo matėsi, nes jos 
veide nematai staiga užkluptojo isgastiee. 
As matau tik didele kančia. Kančia, kuri 
nėra pasyvus kentėjimas, bet kuri kyla is 
dideles kovos, is didelio stengimosi kazka 
pergalėti. As supratau:/ ta valanda vyko 
lemtinga kova: ar grizti mums, ar pasi
duoti galutinai asmeniškos laimes vilio
jimams. Mane nupurtė šiurpu ta drama
tiška jaunos mergaites sielos kova. Paga
liau pamačiau jos akyse asaras. As lengvai- 
atsidusau. Ji grįžta mums. Ji pamazeli 
atsisuka, pamato mus, prieina ir paprašo 
padėti pernešti lavona. Kur? Jei galima 
pad mus. Paimam ir nesam. JI eina kartu. 
Paguldom lavona ant grindų ir padedam 
nuvalyti. Ji susitepa rankas krauju, bet 
nekreipia 1 tai dėmesio. Pro isbirejusius 
langus pučia stiprus vejas. Mes jaučiam 
širdy kazka atslugstant. Vis tiek gera būti 
visiems krūvoj.

Pavakary ji išeina ir grizta su čemoda
nėliu. Ar mes nesutiktumem jos priimti? 
Taip, lova juk tuščia. Keli is musu nueina 
ir atneša jos likusius daiktus. Lavonas 
guli pašarvotas, salia sėdi ji. Visu veidai 
rimti, bet nepikti. Taip mes visi krūvoj. 
Ir ji, ir sis mirusis, kurio mirtis gražino 
mums kito gyvenimą. As mastau apie tuos 
tukstancius be tikslo, be prasmes žuvusius 
lietuvius, mastau apie kvaila mus visu 
padėti. Mastau taip pat, kad labai, labai 
norėtųsi, kad visa laika, visas stas nelem
tas dienas isgyventumen) drauge, nesis- 
kirdami ir neeiskirstydami.

Allr. Puodziunas.
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imramK-mBiliyllujiis ir iseiwjM vndns
Paimsim arkla, knyga, lyra 
Ir eisim Lietuvos keliu...

. Maironis.
Pasklidę po visas sails, kaip keleiviai 

sudužusio laivo, dairomės, kur pamatysime 
iasigelbejimo žiburėli, kur sugriebsime 
kraštą lenteles-skeveldros, kuria galėtume 
išplaukti i kranla. Gaudome raminanti 
žodi, parodanti kelia, trokštame išvysti 
nors ir tolimame horizonte musu tėvynės 
gyvybes žinias. Norime išgirsti vado ga
lingo trimito garsa, kuris mus vestu ten, 
kur musu visu tikslas ir siekimai. Tokiu 
sunkiu dienu musu Tėvynė Lietuva nėra 
gyvenusi. Bet nėra prisikėlimo be mirties. 
Musu poeto Maironio žodžiais betariant:

0 vienok Lietuva, juk pakils gi kada 
Ne veltui ji tiek iskentejo, 
Nes kryžius gyvybe žadėjo.

Juo didesne kančia ir mirtis, juo turi būti 
didingesnis prisikėlimas. Maironis, mokė
jęs kentėti ir daug kentejes, sunkiausiais 
Lietuvos laikais jos nepalikdavo, net eidavo 
su ja kartu jos kryžiaus keliais. Jis skam
biais savo kanklių garsais prikėlė garbinga 
praeiti ir atskleidė didingos istorijos lapa, 
kada Lietuva vare savo vilnis lig Dono ir 
Mariu Juoduju. Jis iškėlė garbingu jos 
valdovu pasididziratinus darbus, žygius 
ir galybe.

Jis liūdėjo pasirėmęs ant apsamano
jusios milžinkapio plytos, norėdamas net 
įsibrauti i mirties paslapčių gyvenimą, 
kad galėtu' ka is tenai išpiešti ir parnešti 
savo kenčiančiai tėvynei.

Jis seke savo tėvynės sirdies plakimą 
ir skaičiavo pulsą; sudegino ant jos aukuro 
savo jaunystes puikiausias dienas.

Pagaliau iskentejes kančias visas, pa
tyręs pranašingu jausmu jos prisikėlimui, 
savo kankles prakalbino jau linksmesniais 
tonais.
Ispanciuotos tautos žygiuoja laisvai, 
Ir Lietuva laukia ne kitas likimas..
Tik 1 darba greičiau, tik mylėkim karsčiau, 
Tik, vyrai, pajudinkim žeme.

Dainavęs Lietuva dvasiška, svajota, 
numylėta, nieko uz savo darba is jos nerei
kalaudamas, suside justom is aplinkybėmis 
pasijuto nebereikalingas realioj, nepriklau
somoj Lietuvoj. Jos jaunieji sūnūs, 
apsvaigę naujuoju gyvenimu, savo seneli 
poete, tęva, buvo bepradedą užmiršt. Mai
ronis su dideliu skausmu is viešo gyve
nimo pasitraukė, palikdamas tam gyve
nimui kilnius, riteriškus kurinius ir švie
čianti pavyzdi. Pasitraukęs Is nepr. Lietu
vos viešojo gyvenimo, dar skaistesnėmis 
spalvomis ir entuziazmu buvo pasauktas 
ir priimtas užsieniuose gyvenančiu lietuviu, 
kur tapo ju dvasiniu vadu ir gyvenimo for
muotoju iki siu, nepaprastu visai išeivijai 
dienu. Amerikoje buvo varžomasi del pir
menybe®,. artimesniu santykiu ir susi
rašinėjimo su Maironiu, siunčiama jam 
aukso plunksna kaip giedojusiam auksi
nius, pranašingus žodžius. Jo vardu pava
dinamos mokyklos, kultūrines organiza
cijos ir net vaikai imte krikštyti Maironiu. 
Ar gi negražus vardas Maironis? Latvijoje, 
Mintaujoje, vainikuojamas laurais. Ko Mai
ronis nesusilaukė is Lietuvoje gyvenančiu 
vaiku, susilaukė ls svetur gyvenančiu lietu
viu.

Vadinasi, Maironis edna su tais, kurie 
del vienu ar kitu priežasčių turėjo palikti, 
kurie neturėjo laimes po savo kojomis 
jausti gimtosios žemes pulso, kurie tik savo 

'mintimis skrido i BALTOJO ŽIRGO, rutu 
Ir gintarėliu salt

Suklupome mes svetimoje saly prie al
torių užgesintomis žvakėmis. Be sado, be 
idėjos, be valios. Blaškomės, klaidžiojame, 
alpstame, puolame ir vėl keliame, iškritę 
is tikrųjų keliu ir ju nesurasdami. Argi 
mums mažiau reikalingas, kaip aniems 
užsienio lietuviams, Maironio žodis ir pa
vyzdys? Argi jis, jeigu gyventu, nebūtu 
kartu su visais Ištremtais lietuviais, ar vėl 
nesklaidytu nevilti, nusiminimą, nešauktu 
savo kanklių balsais i darba, i prisikėlimą, 
iasklaidytus po pasauli Lietuvos sūnūs ir 
dukteris? Juk jis buvo visada kaip riteris 
su nuskriaustaisiais ir skriaudžiamaisiais.

Siame Maironio renesanse, kuris Lietu
voje prasidėjo 1940 m. su rusu įsibrovimu 
i Lietuva, kurie dabar pasiekė auksciausio 
laipsnio, pakvieskime Maironį savo tau
tiniu dvasios vadu ir gyvenimo formuotoju. 
Jo kietose kovose gyvenime ir kūryboje 

. rasime atsakymo i daugeli klausimu, kelia 
kiekviename pasisukime ir forma, išraiška 
darbuose. <

Kai mums užges paskutinis vilties spin
dulėlis ir, bestebint svetimo krašto pa
dange, nukris paskutine žvaigždute, pa
likdama vien akimirkos siaura sviesos ruo
želi, Maironis Įžiebs žibinta, kuri jis pats 
lakeles nese tamsiausiais Lietuvos laikais, 
kada buvo:

Neregeti ausros. Taip prailgo naktis. 
Beldžias vejas i Innga bailiai;
Nebenori jau miego pabudus akis, 
Nora negreit patekės spinduliai..
Nors aplinkui vien tamsi naktis ir Vil

nius liūdi, miglomis apgaubtas nusvarinęs 
žemyn savo sunkia galva, Maironis mus 
guodžiančiai ramina.

Nors buvo „po Lietuva žiema, ne žodžio 
ne rasto neleidžia erelis, prispaudęs spar
nais", tačiau Maironis ir čia surado viltin
gesnių žodžiu, Šviesesne spalva. Kad i sam
protaujame, jog tauta negausinga, nepa
jėgsime atsispirti šimtamilijoniniu valsty
bių priespaudai, Maironis sakys:

Silpnas kelia, tvirtas griūva ...
Nebijokim vargo kieto, nes be jo 

galingi pūva.
Besireiškianti musu tarpe skilimą ir 

nesutarimus del bendros musu idėjos ir 
darbo Maironis sudraus, pamokys ir Įkvėps 
energijos:

Nors musu, broliai, nedaugei yra, 
Tačiau tvirti mes, kai ris vienybe.
I darba stokim vyras i vyra, 
Sujungtos rankos suteiks stiprybe.

Pagailoje, kad neturime tanku, lėktuvu, 
automatiniu šautuvu, torpedų, kuriais ga
lėtume išprašyti is musu krašto nekvies
tuosius, nelauktuosius svečius, isgirsime 
Maironį*.

Kas kardu kariauja nuo kardo ir zuva. 
Ar maz' po žeme juju kaulu bepūva? 
Kita ateitis artima.
Jeigu kam pasisektu svetimane krašte 

žmoniškiau įsikurti, apšilti, kurs savo valia 
atsisakytu grizti tėvynėn ir tenai pakelti 
visa atstatomojo darbo sunkuma, tuo taupu, 
kai dideleje ir plačioje valstybėje gali 
ramiai ir sočiai gyventi, lyg butu nuvaikęs

Tikrai tada esti didelio džiaugsmo 
visoje stovyklos aikštėje ir visuose bara
kuose Is visu kampeliu pasipila vaikai Ir 
tekini bėga prie masinos, kai ji, padariusi 
vingi, sustoja ir is jos išlipa kapelionas. 
Tai anglu karo kapelionas. Jis pas mus 
laiko pamaldas kiekviena penktadieni. 
Ir vaikus krikštija ant fortepiono stovyk
los saleje. Uz tat pas mus ir kalba, kad 

didzius darbus, Maironis mes tam skaudu 
priekaište ir palaikys išgama.

Tas ne lietuvis, kurs tėvynė 
Bailiai kaip kūdikis apleis, 
Kursai pamins, ka bočiai gynė ...

Apakusiam ir susižavėjusiam svetimo 
krašto grožiu, iškeitusiam rūta, žemčiūgą, 
jurginą, dievmedąli i aitriai kvepiančius 
žiedus; Lietuvos pievų, lauku ir sodu gra
žuma 1 didingus svetimo krašto gamtos 
vaizdus, -kai dangoreziai užstos rūpinto
jėlius pakeleee ir kampe sodo, meksfal- 
tuotos gatves-merunais apaugusius ir kve
piančius takelius, vyšnių sodus, bakai žy
dinčia lauku obelele, rudeniop raudona 
šermukšni ir putina; kai rožių kvapu per
sunktos naktys užtemdys apsnigta egle 
žalčiu karaliene, Maironis apsiverks, sėdė
damas laivelyje Keturiu Kantonu ežere ir 
nuskris paukščiu žvaigždėtu keliu 1 sali, 
Kur palangėms stiebias sužiurę žemčiūgu 

žiedai, 
Kur Dubysos mėlyna juosta banguoja 

plati... 
Ko, ašarėlė, ko to per skruostą kaip perlas 

riedi?...
Kai pamirsi, kam priklauso tavo širdie, 

protas, jausmai, susvyruosi, ar verta tokia 
kuklia tėvynė jnyletl ir jai aukotis, Mairo
nis primins:

Tau puikus pečiu neapsupo šilkai, 
Tu proto netemdei grožybe, 
O tu tik viena sirdies rakta radai 
Skaisčia savo skausmo gilybe.

Štai, pasigendama lietuviškos dainos, 
kuri pirmiau plačiai skambėdavo šiltais 
vakarais, lydėdavo darbus, žygius, uzpildy-

davo laisva laika, nuramindavo skaudančia 
sirdi. Maironis prašyte prašo, kad vėl Lie
tuva dainuotu, nes „be dainos sala mus 
krutinės".

Nusivylęs draugu, išmoksi draugo 
ieškoti gamtoje, kuri niekad neapvils, is- 
klaueys ir supras, nes ji yra duosni ir 
kantri.
/ Kai leduos tikras draugas, žmones nusl- 
griz, bus tamsu, juoda, alpsi is skausmo, 
niekas nesupras, nepaduos rankos, bus 
vienintelis issigelbejimas ir užsimirsimas 
malda, po kurios tikrai nereikes sirgti Ir 
pagiroti;

Ei, bėk prie galingos maldos, 
Ramiau tau krutinę vaitos.

Maironis paprašys motušėlė, kad ne
verktu, i kara išleisdama savo aunu, nelau
žytu savo ranku kaip beržo sakas del zu-^ 
vusio kovos lauke sunaus, nes tėvynė yra 
tik viena ir jokia auka, sudėta ant jos au
kuro, nėra perdidele.

Tam tikra moralini, tautini ir ambiolni 
istatyma yra paskelbęs ir tiems, kas, pa
mynės tėvu tradicijas, papročius, veda sve
timtaute žmona, tokiu budu sužalodamas 
ateinančia karta, darydamas dideli nuostoli 
kraštui ir pats nesurasdamas asmenines 
laimes. Apsimetusiems patriotams, kurie 
del materialines naudos, varto kailinius i 
visas pusaa pagal reikalą ir svetimon sas- 
kaiton stengiasi patogiau įsikurti, Mai
ronis meta geležine pirštine ir su pasi
piktinimu moko juos kaip sunkiai nusikal
tusius vaikus. Maironio konstitucijoje ras 
nusmaigstytas gaires tolimesnei kelionei

tie vaikai bus muzikai. Jis labai mėgsta 
musu lietuviu vaikučius. Vos atlikęs savo 
tikybinius patarnavimus, jis užveda ma
sina ir, npsisodinee vaikučiais masina, 
juos vežioja po stovyklos rajona. Kiek 
krykštavimo, kiek džiaugsmo t Koks tas 
kapelionas Gerard Lako geras-snekaai 
vaikučiai tarp saves.

visi geros valios lietuviai, ir maži, ir jauni, 
ir suaugę, ir seniai.

Nieko Maironis labiau nemylėjo, kaip 
Lietuva, Niekam daugiau auku nesudėjo, 
del nieko kito tiek nekentejo ir nesisielojo. 
Del jos jis pasirinko viengungio kunigo 
kelia. Gerai pažines gyvenimą, išgyvenęs 
ir iskentejes kančias visas, būdamas gilaus 
proto ir turinio vyras, neiekrypee is savo 
pareigu tako, savo darbus suderinęs su 
žodžiais, kaip kūrėjas, vainikuotas laurais, 
kurio poezijoje aiškiai reiškiasi rėali gy
venimo kova, dabar kalba i mus is anapus 
ribos, is šaltųjų kapu.

Palikes gausu patikima, tuo pačiu ir 
testamente, būdamas jau anapus ribos, ne
susikompromituos jis juo, kaip susikom
promituoja daugelis politiniu ir diploma
tiniu vadu. Jis savo palikimu įpareigoja 
mus dirbti ir nepailsti ir išrašyti giliai 
širdyje jo nurodytos takus i musu laisve 
ir nepriklausomybe. Taigi, vade, paimsim 
arkle, knyga, lyra ir eisim Lietuvos keliu.

J. Augustaityte-Vaieiuniene.

Dar viena speciali 
„Lietuvio” laida 

„Lietuvio" leidykla gauna labai daug 
paieškojimu, kuriu visai neįmanoma 
sudėti i paprastas laikraščio skiltis. Todėl, 
norėdama patarnauti nelaimingosioms lie
tuviu šeimoms, leidykla apie spaliu 20 d. 
vėl išleidžia specialia „Lietuvio"palesko- 
jimu laida. Visi, kurie norėtu dar toje 
laidoje pasiskelbti, turėtu atsiusti leidyklai 
savo paieškojimus bent iki spaliu 10 d.

Britu karaliskosios artilerijos Itn. J. 
Swanton, komendantas buv. Hassendor'.o 
het. stovyklos, kurioje praleista 1945 n». 
vasara ir susiorganizuota. Šioje stovykloje 
pasirodė ir „Lietuvis",

Vali. VI. Vilkikus- jfuMda
Wuerzburgo lietuviu stovykloje daili

ninkas Vladas Vijeikis surengė savo darbu 
paroda, kurioje išstatyta 40 paveikslu. Pa
rodos atidarymo proga meno kolektyvas 
„Sietynas", vadovaujamas Alg. Kacanausko, 
surengė kamerini koncertą.

I parodos atidaryma buvo atsilankė 
aukštesnieji amerikiečiu karininkai ir 
UNRRA vadovybe. Susidomėjimas paroda 
buvo didelis. Ja gausiai lanke ne tik lietu
viai, bet ir kitu tautu gyventojai, gyvena 
stovykloje.

Parodoje išstatytų paveikslu daugnia 
sudaro tigurines kompozicijos, daugiausia 
lietuviškomis tautinėmis temomis. Sis ke
lias meninėje kūryboje yra vienas sunkes
niu, reikalaujas is dailininko didesnio 
pasirengimo ir ilgo praktinio darbo, kas 
šiuo meto nėra Įmanoma. Sis lietuviškojo 
stiliaus ieškojimo bruožas jauno dailininko 
kūryboje yra brangintinas ir sveikintinas.

Šiuo metu dailininkas Vladas Vijeikis 
rengiasi sukurti paveikslu is lietuviu tau
tos praeities ir lietuviu legendų, padavimu, 
tautosakos temomis.

Lietuvoje daih VI. VijeJki mes pažino
jome is jo dekoracijų Marijampolės ir 
Kauno Didžiajame Teatruose, spaudos 
iliustracdjiu.
Dail. VI. Vijeikis rengiasi vykti I Pary
žių tęsti meno studijas.

Tai yra antroji lietuvio dailininko pa
roda, surengta šioje stovykloje. Pirmąją 
paroda buvo surengęs dail. Česlovas Janu
sas. Netrukus dailininkas Dobuzinskas su
rengs savo dąrbu paroda.

■ z Vytautas Javaitis.

„Lietuvio“ atstovybes 
Hanau, Hamburge, Oldenburge 

ir Liineburge
Neseniai įsisteigusi Hanau stovykloje 

lietuviu pašto agentūra mielai sutiko 
paimti „Lietuvio" atstovybe Pietų Vokie
tijos sritims. Todėl visais laikraščio reika
lais prašome kreiptis i Hanau lietuviu 
pašto agentūra, kuri kiekvienam maloniai 
patarnaus.

Taip pat, skaitytoju patogumui, įsteigta 
„Lietuvio" atstovybe ir Hamburge. At
stovu Hamburgo lietuviu komiteto yra 
paskirtas J. Valiukas, kuris patarnaus 
lietuviams visais laikraščio reikalais.

„Lietuvio" atstovais - platintojais 01-. 
denburge yra Jurgis Breive, Donner- 
schwerstr., Lager „Unterm Berg*, o LQne- 
burge Donatas Pundzevičius, for den 
roten Tore 15, Rlomberge • Juozas 
Jankauskas Bruch st r. 9 ir Detmolde • 
K. Škėma, Lietuviu sąjungą.

Laikraštis bus siunčiamas 
pasta ar geležinkeliais

Nuo šiol laikraštis skaitytojams dides
niais ar mažesniais kiekiais bus siun
čiamas pastų ar geležinkeliai^. Todėl važi
nėti i leidykla laikrašti pasiimti nėra rei
kalo. Pakanka tik pranešti, kiek egzemp
liorių norima gauli, tikšto adresa ir laik
raštis bus issiustas. Pageidaujama, kad 
atskirose vietovėse gyvena lietuviai 
užsisakytu laikrašti, sudarė bent klek 
didesnes grupes, bet ne ateikit nsmes. 
Geriausia butu, jei laikraslis butu 
užsisakomas per komitetą ar jo įgaliota 
nemeni, kuris ir atsiskaitytu uz išplatinta 
laikrašti.
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PAIEŠKOJIMAI
Dorverden
Kreis Verden (Aller), gyv. lietuviai ieško:
Kazys Dumsa ieško sunaus Zenono is Ma

žeikiu.
Jonas Juraifls ieško žmonos Marijos Jurai- 

tienes ir svogerio Antano Stasio Cicha- 
naviciaus.

Antanas Urbaitis ieško artimųjų.
Vincas Maciokas ieško sunaus Jono Ma

cį oko.
Juozas Striupaitis ieško giminiu ir pažįs

tamų.
Juozas Dubinskas ieško Mato Antanaičio.
J. Stonys ieško Vytauto ir Jono Stoniu.
Antanas Dumčius ieško žmonos Onos Dum

čienės.
Antanas Bliudzius ieško žmonos Viktorijos 

Bliudziuvienes.
Antanas Pociūnas ieško Viktoro Pociūno.
Juozas Zarauskas ieško žmonos Olgos, duk

ters Liudytes ir svogerio Ramanausko 
su seimą.

Federavicius Vaitiekus ieško giminiu ir 
pažįstamu.

Vytautas Suopis ieško giminiu ir pažįs
tamų.

Malenija Krinickiene ieško vyro Anupro 
Krinicko ir brolio Jono.

Ona Gratkauskiene ieško vyro Antano 
Gratkausko.

Antanas Petkevičius ieško giminiu ir pažįs
tamu.

Motina Elena Surkoviene ieško dukters 
Tamaros Surkovaites is Kauno. Pranešti 
laikraščio leidyklai.

Petronėlė Kurapkiene-Vasiliauskaite ieško 
vyro Juozo Kurapkos.

Lindvika Jablonskiene ieško vyro Antano 
Jablonskio ir brolio Jono Stepaicio is 
Kudirkos Naumiesčio.

Petras Baltrukonis ieško broliu Juozo ir 
Kazio.

Pranas Miknaitis ieško Jono Solio.
Justinas Sirutis ieško žmonos Domicėlės 

ir paristamu.
Juozas Bliudzius ieško savo seimos ir gi

miniu.
Stasys Virbickas ieško Kazio ir Kosto Mo- 

tusio.
Klemensas Lakickas is Potasines kaimo, 

ieško Vlado Gustaičio ir Natalijos (An- 
toses) Monvllienes.

Algirdas Šukys ieško agr. Vinco Natke
vičiaus.

Pranas Dicius ieško sunaus Algirdo ir gi
miniu.

Meta Juozapavičiene ieško vyro Stasio 
Juozapavičiaus.

Vytautas Galinis ieško tėvu.
Vincas Zeikus ir Bernardeta Zeikiene 

ieško giminiu.
Ona Gratkauskiene ieško Edvardo Lelia- 

jevo.
Antanina Beliajeviene ieško sunaus Alekso.
Stefanija Jankauskiene ieško vyro ir sesers 

Ambrozevicienes.
Vince Kudzmiene ieško vyro Juozo Kudz- 

mos.

Hamburg 48
Am Funkturm, Lager Billstedt 

gyv. lietuviai ieško:
Edvardas Taparausakas ieško Itn. Kazio 

Taparausko, Zinaites Kaleckaitee ir Da
nutes Sldokaites.

Jurgis Usvaltas ieško Madzes Uevaltaitee 
ir Emos Sturmienes, Primos Baraus
kaitės.

Ona Pipiraito ieško brolio Jono Pipiro.
Lidija Oberneriene ieško vyro Adolfo 

Obernerio.
Jonas Vaitkunas ieško giminiu, ir paz.
Gali, sesuo Geno Viskantiene ieško vyro 

gyd. Kazio Viskanto ir brolio Jono Ru
doko.

Lietuviu komitetas, Hamburg 1, Burchard- 
platz, Chilehaus A 25 ieško Salomėjos 
Jackūnaitės - Skaistienes.

Emanuelis Preisas, gyv. ten pat. ieško Ma
rijos "Baumdikerytes ir Česlovo Ban
kai! sko.

Cecilija Duobaite ieško motinos Marcelinos 
Duobienee.

Jonas Karpavičius, gyv. Hamburgo lietuviu 
komitetas, ieško gyd. Strimaičio, agr. 
Prockio, St. Dumcako ir Padeleviciaus.

Elzbieta Valiulyte - Puodziukiene, gyv. ten 
pat, ieško Igno Valiulio.

Aleksas Mikalauskas ieško motinos Stasės 
Andzijauskienes.

Eugenija Strungiene, gyv. Hamburg, Neu- 
graben, Fischbeck stov. ieško vyro Jurgio 
Strungio, Juozo Strungio, tėvu Jurgio ir 
Ursules Kurtinioku, broliu Jono, Kario 
Broniaus, Jurgio, Juozo ir sesers Onos.
Ochsenzoll Pabaltijo tautu stovykloje

Leonas Venskus ieško broliu Evaldo, Ru
dolfo ir tėvu, Julijos Raibužienes ir Liu
dos bei Joanos Montrimu.

Vytautas Cesna ieško broliu ir sesers.
Pranas Snelius ieeko tėvu, broliu, seserų 

ir paz.
Vladas Strasinskas ieško sunaus Romo ir 

Juozo Vilkeviciaus.
Juozas Budreika ieško brolio Povilo Bud- 

reikos su žmona.

Buxtehude
stovykloje Nr. 2 gyv. lietuviai ieško:

Zofija Kalinskaite ieško, broliu Stasio, Jodo 
ir.. Juozo.

Juozas Naujalis ieško Jurgi Drūti.
Juozas Palubinskas ieško brolio Stasio..
Arturas Seteris ieško brolio Leono.
Matilda Vasiliauskiene ieško vyro Juozo 

Vasiliausko ir sunaus Zigmo.
Romualdas Bagdonavičius ieško tėvu ir 

giminiu.
Juozas Naujalis ieško tėvo Juozo Naujalio 

su seimą.

Lahde
Kr. Minden gyv. lietuviai ieško:

Elena Leveryte ieško Marijos Stadelnin- 
kienee ir kt. giminiu.

Jurgis Marcipukas ieško žmonos ir giminiu.
Juozas Grigaitis ieško žmonos ir Grigu 

seimoe.
Juozas Dubickas ieško broliu ir giminiu.
Zofija Lungyte ieško Marijos, Alekso ir 

Taliontino Astrausku.
Antanas Juskevicius ieško Juozo Vosyliaus 

ir giminiu.
Kazys Skaisgirys ieško tėvu ir parietamu.
Palemonas Žemaitis ieško sesers Aneles 

Žemaitytes ir paz.
Juozas Jonaitis ieško broliu Jono, Petro 

ir Prano ir kt.
Antanas Kontautas ieško Martyno Jackaus 

ir kt.
Aleksandra Pranauskiene ieško vyro 

Petro Pranausko ir kt.
Augustas Paukštys ieško Broniaus Saplio 

Rasteniu ir kt.
Birute Žukauskaite ieeko tėvo Petro Žu

kausko ir paz.
Juozas Markevičius ieško Cecilijos Marke- 

vicienes ir paz.
Albinas Kaminskas ieško pažįstamų.
Ona Zalenkaite ieško broliu, seserų ir gi

miniu.
Alfonsas Stasauskas ieško Vinco Maciule

vičiaus ir paz.
Stasys Motuzas ieško motinos, brolio ir 

giminiu.
Jonas Krisciunas ieško sunaus Edvardo, 

dukros Birutes ir gim.
Jonas Medeika ieško žmonos Ursules Me- 

deikienee ir paz.
Konstancija Stariene ieško sunaus Kazio 

Staro ir giminiu.
Stasys Mencinskas ieško žmonos Mencins- 

kienes ir paz.
Jonas Gnntorius ieško Kazio Bagdono, Pi

jaus Ilgūno ir paz.
Magde Prapuoleniene ieško vyro Juozo 

Prapuoleni# ir vaiku.

HaHhrug
stovykloje (Kr. Eutin, Schleswig-Holstein), 

gyv. lietuviai ieško
Olga Dumčiene ieško sunaus Vlado Dum

čiaus.
Emilija Jazbutiene ieško sunaus Edvardo 

Mindaugo Jazbučio.
Pranas Dumčius ieško sunaus Vytauto — 

Prano Dumčiaus.
Bronius Kubilius ieško Ferdinando Kei- 

terio, Ipolito Chmieliausko ir Leono bei 
Benedikto Avuliu.

Olga Braukliene ieško Minos Holienes, 
Lidijos Anurienes ir Arturo Anusio.

Stud. m e d. Vytautas Juozakas ieško Itn.
Kazio Petriko, muz. Alberto Vaiciuleno 
ir stud. vet. M. Urbono.

Svogeris ieško Felikso Balaisio ir teis. Al
fonso Simonaičio.

Vanda Dargyte - Stankiene ieško Rūtos 
Dargytes, Kvirino Dargio, Kazio Dargio 
ir Vytauto Dargio.

Jadvyga, Leva ir Albina Pecionaites 
ieško brolio Petro Pecionaicio.

Edvardas Baronenas ieško brolio Broniaus 
Baroneno, gim. 1923.

Pranas Petrenas ieško giminiu ir paz.
Jonas Kapustas ieško Romanovo Plet- 

kausko is Sveksnos, Snypliu.
Romualdas Sazenis ieško giminiu ir pažįs

tamu. x

Merbedt bei Stadthagen
Julius Rupkalvis ieško brolio Miko, bro

lienes Erdmee, Lidijos Salmonaitienes 
ir kt. paz.

Aleksas Butvydas ieško brolio Stasio But
vydo.

Vanda Rupkalviene - Zvynakyte ieško bro
lio Stasio Zvynakio.

Aftanas Žemaitis ieško žmonos Juzės Ze- 
maitienee, Mitkos Karapinkos ir Juozo 
Kavalcio.

Povilas Žvirblis ieško broliu ir giminiu.
Jeronimas Narbutas ieško sunaus Juozo.
Nina Narbutiene - Tomsaite ieško dėdės 

Andriaus Buto ir Apolonijos Butienes.
Vladas Vaičaitis ieško žmonos Olgos Vai- 

caitienes.
Stasys Suliauskas ieško Matildos Su- 

liausklenes.
Zigmas Vaičaitis ieško Dr. Kazio Mogenio 

ir Vinco Kvieskos.

Oldenburg
Unterm Berg stovykloje gyv. lietuviai 

ieško:
Česlovas Montvilas ieško žmonos su vaikais 
Bonis Prudokas ieško giminiu.
Marija Ulinskaite ieško giminiu.
Marta Dirveliene ieško sunaus Jurgio Dir- 

velio, broliu Juozo ir Jurgio Petersonu 
ir kt. paz.

Juozas Jasiulevicius ieško Dr. Elenos Stel- 
mokaites - Aleksandraviecienee.

Adolfas Masili6nis ieško seserų Dr. Vikto
rijos ir Stanislavos Maeilionyciu.

Stefa Ambrozaityte ieško tėvu Juozo ir 
Pranės Ambrazevičių, brolio Stanislovo, 
sesers ir svog. Povilaičiu ir Gricių.

Marcele Knataitiene ieško dukters Onos 
Endriuskevicienes ir Antano Klimo.

Petras Mikelaitis, gyv. Oldenburg, A. M. 
Schiesstand Bar. ieško Juozo ir Monikos 
Sabaliausku.

Jonas Smulkevicius ieško seimos ir gi
miniu.

Pranas Valaitis ieško savo seimos ir gi
miniu.

Jonas Murinas ieško giminiu ir pažįstamų. 
Pranas Bataitis ieško giminiu ir pažįstamų. 
Jonas Naujokaitis ieško giminiu.
Marija Naujokaitiene ieško sesers Marijos 

ir giminiu.
Stasys Reivytis ieško žmonos Barboros ir 

sunaus Egidijaus.
Juozas Bartkevičius ieško žmonos Ernos 

:i Bartkevicienes ir giminiu.
Stefa Ambrozaityte ieško tėvu, brolio ir 

giminiu.
Povilas Kvictkauskas ieško Juozo Kviet- 

kausko, Jules Seniunytes ir giminiu.
Stefanija Miniotiene ieško giminiu ir pažįs

tamų.
Izabele Kijauskiene ieško vyro Jurgio Ki- 

jausko, sunaus ir dukters.
Ona Kijauskaite ieško Jono Albertyno ir 

kitu giminiu.
Vytautas Gavėnas iekso Konstancijos 

Stankūnienės.
Kazys Jakaitis ieško broliu Jono ir Juozo 

Jakaičiu.
Petras Baksinskas ieško savo seimos ir 

pažįstamų.
Galina Macelyte ieško dedee Jurgio ir bro

lio Algirdo.
Pranas Gylys ieško Stasio Gylio, Prano 

Gisvento ir kt.

„Lituanica” stovykloje.
Klemas Meizis ieško Arturo Jankaus su 

žmona Aleksandra.
Antanas Šeputis ieško žmonos Johanos 

Freigafaites ir dukters Danutes.
Jonas Sasnys ieško žmonos Marijos Sas- 

nienes ir sunaus Kęstučio.
Juozas Burdulis ieško brolio Česlovo.
Viktorija Zaroniene ieško sunu Viktoro ir 

Algirdo ir dukterų Ritos ir Danutes.
Juozas Beinoravicius ieško svogerio Tituso 

Antanavičiaus.
Marija Intiene ieško brolio Stepono Vasi

liausko.

Hanau
stovykloje gyv. lietuviai ieško: 

Juozas, Rygelis ieško tėvu ir broliu. 
Vladas Isganaitis ieeko Rapolo Šaltenio ir 

giminiu.
Vytautas Visinskas ieško giminiu ir paz.
Stasys Saudargas ieško giminiu ir pažįs

tamu.
Jadvyga Dapkuviene ieeko vyro Henriko 

Dapkaus ir Vinco Dailydes.
Augustina Endraitiene ieeko Prano End- 

raicio.
Ona Arminiene ieško, Edvardo Armino. 
Mariia Dorelyto ieško Jurgio Kirstono. 
Marija Urbsiene ieško Jono, Prano ir On- 

stelio Urbsaiciu.
Ignas Petrauskas ieško*žmonos Zuzanos, 

sunaus Vytauto, dukterų Aldonos, 
Jadvygos ir Vandos.

Juozas Gaudusas ieško broliu Liudo ir 
Felicijaus Gaudusiu.

Jadvyga Saunoriene ieško vaiku Algimanto 
ir Vytauto Saunoriu.

Steponas Kovsas ieško žmonos Vales su 
dviem mažamečiais vaikais.

Povilas Braška ieško artimųjų.
Mečys Jakubcevicius ieško brolio Česlovo. 
Mariuniene ieško vyro Alekso Mariuno. 
Vincas Jasas ieško brolio Stepo Jaso.
Emilijonas Kolkauskas ieško brolio Čes

lovo.
Ona Krapavickiene ieško dukters Dales ir 

tėvu Marijonos ir Pilypo Valikoviu.
Brone Lukaseviciute ieško Juozo Sinke

vičiaus ir Marijos Pečiulytės.
Vladas*Bytautas ieško Petro Kijausko, bud. 

Pijaus.
Sofija Levickiene ieško sunpus Stepo Le- 

vickio.
Julius Laucevičius ieško tėvu Karolio ir 

Onos.

įvairus
Kun. Vyt. Baltutis, gyv. Lttneburg, v. d 

Molen 4, prašo atsiliepti pažįstamus.
Bronius Liskus, gyv. Lūneburg, Am Markt 4, 

Lith. Commitee, ieško Kazio Joneckio 
ir E. Barkauskienės.

Kazimieras Putna, gyv. Hemsen, Kr. 4, 
Kt<. Nienburg (Weser) ieško brolio Al
fonso Putnos, pusbrolio Alfonso Putnus, 
Vytauto Gogelio, Kazio Gogelio ir paz.

Povilas Balkus, gyv. Wiesbadeno stovyk
loje, ieško broliu Vinco ir Kaz \

Jonas Sakalauskas ieško seimos ir Vinco 
Vaivados. Wiesbadeno st.

Bronius Petravičius ieško tėvu ir paz. 
Wiesbadeno st.

Vincas Piecaitis, gyv. Sulingen, Kr. Diep
holz, Klein-Lesen, ieško sunaus Juozo.

Juozas Petkevičius, gyv. Wiesbadeno st. 
ieško žmonos Joanos.

Antanas Vabolis, gyv. Jastorf b. Bevensen, 
Kr. Uelzen, ieško sunu Anatolijaus, 
Zigmo ir vet. gyd. Petkuno.

Antanas Šutas, gyv. GOttingen, ieeko sunaus 
Antano - Valerijono, broliu Stasio, 
Juozo. Jono, motinos ir Jono Žemaičio.

Kažys Toliušis, gyv. Gunzenhausen (13a), 
ieško brolio Jono Toliusio.

Feliksas Maleckis, gyv. Gunzenhausen, 
ieško sunaus Juozo Malecko.

Tėvai ir brolis, gyv. Geesthacht (Elbe), 
Lager Nr. 1, Sandstr. b. 3 - 12; ieško 
Vytauto Raulinaicio.

Viktoras Salatka, gyv. Schwarzenbeck 
Schleswig-Holstein), ieško sunaus Čes
lovo.

Juozas Budininkas, gyv. Schwarzenbeck 
(Schlesw.-Holstein), ieško sunaus Juozo.

Adelina Peseckiene, gyv. Linden, Heide 
Holstein, bei G. Reimas, ieško vyro 
Kosto Pesecko ir jo motinos Paulės 
Peseckienes.

C. Milertiene, gyv. Lebenstedt, ttber 
Braunschweig, Drosselsteg 13, ieško 
Marijos Slapsienes, Brones ir Filomenos 
Slapsyciu, Marijos Kasiulienes ir Emili
jos Bilientienes. Ka nors žinančius apie 
tuos asmenis maloniai prašau pranešti.

Olga Kuraitiene, gyv. Barnkrug, tlber 
Stade, bei Fr. Wilhelmi, ieško Rozalijos 
Haasienes ir Vytauto Haase.

Kasparas Kuraitis, gyv. ten pat, ieško 
sunaus Emilio Kuraičio.

Alfonsas Azubalis, gyv. Lahden, Kr. Mep
pen, ieško Stasio Markevičiaus.

Jonas Povilavicius, gyv. Kr. Cosfedd, Ste- 
vede Lag., ieško žmonos Elviros Povila- 
vicienes - Liubinaites, paskut. laiku gyv. 
Arnswalde.

Pijus Matulevičius, gyv. Kr. Cosfeld,. Ste- 
vede Lag. ieško zmonęs Liudvikos Ma- 
tuleviecienes ir vaiku Zenono ir Gin
tauto, gyv. Žaliojoje, Vilkav. apskr,

Vaclovas Steponavičius, gyv. Bad Oldesloe, 
Tralau, bei Fahrenkrug, ieeko giminiu.

Vincas Bukauskas, gyv. Braunschweig, 
Repner Lag. 24, ieško Petro Bukausko, 
Broniaus Ciuprinsko, Juozo Arbataicio 
ir Jono Sumakario.

Stud. Juozas Baltrušaitis, gyv. Miltenberg 
am Main - Bayern, ieško tėvu Juozo ir 
Kunigundos Baltrušaičiu.

Vytautas Strazdas, gyv. Eutin, Elisabeth- 
strasse 22, ieško broliu Jono, Petro ir 
Balio. (Ukmergės apskr. Strazdiskis.)

Alfonsas Žemaitis, gyv. Wiesbaden sto
vykla, ieško sunu Alfonso ir Vytauto ir 
paz.

Stasys Vidmantas, gyv. Augsburg - Hoch- 
feld, v. Richthofensrt. 82 W 34, ieeko 
žmonos Irenos Vidmantienes.

Bronius Krasauskas, gyv. Blomberg (Lippe) 
ieško vet. gyd. Morkeviciaus ir Salomėjos 
Snieckienee.

Helene Rohts, gyv. Breloh, bei Munster 
(Lager), Kr. Soltau, Sudetenstr. 99, ieeko 
brolio Juozo Rutkausko, sesers Geno
vaitės Viekienes ir svogerio Broniaus 
Vieko.

Kaze Baltejene, gyv. bei Bruns (23) Ristedt 
Nr. 6, iiber Syke, Bez. Bremen, ieško 
vyro Alekso.

Martynas Bendikas, gyv. Lebeųstedt IV, 
Kleine Marienbruchstr. 12 (Hannover- 
Braunschweig), iefeko sunaus Jono ir 
Jurgio Bendiku.

Marija Bagutskiene, gyv. ten pat, ieško 
Gegeviciu ir Simkeviciu.

Kazys Bagutskis. gyv. ten pat, ieško gi
miniu Zubiu, Paulausku, Zvinkliu ir kt. 
paz.

Dr. B. Matulionis, gyv. Greene (20) ttber 
Kreiensen (Land Braunschweig) bei Dr. 
Lauenstein, ieško pažįstamu.

Olga Bundziute, gyv. Eitzendorf, bei Heeen 
Rippe, Kr. Gr. Hoya (Weser), ieško 
Emilijos Kuncienes, Vlado Stanaičio, 
Olgos Bundzienes, Gasparo Veličkos ir 
paz.

Olga Tijunaitienne, gyv, KI. Sittensen 10, 
bei A. Kaiser, Kr. BremervOrde, ieško 
vyro Rapolo Tijūnaičio.

p. 0. Mikelionienei, Kemptene 
Jusu laiške paieškojimo ir sąskaitos,

I deja, nebuvo.

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

Spaudžia Karį Sasse, Rotenburg i. Hann.
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