
Lapkričio 23-ji
Greta Nepriklausomybes šventes — 

Vasario 16 d. ir Tautos šventes — Rugsėjo 
8 d. musu tautiniame gyvenime buvo ryški 
ir trecioji diena — Lapkričio 28 d. Nepri
klausomo gyvenimo metais ta diena mes 
kuo nors ypatingiau pabrezdavome, ypač 
spaudoje. Ta diena pagerbdavome savo 
kariuomene, savo karius, ir prisiminda
vome jos zygiue Nepriklausomybes ka
ruose.

Lapkričio 23-ji buvo oficiali Lietuvos 
kariuomenes atgaivinimo diena, tačiau jos 
atgijimas sieke ankstyvesnių dienu. Jau 
1917 m. Rusijoje buvo pradeje steigtis tau
tiniai lietuviu daliniai, tačiau likimas ir 
anų-dienu Lietuvos būkle neleido tiems 
lietuviu' daliniams organizuotai grizti i 
Tėvynė. Teko pavieniui lietuviams ka
riams grizti is Rytu ir čia, Lietuvoje, pa
pūtus kitiems vėjams, is nauja organi
zuotis.

1918 m. pradžioje pradeje i Lietuva grizti 
kariai, jau balandžio men. susirūpino savo 
busiančios kariuomenes užuomazga. Prie 
Lietuvos Tarybos Vilniuje buvo sudaryti 
saraeai kariams registruotis, tačiau nedau
gelis ju tegalėjo įsiregistruoti., Vokiečiu 
okupacija, trukdanti žmonėms is vieno i 
kita apskriti judėti, pašto susisiekimo su
varžymas, kuris Lietuvos gyventojams 
buvo labai sunkiai prieinamas, kieta lietu
viu spaudai okupacines vokiečiu valdžios 
cenzūra neleido platesniems lietuviu 
sluoksniams išginti, kas daroma Vilniuje.

Tačiau ir Vilniuje viską reikėjo daryti 
slaptai, kad okupacine vokiečiu akis ir 
ausis nepajustu musu tautiniu siekimu. 
Tik 1918 m. vasaros įvykiai davė mums 
daugiau vilčių. Kai birželio men. pradžioj 
santarvininku (anglu-, prancūzu ir ameri
kiečiu) karines jėgos sudavė vokiečiu ka
riuomenei mirštama smūgi prie Mamos, 
lietuviai pajuto, kad ir jiems jau aust^ 
laisVes rytas. Birželio 10 d. Vilniuje prie 
Lietuvos Tarybos buvo slaptai sudaryta 
karine komisija, kuri turėtu rūpintis Lie
tuvos kariniu jegu organizavimu. Spalio 
men. si komisija persiformavo ir pradėjo 
žygius, is pradžių, žinoma, slaptai.

Lapkričio men. i vykus revoliucijai Vo
kietijoje ir jai kapituliavus pries santar
vininkus, lietuviu karinis judejmas siek 
tiek palengvėjo — pasidarė jau pusiau 
slaptas. Is vokiečiu buvo gautos karei
vines Vilniuje, tačiau ginkluotis buvo drau
džiama. Pradeje rinktis i Vilnių ir kt. 
savanoriai ginklu negavo, teko slaptai pirk
tis. Taip pat ir mokydavosi slaptai. Vieni 
mokydavosi kaip su ginklais veikti, o kiti 
budėdavo, kad vokiečiai neužkluptu. I sar
gybas taip pat ginklus veždavosi slaptai 
ir sargybiniai stovėdavo tik viduje. Tokia 
būkle truko lapkričio ir gruodžio men. 
Tik 1919 m. sausio 1 d. lietuviai pirma 
karta viešai su ginklais pasirodė Vilniaus 
gatvėse, kada vyko i Gediminio kalno pili 
pakelti lietuviškąją vėliava. Tos dienos 
vaka'ra vokiečiai apleido Vilnių ir musu 

'senajame mieste buvo like tik lietuviu ir 
lenku karines dalys ir administracija. 
Drauge su lenkais išbuvome Vilniuje ke
letą dienu — iki sausio 5 d. vakaro.

Vilnių užėmus rusams, lietuviai toliau 
organizuotis persikėle i Kauna ir čia susti
prėjo Lietuvos valdžia ir išaugo Lietuvos 
Kariuomene. 1919 m. vasario men. pra
džioje Lietuvos kariuomene pradėjo lais
ves kovu žygius ir juos tese visus 1919— 
1920 metus.

Kas yra mums Lapkričio 23-ji? 1a 
diena 1918 m. buvo išleistas pirmasis lsa-z 
kymas Lietuvos kariuomenei ir toji diena 
buvo paimta kaip oficiali data musu 
kariuomenes atgaivinimo.

Mes esame rami tauta, tad militarizmas 
Ir kitu puolimas mums vi&a laika buvo 
svetimas. Musu kariu auklėjimas ir ju 
paruosimas žygiams buvo vykdomas tik 
apsigynimo dvasioje. Jeigu musu kariuo
mene ištikusi tragedija neleido jai savo 

* uždaviniu atlikti, tai kiekvienas lietuvis 
gerai supranta ir uz tai nemeta seselio 
savo kariams. Buvusiai savo karuomenei 
nuoširdžia meile tebejaučiame ir pasilieka 
ji mums laisves simboliu.

Kiekviena kultūringa tauta atsimena ir

Nėra pasaulyje jėgos, kuri 
nugalėtu Tėvynės meile

narys sveikinu Jua sios Šventes proga ir 
linkiu, kad Jusu troškimai kuo greičiau
siai išsipildytu. Bukite tvirti ir nepalau
žiami savo kovoje uz musu Motinos-Lietu- 
vos Laisve ir Neprjklausomybe. Vargai 
ir sunkenybes uzgrudins mus dar daugiau, 
o padarytos klaidos pamokys. Tikekite 
man, kad nėra pasaulyje jėgos, kuri ga
lėtu, nugalėti Tėvynės meile, o ta meile 
atves Jus musu daug kenčiančios Motinos 
prieglobstin. Bukite dori ir taurus visiems 
geros valios žmonėms, bet rustus savo Tė
vynės kankintojams. Išmuš ir mums va
landa, kada vėl isgirsime musu Laisves 
Varpo baisa:
O, skambink per amžius vaikams Lietuvos, 
kad nevertas Laisves, kas negina jos.

'Gcn. P. Plcdtavicius

OtejptMaaMmMaM. AteiMa&i. kcMal paiada meta

Visu lietuviu pastangos nepri
klausomai ir demokratinei Lietuvai

Amerikos Lietuviu Kongresas

Kur Tu, musu Kariuomenei? Ne vienas 
lietuvis šiandiena stato sau klausima, 
ir patsai duoda sau atsąkyma, — viskas 
žuvo. Bet tikrumoje taip nėra. 1940 metai 
sugriovė Lietuvos Kariuomene, visas jos 
turtas išvežtas Rusijos gilumon, daug 
kariu išžudyta, ištremta i Sibirą bei i gau
sias koncentracijos stovyklas, bet pačios 
kariuomenes, jos dvasios, nepajėgta sug
rusti i koncentracijos stovyklas bei nužu
dyti. Ta kariuomenes dvasia liko kiek
vieno doro lietuvio-patrioto širdyje ir jis 
ja nešioja visur, ar tai Sibiro taigose, ar 
būdamas istremime toli nuo savo Tėvynės, 
'ar Lietuvos miškuose. Kiekvienas subren
dęs jaunuolis skaito save Lietuvos Karuo 
menes nariu ir laukia valandos stoti 1 jos 
geležines eiles.

Lietuvos Kariai! Kaip Jusu vyresnysis

Amerikos Lietuviu Tarybos nutarimu 
šiemet lapkričio men. 29 d. Chicagos mieste 
saukiamas visu Amerikos lietuviu kon
gresas. Kongresui numatyta lapkričio 29.30 
ir gruodžio men. 1 d. d. Per si kongresą 
bus pareikšta Amerikos lietuviu vieningas 
nusistatymas, kad Lietuva privalo būti at
kurta kaip laisva, nepriklausoma ir demo
kratine valstybe. Taip pat šiame kongrese 
bus iškelti ir svarstomi šie klausimai: pa
dėti lietuviams apginti savo teises busimoje 

gerbia savo mirusiuosius ir žuvusiuosius. 
Lietuviu tauta tuo atžvilgiu irgi neatsilieka 
nuo kitu. Tad šiandien, nors gyvendami 
ir svetur, neteke savo Tėvynės, Lapkričio 
23-sios proga prisimename ne tik buvusia 
savo kariuomene, bet svarbiausia, pager-, 
biame žuvusius del Tevynee savo karius. 
Netekus nepriklausomybes ir savo kariuo 
menes, Lapkričio 23-ji lieka mums zuvu- 
siuju musu kariu ir partizanu pagerbimo 
diena, kur mes bebutumem — Tevyneje 
ar svetur.

1918 m. santarvininku laimėjimai fron
tuose, ju parama mums’ kitais metais, pa
dėjo mums išsikovoti nepriklausomybe ir 
ja gražiai kurti per dvidešimt metu. Tad 
nenuostabu, kad visa Nepriklausorpybes 
meta musu tautos žvilgsniai ir jos simpa
tijos krypo i anglu, amerikiečiu ir pran
cūzu puse. Tos simpatijos dar labiau 

taikos konferencijoje ir suburti visu Ame
rikos lietuviu pastangas del demokratines 
ir pastovios taikos pasaulyje.

PAŠTO SUSISIEKIMAS SU LIETUVA
JAV pašto pranešimu, Amerikoje pri

imami laiškai iki dvieju unciju ir neiliu
struoti atvirukai persiuntimui i Lietuva, 
Latvija, Estija, Suomija ir Lenkija lėktu
vais arba laivais.

sustiprėjo šio karo metu, kada rudasis 
naciu teroras kėsinosi musu tauta visai 
pavergti Ir mus padaryti savo uždaviniu 
vykdymo Įnagiais. Nieko nepadėjo nei 
naciu propaganda pries santarvininkus, 
nei pyktis ir smurtas prieš mus, nei Įvai
rus gąsdinimai bei grasinimai. Lietuvis 
suprato, kad tik demokratijos pusnje gali 
būti tiesa ir mazuju tautu teisiu supra
timas.

Šiandien niekas negali abejoti, kad 
musu simpatijos ir viltys visa laika buvo 
ir lieka tik demokratijos puseje. Tai jau
tėme ir jaučiame kiekviena diena. Tik 
vlesiau tai pabreziame ypatingesnėmis 
mums dienomis, minėdami viena bei kita 
kuria savo tautiniu dienu, kada ilgesiu išsi
veržiantieji senieji atsiminimai musu min
tis nukelia i savą Tėvynė ir jos ateiti.

\ Si. Širvys.

\ .

Neatidėliotinai teisingai sprę
sti Lietuvos Ūkimo problema

Amerikos spauda skelbia
, lietuviu atsisaukima

. įvairiu politiniu paziuru ir profesijų 
lietuviai, šio karo itakoj apleido savo tė
vynė Lietuva ir šiuo metu gyvenantieji 
vakaru Austrijoje, Amerikos spaudoje pas
kelbė atsisaukima, kuriame, nusako musu 
tautos dabartine padėti, džiaugdamiesi va
karu demokratijų laimėjimu ir konstatuo
dami fakta, kad Lietuva istorijos begyje 
yra pakankamai irodziusi savo politini 
subrendimą, pareiškia aiškia ir tvirta visu 
lietuviu valia turėti laisva, nepriklausoma 
suverenine, demokratiniais ir krikscionis- 
kais principais tvarkoma Lietuvos valstybe.

Sąjungininkams organizuojant tautu gy
venimą pastovios taikos dvasioje, lietuviai 
f įrašo Didžiųjų Galybių vyriausybes leisti 
ietuviams drauge su visais Lietuvos Res

publikos piliečiais dalyvauti balsavimuose 
ir kt. veikimuose, kur bus sprendžiama 
musu Tėvynės ateitis. Taip pat prašoma 
JAV, D. Britanijos ir Prancūzijos vyriau
sybes, kad be ju garantuoto paskiru lietu
viu Jaisvo apsisprendimo mes nebūtume 
prievarta gražinami i Lietuvps valstybes 
teritorija, kol ji yra svetimu okupuota, ir 
kol nepriklausomas suverenus musu val
stybes funkcionavimas nebus užtikrintas 
paminėtu trijų Didžiųjų Galybių.

Kadangi Lietuva yra viena is didžiausiu 
šio karo nekaltu auku, lietuviai saukiasi 
Sąjunginiu Galybių, kad jos neatidėliotinai 
imtųsi teisingai spręsti Lietuvos pokarinio 
likimo problema.

Pabaltijo piliečiai nebus 
varomi prievarta i TSRS 

(Is laiško P. B. Varkalos, lietuviu atstovo 
Pabaltijo pabėgėliams šelpti komitete, 
Londone, rašyto s. m. spalio 14 d. agr.

Pr. Ručinskui, Bad Rehburg)
„Mes čia, žinoma, darome viską, ka tik 

galime, kad iskovotumem musu kraštui 
laisve ir nepriklausomybe, tačiau sąlygos 
yra sunkios. Tačiau iki šiol dar vilties nenu
stojome. Yra dar vilčių, kad laikui atėjus 
mums padarytos skriaudos bus atmokėtos. 
Tad ir Jus tenai, nors dabar gyvenate labai 
sunkiose ir gal kartais beviltiškose sąly
gose, nenustokite tikeje i ateiti. Mes tai
pogi darome kas i manoma, kad paleng- 
vintumem pabėgėliu padėti. Turime komi
tetą, kuri sudarė daugumoje anglai Baltijos 
pabėgėliams šelpti. Renkame rubus, aukas 
ir kitokia pašalpa, bet tuo tarpu transporto 
ir kitokį sunkumai neleidžia tas aukas 
pasiusti. Valdžios organai sako, kad 
UNRRA visais pabėgėliais patenkinamai 
rūpinasi, tad tuo tarpu pasaline pagalba 
nereikalinga. Mus pasiekia žinios, kad 
UNRRA kai kuriose vietose visikai neblo
gai pabėgėlius aprūpina. Kitur ta pagalba 
nėra pakankama. Tai matyt, kaip Jus 
sakote, priklauso nuo palankumo atitin
kamu atstovu ir nuo pačiu pabėgėliu or
ganizuotumo. Baime, kuria taip daugelis 
jaučia, kad pabėgėliai gali būti atiduoti 
rusams, neturi jokio pagrindo. Mes ta 
klausima keletą kartu aiškinome valdžios 
įstaigose ir gavome garantijas, kad to bent 
šiuo metu nebus padaryta. Paskutinėje 
užsieniu reikalu ministeriu konferencijoje 
Molotovas vėl kele ta klausima, bet gavo 
labai aišku atsakyme, kad Baltijos piliečiai 
i Rusija prievarta nebus varomi. Ta turi 
žinoti kiekvienas pabėgėlis.

Broliai amerikiečiai taipogi aktyviai 
veikia: renka aukas, daro propaganda ir 
kitokiais budais dirba musu krašto naudai. 
Ju pagelba Jus nepasiekia del aukščiau 
minėtos priežasties — transporto trukumo. 
Jie šelpia musiskius Švedijoje, Prancūzi
joje ir Sveicarijoje.”

Lietuvoje veikia Tautinis Lietuviu 
Komitetas

Remdamasis JAV lenku spaudos prane
šimais, lenku kariu savaitrastis „Defilada" 
Nr 31 praneša, kad okupuotoje Lietu
voje yra sudarytas is visu politiniu 
grupiu Lietuviu Tautinis Komitetas, kuris 
veikia pogrindyje kaip Lietuvos vyriau
sybe.
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Netekusios laisves tautos atgaus savo nepriklausomybe - 
pareisite JAV Prezidentas Truman savo kalboje

Tamsa apgaubė Europa. Stena tarp rytu 
ir vakaru turėsianti išnykti -

sako D. Britanijos uzs. reik, ministeris Bevin
2) JAV tiki, kad tautos, prievartos budu 

netekusios savo nepriklausomybes, ja vėl 
atgaus.

3) JAV nepripažins jokiu terltorialiniu 
pakeitimu bet kurioje JAV draugingoje 
pasaulio dalyje, jei tie pakeitimai nesi
derins su tu tautu laisvu noru.

Ryšium su gresiančiu Europai šia žiema 
badu D. Britanijos uzs. reik, ministeris 
Bevin s. m. spalio men. 26 d. kalbėjo zem. 
romuose. Jis pabrėžė, kad del laisvo žodžio 
suvaržymo ir.baiminimosi ji išreikšti Eu
ropa kenčianti ne tik medžiagini, bet ir 
dvasini bada. Tamsa apgaubė Europa. 
Tarp rytu ir vakaru Europos eina ryški 
siena. Tai sienai susidaryti daug padėjo 
klaida, padalinant Vokietija i atskiras są
jungininku sritis, bet šito reikalavo tuo
metine politine padėtis. Dar didesni 
sukrikimą maitinimo problemoje inesa 
žmonių evakuavimai žiemos metu, ypač 
nenoras suprasti sustabdyti ’ vokiečiu va
rinėjimą is TSRS užimtu sričių, Lenkijos, 
Čekoslovakijos ir Rumunijos. Ministeris 
pareiškė vilti, kad tos valstybes pagaliau 
supras, jog žmonių evakuacija žiemos metu 
tik didina skurdą ir bada. Antraip vertus, 
tose zeipese prieš kara vokiečiai su len
kais, rumunais ir cekoslovakais gyveno 
geruose kaimyniniuose santykiuose ir tik 
Hitlerio demagogines politikos dėka kilo 
tarp žmonių nesantaika. Nesuprantama, 
kodėl dabar sios valstybes laikosi klaidin
gos nuomones. Del TSRS ministeris pa
reiškė, jog ji vedanti nepasitikėjimo ir 
izoliavimo politika, nors butu ir nesąmone 
manyti, kad bet kuri valstybe drįstu už
pulti TSRS. Galop siena tarp rytu ir va
karu turėsianti išnykti. Esant tokiai padė
čiai, Europa be pažadėtosios JAV pagalbos 
negales ištverti.

Baigdamas, ministeris pareiškė: „Šia 
ziegia nebus galima daug ka padaryti, bet 
sėsanti žiema bus dar blogesne, jei nieko 
nebus padaryta. Jei' visos vMstybes be 
baimes del savo saugumo bendradarbiaus 
ir gerais norais prisidės prie taikingo 
darbo, Europos ateitis bus užtikrinta.

Atomine bomba yra įspėjimas 
pasauliai taikingai gyventi
Sekančia diena, spalio men. 27, JAV 

Prezidentas Truman kalbėjo JAV laivyno 
šventes proga. Jis pasakė, kad karui pasi
baigus JAV ir toliau pasiliksiaucios stipri
ausia juru ir oro pajėgu valstybe. JAV, 
kaip pasaulyje vadovaujančiai valstybei, 
reikalinga taipogi laikyti didele nuolatine 
sausumos kariuomene su stambiais rezer
vais atsargoje; JAV užsienio politika Tru
man isdeste sluose 12-oje punktu:

1) JAV neturi terltorialiniu, egoistiniu 
ar agresiniu tikslu kitu valstybių atžvilgiu, 
nežiūrint, ar tai butu dideles ar mažos val
stybes. JAV nesilaikys metodu, reikalau
jančiu pavartoti ginklą pries taika mylin
čias tautas. 

4) JAV yra isitikinusios, kad visoms 
tautoms, kurios yra pribrendusios pačios 
nustatyti savo santvarkos forma, reikalinga 
duoti teise išreikšti savo norą ir tai be 
svetimos jėgos itakos. Tai taikoma Euro
pai, Afrikai, Azijai ir vakarinei pasaulio 
daliai (taip Trumanas pavadino Amerikos 
kontinento valstybes).

5) Su savo sąjungininkais JAV padės 
nugalėti priešą visose salyse ir atstatyti 
demokratiška santvarka visoms taika my
linčioms tautoms ju laisvo noro pareiškimo 
pagrindais.

6> JAV atsisako pripažinti bet kuria 
valstybe, kuriai svetimos jėgos pagalba 
butu primesta priešinga jos norui sant
varka. Jei kuriais atvejais negalima butu 
pasalinti svetimos jėgos pagalba pastatytos 
santvarkos, JAV tokiu valstybių nepri
pažins.

7) JAV yra isitikinusios, kad juros ke
liai visoms tautoms turi būti laisvi, tai
pogi navigacijos teises pasienio upėmis ir 
vandens kelias kitose salyse.

8) JAV yra isitikinusios, kad visoms i 
sujungtu tautu organizacija priimtoms tau
toms turi būti duotos vienodos teises preky
boje ir pasaulio žaliavos naudojime.

9) JAV tiki, kad stiverenines vakaru 
pasaulio dalies valstybes nebus priverstos 
įsikišti išoriniai ir gales bendradarbiauti 
gerais kaimyniniais santykiais visu bendru 
problemų sprendime.

10) JAV yra isitikinusios, kad pilnas 
ekonominis bendradarbiavimas tarp dide
liu ir mažu tautu yra ne tik būtina sąlygą 
pragyvenimo standartui pakelti, bet tai
pogi ir saugumui užtikrinti.

11) JAV panaudos visas jėgas Įgyven
dinti pasaulyje žodžio ir sąžines Įsiti
kinimo laisve.

12) JAV yra isitikinusios, jog taikos 
išlaikymui visos mylinčios taika tautos pri
valės susijungti, kad jos turi būti pasiren
gusios su ginklu rankose, prireikus, ginti 
taikos egzistencija.

Prez. Truman, kalbėdamas toliau del 
atomines bombos, pareiškė, kad JAV ja 
niekam negjasinanti, primindamas, kad ji 
esanti Įspėjimas visam pasauliui taikingai

gyventi. Del atomines energinjos pritai
kymo taikos reikalams primiausia bus 
tariamasi su D. Britanija ir Kanada, o 
veliu Ir su kt. valstybėmis. Baigdamas 
kalba, Prezidentas prižadėjo remti pasau
line saugumo organizacija Ir pareiškė 
vilti, kad visos kitos valstybes tai dary
siančios.

Molotavo kalba
Lapkričio men. 6 d., spalio socialistines 

revoliucijos 28 metu sukaktuviu šventes 
išvakarėse, Maskvoje Molotovas pasakė 
kalba. Jis paminėjo TSRS tautu aukas per 
kara su Vokietija ir Japonija. TSRS turė
jusi nuostoliu 679 milijardu Rb. sumai. 
Todėl TSRS turinti teise reikalauti satis
fakcijos reparacijų pavidale. TSRS intere
sai ToL Rytuose reikalauja dalyvauti Ja
ponijos valdyme, kaip kad yra Vokietijoje 
ir Austrijoje. Po karo Europa pasuko 1 
demokratija. Tik ji kitur esanti parlamen
tarine, o TSRS-soviejine. Kai kuriose sa
lyse laimėjo mažažemiai, kuriu politiniame 
charakteryje slepiasi Imperializmas. Kitur 
nacionalizuojama pramone, bet si naujove 
be reikalo primetama TSRS Įtakai.

Atomine energija negalinti būti vienos 
kurios valstybes nuosavybe, bet turi būti 
perduota plačiam naudojimui. Kaip ten be
būtu, TSRS turėsianti atomines energijos 
ir dar kai ka daugiau. TSRS po karo teko 
vakaru Baltgudija ir Ukraina, Moldavija, 
Rytprūsiai, Lietuva, Latvija ir Estija (Pa
baltijo valstybes Londono radijas Molotovo 
kalbos komentavime praleido), Karelo- 
Finai, pietų Sachalinas, Kurilu salos, Port 
Arturas ir Mandziurijos geležinkelis. I sias 
žemes, atsižvelgiant i ju savita kultūra ir 
nuostolius per kara, reikėsią kreipti ypa
tinga dėmėsi. Londono nesutarimai buvę 
tik įspėjimas ateičiai. Tačiau trys didžio
sios valstybes, kurios mokėjo susitarti karo 
metu, susiras ir dabar bendra kalba. TSRS 
nori taikingai gyventi su visomis valsty
bėmis; tai ji jau Įrodžius! ne žodžiais, o 
darbais. TSRS nesiekia bloku sudarymo, 
bet tai iziurinti vakaruose. TSRS ir ateityje 
budesjanti, nes dar ne visi imperializmo 
likučiai pasaulyje Išnykę.

Attlee atvyko pas 
Prez, Trumanu tartis

D. Britanijos min. pirmininkas KI. Attlee 
atvyko I Vasingtona pasitarimams su JAV 
Prezidentu Trumanu. Pasitarimo objektai, 
kaip numatoma, busią: nepageidaujama 
linkme vykstančiu finansiniu derybų tarp 
D. Britanijos ir JAV aptarimas ryšium su 
f'askolos-nuomos sutarties atšaukimu; po- 
Itinial santykiai su kt. didžiosiomis valsty

bėmis; Vokietijos problema; žydu emigra
cijos klausimas ir atomines energijos klau

simas. Si pastaroji problema atkreipianti 
ypatinga dėmėsi, ypač, kad pastaruoju metu 
metu pasigirdo balsu uz atomines ener
gijos gamybos paslapties perdavima pla
tesnėms instancijoms.

Diplomatine spauda Anglijoje mano, 
kad pasakytoji Molotovo kalba lapkričio 
6 d. turės taipogi itakos i Attlee-Trumano 
pasitarimus.

KINIJOJE VĖL KARIAUJAMA
Komunistiniai sambūriai Kinijos pro

vincijoje Santung pradėjo karo veiksmus 
pries Cenkaiseko kariuomenes dalinius. 
Kautynes vyko ties miestais Vensien, Po- 
sam, Chincnwan, geležinkeliu linija Tien- 

‘tsin-Pokow, o taipogi persimetu i kitas pro- 
vlicijas. Mars. Cenkateekas vengia Įsileisti 
i didesnio masto kautynes, taipogi ir Kini
jos komunistu vadas stengiasi uzmegsii lai
kos santykius su Cunkingo vyriausybe.

RUSAI TRAUKIA KARO PAJĖGAS 
ARČIAU TURKIJOS

Anglu laikraščio „News Chronicle" ži
niomis rusu karines pajėgos Bulgarijoje 
uzeme taktines pozicijas netoli nuo Euro- 
peines Turkijos sienos. Tos pajėgos -- tik 
dalis okupacines kariuomenes Bulgarijoj 
— yra apginkluotos nesenai atsiustais nau
jaisiais tankais ir artilerija. Tie ginklai. 
pastoviai siunčiami jau kelios savaites Du
nojumi.

Yra duomenų, kad kariuomenes ir sun
kiųjų ginklu buvo siustą i Bulgarija ir is 
Vakarines Rumunijos. Pačioje Sofijoje ir 
apylinkėse tanku skaičius labai padidėjo.

Nėra oficialiniu duomenų apie rusu ka
riuomenes skaičių Bulgarijoje, tačiau skai
toma apie 200.000. Menkos informacijos 
rodo, kad prie pačios sienos yra pačiu bul
garu kariuomene, o uz ju grupuojamos 
rusu pajėgos. Bulgaru kariuomene taip .pat 
labai papildyta rusu kadrais. .

Kai kurią žmones Bulgarijoj linkę ma
nyti, kad Rusija sudarys pasaulio taikai 
pavoju, uzpuldama Turkija. Daugelis gal
voja, kad dabartine rusu padėtis teikia 
jiems palankia korta milžiniškam „po
kerio” lošimui.

Tačiau laikraštis „Daily Telegraph” pra
neša, kad kol kas Londone ir Sofijoje ne
gauta oficialaus patvirtinimo, jog rusu da
liniai butu uzeme taktines pozicijas netoli 
Europeines Turkijos sienos.

ATITRAUKIAMA SOVIETU 
KARIUOMENE IS ČEKOSLOVAKIJOS
Is Pragos pranešama, kad sovietai pra

dėjo atitraukti kariuomene is Čekoslova
kijos. Maskvos radijas paskelbęs, kad so
vietai praneae Pragos vyriausybei, jog 
sovietu kariuomene 2—3 savaičių laikotar
pyje pasitrauksianti is Čekoslovakijos.

takotas taios so tam Jlf lipoiooo 
p/toį.. kun. St. lįta

Sovietu tankai lipa ant kulnu, o mus 
pro užtvindytus bėgliais kelius vis varo 
iilrmyn. Toliau eiti nebeturime jegu. Mir
te anksčiau, ar vėliau, argi tai ne vistiek? 
s 850 žmonių, kurie teėjome is Štuthofo 

su pirmąją kolona, likome tik 230. Apie 
100 nubiro pakeliui,’ pabėgo. Visi kiti 
sukrito is bado ir nuovargio, pribaigti SS 
— manu suviu.

Susikabinę rankomis velkam vienas 
kita, kad tik neatlduotum mirčiai savo 
nebepajeglanciu eiti draugu. Kun. Lip
niunas vise laika slepia savo negalia.

— Kaip tau, Alosal, ar dar pasieksi 
pastote?
' Pakelia akte; nusišypso ir vėl panarinęs 
galva eina.

Pasiekiame Pucka-zveju uosta Pama
ryje.

—Gal paleis. Juk Meyer (komendan
tas) sake: pasieksime Danziga, gausite 1 
rankas atleidima.

— Paskutinis jo melas! Juk tiek kartu 
mus „paleidinejo” —• pasako kaz kas.

Pranešimas: is Pucko anksti ryta išei
name toliau! SI žinia nieko neguodžia,

^4 med Audime laidui
Išeinu i kiemą. Jausti kaz koks nera

mumas. SS-manai galvas pamėtė. Civiliai 
gyventojai veržiasi prie dura, ieškodami 
savo artimųjų. Niekas nebekontroliuoja 
vartų.

Nupiešiu nuo rankoves geltona raisti- 
kalinio ženklą ir isimaises i civiliu tarpa 
teeinu i gatve. Čia pat bažnyčia. Vargonai 
groja Misiąs (vakarines). Atsiduriu zokrte- 
.^joje-praviros durys 1 bažnyčia. Suklumpu 
hnt keliu Ir negaliu sulaikyti ašarų. ~Po 
dvejų metu pirma kart Dievo namuose!

— Esu kunigas is kaceto-kreipiuosi 1 
kleboną. — turiu drauga, toliau eiti nebe
turime jegu. Priglauskit, jei pavyks pasi
likti -

— Ateikite rytoj 6 vai. magistrate Ire-

gistruosim, kad du kaliniai atsiliko nuo 
kolonos. Prieglauda galesite rasti pas 
mano parapijiečius —

Griztu i daržine.
— Se, duonosl — saukia is tolo kun. 

Lipniunas — atnese latvis gydytojas —
— Sukakčiai vaisęs kelia! — pastebi 

dr. Kučinskas, pats čiulpdamas, lyg šoko
lade, duonos gabala.

— Kokią sukakti? klausiu, Imdamas 
duona. *

— Ryt jam (kun. Lipniunui) keturias
dešimt metu!

— Sveikinu, Alfa! — spaudžiu ranka, 
o i ausi pakuždu:

Ryt mes busime laisvi!
— Nesuprantu?!—
Nusivedęs 1 sali, atskleidžiu paslaptį. 

Alfonso veidas nušvinta.
— Gerai! As turiu perpakuoti kup

rine. —
Perpakuoti! Taip sakant, Išbaigi da

linti savo likučius. Per pirmąsias evakua
cijos dienas jis išdalino kitiems visa maisto 
atsarga Ir gyrėsi, kad dabar jau esąs lais
vas.

Draugai te jo juokėsi: „O ka tu pate 
valgysi”?

— Nesvarbu! — pamojo jis ranka.
Šita „laisve” paskui ji persekiojo per 

dvylika žygio dienu. SS-manai valgyt ne
davė ir žmonių, tiesiančiu pakeleje rankas 
ju duona, neprileido. Draugai turėjo ji 
'gelbėti, kad nekristu te nusilpimo.

Kun. Lipniunas gyveno ne sau. Veltui 
dar lageryje mokė ji realizmo Germantas, 
Kriauciunas, Kučinskas. Jis buvo pats ne
gabiausias mokinys. Nespėjo i rankas pa
tekti koks daiktas, jis ir vėl ji atiduodavo 
kitiem. Ir dabar „perkrauste” jie savo 
kuprine. Užsivilko svaresnius baltinius, o 
visa kita atidavė draugam. Tik vieno turto 
jis uz nieką nebutu atldaves-tai savo už
rašu ir konspektu. Paskutiniuoju laiku 
Štuthofe be atvangos sėdėjo prie knygų, 

kurias gaudavom is Lietuvos, ar draugtf. 
Perstudijavo tris didžiulius tomus filoso
fijos. du teologijos, ir nebuvo knygos, kuri, 
patekusi 1 musu baraka, nebutu perėjusi 
pirmiausia per jo rankas. Musu karika- 
turininkas Kantvilas N. Metu linksmava- 
kario proga vaizdavo ji apsikrovusi storiau
siais tomais ir per juos vos matoma. Tu 
studijų rezultatas buvo geri penki kilo
gramai užrašu, kuriuos jis visa žygi vilko 
ant savo pečiu. Bevartydamas vėliau juos, 
radau Ir Įvairiu asmeniniu pastabu. Be 
kitko, sarasas pavardžių, kurias jis buvo 
įtraukęs i savo maldų kanona. Kada nors 
ąustebs skaitytojai, radę savo vardus, ku
riuos šventos Velionio lupos nuolat minėjo 
Dievui.

£LetuulaL AucLua^adl du- 
tuikalA, ZMoU.,...

10 vai. vakaro. I daržine Įeina sarfiu- 
reria ir praneša:

— Pasiruost! Išeiname ne ryt, bet da
bar, tuojau! —

Mūsiškiai, pakyla.
— As lieku! — pasakau pulk. Urbonui, 

su kuriuo visa žygi buvome salia vienas 
kito. Trumpai paaiškinau, kodėl.

Issibuciuojame. Urbonas numeta nuo 
pečiu kuprine ir savo maisto likučius pa
meta mudviem su Lipniunu. „Jum labiau 
reikia! pasako kietai, neleisdamas to
liau vesti kovos. Šita atsisveikinimą 
pastebi draugai Pribėga Cluberkis ir 
Buragas.

— Pasiliekat! Nedarykite kvailystes! 
Sušaudys! —

— Vistiek! Čia ar toliau. Tas pats! ~ 
Isgirsta kalba kiti. ZittTl, galvoja, svy

ruoja.
— Vistiek! —
Daržine tuštėja. SS-manai saukia: 

„Schneller! Schneller!” Svyruoti nėra 
kada: kas eina, teeina! Urbonas, Narakas, 
Blažys, Germantas išskuba. Kiti išsiveja 
is paskos i kiemą, SS-manai nelaukia pas- 
kutiniuju, tik varo nusitvėrė pirmuosius.

— Grįžtame i daržine! — sako Ciuber- 
kte Buragui.

— Grįžtam! —

Ir grįžta ne tik jie, bet dar aštuonetas. 
Paskutinis Įslenka R. Mackonis. Jis jau 
buvo teejes su pirmaisiais, bet kieme pri
bėgo prie sulinio atsigerti ir jau buvo „per 
vėlu”. Pasijuto esąs vienas, anie jau pro 
vartus iseje Gdynės keliu.

— Ateis patikrinti ar nepaslHkom-jau- 
dinames.

— Ir paleis serija i siena! —
Bet SS-manai nebesiejo.
Anuotu suviu garsai vis artėjo. Pa

dange buvo gaisru nusviesta.
Bandome 'užmigti. Neilgam. Mažas 

trinktelėjimas pažadina.
Pagaliau pro plyšius pastebime austant 

ryta. Neįprasta tyla. Nejaugi prie vartų 
nebutu sargybų? O gal stovi uz daržines 
ir laukia, kad iskistume kuris galvh.

Apsiziurim. Niekur nieko!
Man laikas eiti pas kleboną. Taip, jo

kios sargybos vartuose. Tik pasitinka ko
letas kaliniu ir išskečia rankas.

— Mes jau laisvi! —
Issibuciujame su lenkais, rusais, 

dais.
Griztu i daržine.
— Mes laisvi! — sušunku — Vokiečiu 

jau nėra! —
Kuprines lekia i virau ligi balkiu. Ra

polas ir Jonas, Petras ir Vladas, Alfa ir 
Mažius (taip vadinome studentą Rimosiu) 
metasi viens kitam ant kaklo.

HtUlM M. MkakU Zl iMliaUvMmz
— Ar lai ne sapnas! —
Imam kuprines ir einam. Kur? Pir

miausia i bažnyčia.’ Lipniunas laiko Misiąs 
savo sukakčiai ir musu išsilaisvinimui.

Sovietu tankai paleidžia keletą suviu 
ir, iriedeje i miesto aikšte, sustoja.

Einame is bažnyčios, o rusai jos tarp
duryje.

— Kas jus? —
— Lietuviai is lagerio! —
— Sąjungininkai! (sojuznikl) Tvarkoje, 

Galesite grizti i tėvynė! —
Einu pas kleboną.
— Gal koki parapijieti žinote, kurs 

priglaustu mus? —-
(tasa 5 pslp.)
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Frontuose karas jau pasibaigė. Nebe- 
dunda patrankos, neberaizo oro mirti nesą 
^proginiai. Pakitėjo ir lietuvio pebegelio 
būkle. Hitleriškos Vokietijos karo masinos 
išblaškyti po ginklavimosi fabrikus bei 
įvairias darbovietes, musu tautiečiai susi
būrė i DP stovyklas. Gyvenitnas siose sto
vyklose, savaime aišku, žymiai skiriasi 
nuo to, kada pabėgėliai ir bendrai visi už
sieniečiai buvo pajungti tik kaip fjzine dar
bo jėga Vokietijos vedamam karui. Aišku, 
tai netenka lyginti su laisvuoju gyvenimu 
tevyneje, vis dėlto Šiuose samburiuo e 
Įima pareikšti savo tautines aspiracijas 
bei .imtis dvasiniu vertybių kėlimo darbo.

. Išviršiniai, visose DP stovyklose lietuviu 
gyvenimas yra panašus. Gal kiek daugiau 
jis skiriasi tiktai visuomeninej-kulturinej 
srityje. Vienose stovyklose musu tautiečiu 
veikla šioje srityje yra jau gerokai pasi- 
reiskusi, imdama įvairius kultūrinio darbo 
barus, kitose gi dar tik pradeda reikštis, 
net reikalinga iniciatyvos ir išjudinimo. 
Visa tai idomu pažinti is arčiau. Be to, 
įdomu ir tai, kiek ir kur musu tautiečiu 
yra susibūrė, kokias turi gyvenimo sąlygas 
ir pan.

„Lietuvio” bendradarbiui teko aplan
kyti visa eile lietuvišku samburiu-stovyklu 
ypatingai Hanoverio ir Westfalijos provin
cijose. Tad šio laikraščio skiltyse ir pasi
dalinsime su gerb. skaitytojais patirtais 
įspūdžiais bei informacijomis.

Kelonee pradžia

NUO SCHWARZENBECKO STOVYKLOS 
HANOVERIO LINK.

Si stovykla visame Schleswig-Holsteine, 
neskaitant Liubeko, yra arčiausiai rusu 
okupacines srities, apie 8—10 km. Pati 
stoVykla ola isikure atsitiktinai. Birželio 
pradžioje grupe lietuviu, apie 70 žmonių 
is Swerino trimis anglu mašinomis buvo 
atvežta i Geesthachto, prie Eibes, stovykla, 
bet stingant vietos, perkelta i Schwarzen- 
becka. Lietuviai, drauge su latviais ir 
estais fabriko patalpose ir apardytose ba
rakėliuose pradėjo kurti savo buveine. 
Pats fabriko rajonas davė menka vaizda, 
tačiau įdėjus darbo ir iniciatyvos, stovyk
los vaizdas pakitėjo. Tatai Įvertino ir ko
mendantas, rastu lietuviams pareikšdamas 
padėka uz pavyzdinga susitvarkymo.

Stovyklos dienos gyvenimas prasideda 
lietuviu tautines vėliavos pakėlimu ir bai
giasi iškilmingu jos nuleidimu. Tai momen
tai, kurie nuteikia bei paįvairina pilka, 
kasdieniška stovyklos gyvenimą. Visiems 
prie iškeltos trispalves susirinkus, uz Tė
vynė, uz laisve, uz ateiti giedama „Marija, 
Marija”, po to tautos himnas. Tuo metu 
stovinti garbes sargyba nuleidžia vėliava 
nuo stiebo. Paskui seka vietos komiteto 
dienos pranešimai ir bendri reikalu apta
rimai. Maisto norma praneša 2.000 kalo
rijų, gal tik su tuo skirtumu, nei kitur, 
kad kiekvienas stovyklos gyventojas, ne
žiūrint to, ar suaugės, ar mažas, kas dvi 
savaites gauna po R. Kryžiaus siuntinėli. 
O tatai yra didelis priedas, kuri kiekvienas 
vertina. Stovykloje visos trys Pabaltijo 
tautybes tvarkosi atskirai, autonomiškai. 
Kiekviena turi savo komitetą, savo mo
kyklas. Tik virtuve yra bendra, kuria 
anksčiau tvarkė latviai, bet dabar lietuviu 
pastangomis iškovotas koalicinis susitari
mas. tvarkyti ja visoms trims tautybėms 
bendrai.

Hanoverio lietuviai
Hanoveris karo metu yra pergyvenes 

net 130 oro puolimu. Is 170.000 miesto 
butu tik apie 10.000 butu išliko sveiku. 
Šita aplinkybe labai prisidėjo prie to, kad 
retas lietuvis šiame didmiestyje ieskojosi 
pastoges, retas sugebėjo čia įsikurti. Tik 
karui pasibaigus, čia susirinkę keliolika 
lietuviu kartu su latviais ir estais ikare 
Baltu Atstovybe, kuriai pavyko is karines 
anglu valdžios savo tautiečiams išrūpinti 
atskira nuo kitu svetimšaliu maisto ga
vima.

Perduodant TSRS Saksonijos kraštą, 
Hanoveryje lietuviu skaičius žymiai padi
dėjo. Dabar mieste ir artimose apylinkėse 
yra apie 300 lietuviu. Dauguma ju susitel- 
kusi trijose lietuviškose stovyklelese. Spa
lio men. viduryje Baltu Atstovybe savo ži
nion pereme dar viena didele stovyklų 
kolonija, kurioje numatoma apgyvendinti 
dar apie 800 žmonių.

Pirmąjį Hanoverio lietuviu komitetą su
darė trys asmenys. Lietuviu skaičiui Ha
noveryje padidėjus, Komitete atsirado dau
giau darbo, todėl vietos komitetas papil
dytas. Komitetan dabar teina šie asmens: 
L. Kalinauskas, VI. Kacuceyioius, St. Nagi- 
nJonis, kun. V. Radvlnauskas, J. Kaselio- 
nis, J. Sutkus ir M. Kildlsas.

7^en, kuK Auvoasl AJueiw/LoJi
Otao. SMedwLą-dtstAteLn& iki WeAtfalUM.

MUSU SPECIALAUS KORESPONDENTO
§iaip jau stovykla yra pasirodžiusi ir 

uz savo ribų. Visu pirma schwarzenbekie- 
ciai iškėlė minti surengti pirmąją Hol- 
steino apygardoje gyvenancu trijų Pabal
tijo tautu sporto švente ir ja pas save pra
vedė. Be to, pažymėtina Lietuva reprezen
tuojanti dovana, kuri lietuviu vardu iteikta 
išvykstančiam stovyklos komendantui, ku
ris yra kilęs is aukštu anglu sluoksniu, 
Dovana, tai adresas, padarytas albumo 
formato is 15 lietuvišku audiniu ir 4 tau
tiniu juostu. Viršelis papuoštas lietuviškos 
ornamentikos motyvais. Kitoje albumo 
puseje pridėti Nepriklausomos Lietuvos 
valstybes gyvieji liudininkai — sidabri
niai pinigai, viena 10 litu moneta, dvi 
5 litu ir po viena 2 litu ir 1 lito monetos.

Pasiruošė tarnauti Dievui ir Tėvynei
Buvo suvažiavę skautu vadai

Detmold. 1945 m. spalio men. 28—28 
dienomis ivyko Lietuvos skautu Sąjungos 
vadu suvažiavimas, kurio tikslas buvo ap
tarti skautu organizavimosi bei veiklos rei
kalus ir išsirinkti vadovybe. Suvaziavima 
susauke laikinoji Lietuvos skautu Sąjun
gos Vadi ja, susikurusi is skautu iniciato
rių grupes ir laikinai vadovavusi atgijan- 
ciam skautu sąjūdžiui Vokietijoje. Suva
žiavime sprendžiamuoju balsu buvo kviesti 
dalyvauti po tris atstovus is tunto, po du 
atstovu is draugoves ir visu laipsniu skau
tininkai, es. Viso suvažiavime dalyvavo 
118 skautu vadovu.

Tolhieciai nesnaudžia
Tolk (Schleswig apskr.) Stovyklos lie

tuviai ruošiasi žiemai — uz 25 km nuo 
stovyklos kerta sau malkas. Darbininkus 
kasdien i mišką nugabena, i ra rikiais aprū
pina ir malkas suvežą stovykla globojas 
Britu Raud. Kryžius. Stovykloje dabar 
yra apie 200 lietuviu.

Kultūrinis gyvenimas taip pat nestovi 
vietoje. Toliau tebeleidžiamas faikrastelis. 
Atsidėjusi dirba vaidybos sekcija, kiek
viena šeštadieni stovykloje ruošiamuose 
šiupiniuose parodydama smulkesniu scenos 
gabalėliu, bet repetuoja ir kelis didesnius 
(tarp ju pora Žemaites komedijų). Vis 
dažniau pasirodo ir neseniai suorgani
zuotas nedidelis choras, kai kurias dainas 
net inscenizuodamas ir duodamas progos 
pasireiksti stipresnius balsus turintiems 
atskiriems to choro dalyviams. Chorui va
dovauja stud. K. Beksta. Moteru sporto 
sekcija, vadovaujama M. Lieguaaites, sce
noje pasirodo su plastiniais numeriais. 
Vienas paskutiniuju pasirodymu — „Vali 
diluciu malda”, kuriame dalyvavo ir cho
ras. Šiupinius tvarko ir organizuoja vai
dybos sekcijos vadovas K. Vaitkevičius.

Sportininkai ir šachmatininkai kol kas 
neparodo didesnes veiklos, neturėdami 
įrankiu. Nepradėtas judinti dar ir suau
gusiu švietimas.

Mok. Slavinskienės vedama pradžios 
mokykla su lietuviškomis dainomis, tauti
niais šokiais plastikos dalykais pora kartu 
pasirodė stovykla globojantiems anglu pa
reigūnams ir ju svečiams. Su keliomis

Hanoverio lietuviu kolonijai vyskupas 
klebonu paskyrė kun. V. Radvinauska. Jo 
pastorizacinis darbas sunkokas, nes lietu
viai gyvena įvairiuose priemiesčiuose ir 
sekmadieniais, kada tramvajai nejuda, visi 
negali susirinkti i viena bažnyčia. Dabar 
lietuviams bendros pamaldos laikomos 
penktadieniais. Hanoverio lietuviai itin 
pasigenda lietuvio vargoninko, kuris čia 
suorganizuotu chorą.

Hanoveryje veikia Liet. Raudonojo Kry
žiaus skyrius. Skyriaus ptrminiukas-med. 
d r. J. Kriauciunas. Greitu laiku numatoma 
atidaryti vaiku darželi.

Hanoveryje suorganizuota ir Hanoverio- 
Braunsveigo Lietuviu S-gos skyrių ir Liet 
Komitetu apygarda. Jau ivyko net keli tos 
Apygardos atstovu susirinkimai. '''Pasku
tiniajame, kuris ivyko spalio 11 d., buvo 
atsilankęs Liet. S-gos anglu srities cen
trines apygardos pirmininkas Dr. J. Lei- 
monas. Jis susirinkusiems praneee daug 
aktualiu informacijų.

Visus Hanoverio lietuvius maistu aprū
pina UNRRA. Maistas geras. Gaunami 
Raudonojo Kryžiaus paketėliai. Siek tiek 
gauta drabužiu bei avalynes.

J. Zvjdnys. 

Drauge su šia dovana išvykstančiam ko
mendantui itekias stovyklos gyventojo dail. 
Kasiulio nupieštas komendanto paveikslas. 
Be minėto dailininko, kuris keliais atvejais 
savo kūryba vykusiai pasireiske, prie do
vanos pagaminimo nemažai prisidėjo Pre- 
keris.

Stovykloje past reiškia ir kitu meno 
saku mėgėjai. Spaudos ir literatūros poezi
jos mėgėjai sukuria kai ka is stovyklos 
aktualijų. Stovyklos lietuviu bendruomene 
sudaro 300 gyventoju. Jai vadovauja iš
rinktas komitetas, kurio pirmininku yra 
mok. Kalvaitis.

Bendrai, Schwarzenbecko lietuviu sto
vykla besilankančiam palieka gera ispudi.

J on. Ant.

Suvažiavimas truko tris dienas. Po 
bendru pranešimu apie Vokietijoje atgi- 
janciu skautu veikla buvo Įvairios aktua
lios paskaitos ir pašnekesiai. Pravestos 
parodomosios draugoves ir skilties sueigos. 
Išrinkta skautu vadovybe. Suvažiavimas 
užbaigtas laužu, sutraukusiu ne tik is Įvai
riu vietovių atvykusius svecius-skautu va
dovus, bet ir daug vietos gyventoju bei 
anglu valdžios atstovu.

Suvažiavimas praėjo bendru dalyviu 
nusiteikjmu stiprinti tautine krypti skau
tiškoje veikloje.

D.

dainomis ta proga pasirodė ir suaugusiu 
choras.

įsteigta skautu draugove,
V. Permino vadovaujami pradėjo darba 

šoferiu kursai.
Stovyklos gyventojai gauna „Lietuvi". 

Atsitiktinai gauname po viena kita egzem
pliorių ir kitu laikraščiu, kuriuos pasidaly
dami perskaito viei gyventojai.

K. Ar.

DU LIETUVIAI SIAURĖS JUROS 
SALOJE

Untersam aut Foebr. Visai netikėtai i 
musu rankas pakliuvo „Lietuvio" speciali 
laida rugsėjo B d. Labai apsidžiaugėm, 
kad štai, vėl turime lietuviška lai
krašti. Mes esame čia siaurės juroje, sa
loje Foehr, du lietuviai vienoje sanatori
joje jau puse metu ir labai esame pasiilgę 
lietuviško spausdinto žodžio ir žinių is lie
tuviu gyvenimo. Esant atskirtiems nuo 
savųjų ligoninis, kiekviena žinia apie sa
vuosius tautiečius yra labai brangi. Labai 
norėtumėm, kad lietuviškas laikraštis pasi
darytu musu nuolatinis lankytojas.

Jurgis Matusevičius
(24) Untersum auf Foebr, 

Landesheilstatte.

Paminėjo dr. J. Šliupo mirties metines
Dorverden

ĮSPŪDINGAS vėliniu vakaras
Vėlinės Montgomery vardo stovykloje 

kun. B. Zdanavičiaus iniciatyva gražiai pa
minėtos. Dienos metu buvo atlaikytos tre
jos Misios uz mirusius, o vakare 19 vai. 
visi stovyklos gyventoja susirinko prie 
lietuviško kryžiaus. Kryžius ir pati aikštele 
buvo gražiai iliuminuota inz. Reisono ir 
Jentausko rūpesčiu. Čia buvo atliktos ge
dulingos apeigos; kun. B. Zdanavičius pa
sakė momentui pritaikyta pamokslą, o Z. 
Gerulaitis paskaitė savo kūrybos apie vė
linės.

BAD SEGEBERGO ARTISTU GRUPES 
KONCERTAS

Lapkričio 4 d. is Bad Segebergo J. Va
siliausko artistu grupe koncertavo visiems 
stovyklos gyventojams. Programoje daly
vavo: Kauno D. teatro operos solistai A. 
Kalvaityte, I. Motekaitiene, P. Kovelis ir 
to paties teatro baleto solistai: T. Babus- 
kinaite ir S. Vėlbasis. Akompanavo ir 
solo skambino prof, VI. Jakubenas, Kon
certas susilaukė didelio pasisekimo.

DR. J. ŠLIUPO MIRTIES SUKAKTUVIU 
MINĖJIMAS

Lapkričio 6 d. 20 vai. paminėta aušri
ninko Dr. J. Šliupo mirties metiniu sukak
tis. Minėjimą atidarė Lietuviu Komiteto 
atstovas V. Sadauskas, išsamia paskaita 
apie Dr. J. Šliupo gyvenimą ir nuveik

Ale Nekelie.

Gleziiiia.
Kr susirinks šeimyna aplink stala, 
Visa šeimyna vakarais?...
Kaip saulėj drobe veidas bala.
Toli miškuos prigludus nežinia.
Ar uždainuos prie ąžuoliniu vartų.
Širdim ir žodžiais, ar aides? J - 
Pakluonėmis žilvičiai verkia — '
Čia asaros isdzius ar ne?
Šeimyna būdavo aplinkui stala, 
Visa šeimyna vakarais...
Dabar kaip saulėj drobe veidas bala, —• 
Tamsiuos miškuos prigludus nežinia.

Lietuviškas personalas DP 
ligoninėje

LUneburg. Čia veikia gan moderniškai 
įrengta svetimšaliu ligonine (DP Hospital 
„Hamburger Heim", Uelzenerstr.) su 200 
lovų. Ligoninėje šiuo metu dirba 9 ivairiu 
specialybių gydytojau Septyni gydytojai 
yra- lietuviai. Jie čia turi dideli pasitikė
jimą ligoniu tarpe, taip pat ir anglu ad
ministracijos akyse lietuviai turi gera 
varda.

Tai yra vienintele ligonine su tokia 
lietuviu gydytoju persvara. Taip pat lietu
viai dirba ir pagalbiniame medicinos per
sonale bei ūkio dalyje. Ligonine butu visai 
lietuviška, jei ir pacientu tarpe butu lietu
viu persvara. Tačiau lietuviu Ltineburgo 
apskrityje yra nedaug. I šia ligonine jau 
pradeda važiuoti lietuviu is tolimesniu 
apylinkių, kurias pasiekė žinia apie lietu
viškąją ligonine.

Ligoninėje dirba šie lietuviai gydytojai: 
■is Šauliu Dr. T. Daugirdiene-akiu ir vid. 
ligų, Dr. A. Gasiunas-ausu, gerkles ir uo
slės ligų, is Kauno: Dr. V. Jaskauskaite- 
dentiste, Dr. J. Mikuzis-moteru ligų, Dr. 
J. Masilionis-moteru ligų ir Dr. J. Mocke- 
vicius-vaiku ir vidaus Ilgu ir is Vilniaus 
doc. S. Stonkus-chirurgas.

Dauenhol (Kreis Pinneberg)
Siame kaime gyvena apie 80 lietuviu, 

daugumoje žemaičiu ia Mažeikiu apskr. 
Vietos pirmininko K. Strikaicio dėka visi 
gauna užsieniečiams skirtąsias (su Įvairiais 
priedais) maisto korteles. Taip pat apsi
rūpinę rubais ir avalyne. Gyvenama pri
vačiuose butuose.

Kassel
Kasselio lietuviu stovykla yra Įsikūrusį 

Oberzwehreh priemiestyje. Dabartiniu 
metu čia gyvena apie 900 lietuviu. Visam 
stovyklos gyvenimui vadovauja neseniai 
išrinktasis stovyklos komitetas, kurio pirm, 
yra J. Karuža. Stovykloje jau seniai veikia 
pr. mokykla ir vaiku darželis ir jau ipuseje 
šoferiu kursai, kurios lanko 100 asmenų.

Per Rugsėjo 8 minėjimą atidarytas sto
vyklos teatras, kuriam vadovauja Kauno 
D. Teatro operetes solistas P. Maželis.

Artimiausiu laiku stovykloje rūpina
masi suorganizuoti gimnazija, anglu k. kur
sus bei stovyklos laikraščio leidimą.

Sportininkai savo pasirodymais įvairina 
stovyklos gyvenimą.

J. P. K.

tuosius darbus Lietuvai skaitė Z. Geru
laitis. Menine minėjimo dali atliko: Vil- 
naus operos soliste Juze Augaityte, su
dainuodama visa eile musu liaudies dainų 
ir mylimiausia Dr. J. Šliupo daina „Ten, 
kur Nemunas banguoja" — L Kacanausko. 
Šia daina soliste dainavo pries metus per. 
Dr. J. Šliupo kremacijos iškilmes Berlyne, 
Wilmersdorfo krematoriume.

Solistei akompanavo Valys Dvarionas. 
I. Baltakyte ir P. Fabriciute padeklamavo. 
Minėjimas baigtas Tautos Himnu.

TRUMPAS LOTYNU K. VADOVĖLIS
Stovyklos klebonas kun. Br. Zdana

vičius baigė ruošti lotynu kalbos vadovėli, 
skiriama visoms gimnazijos klasėms. Si 
Si vadovėli ruošiamasi išleiski (spaustu
vėje) ligi N. Metu. Tai bus ne’tik vietines 
gimnazijos reikalams, .bet juo gales pasi
naudoti ir kitos musu gimnazijos.

Sis kun. Br. Zdanavičiaus darbas bus di
delis inasas i musu kulturini darba išeivi
joje.

Neseniai jis išleido rotatoriumi trumpa 
katekizma.

GIMNAZIJOS AUKLĖTINIU VAKARAS
Lapkričio men. 11 d. stovyklos lietu

viams vakara suruose vietines gimnazijos 
auklėtiniai. Gyvaisiais paveikslais, vaidi
nimais, tautiniais šokiais, baletu, deklama
cijomis, solo akordeonu ir kt. jie sudaro 
stovyklos lietuviams pora jaukiu valandų.
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DVASININKAI VERČIAMI PIRKTI 
LĖKTUVĄ RAUDONAJAI ARMIJAI
LAIC pranešimu is New Yorko, bolše

vikai šiuo melu Lietuvoje visais galimais 
budais varžydami bažnyčių veikimą, be 
kitu priemonių, tikybinėms bendruome
nėms uždeda ir netiesioginius mokesčius. 
Šiuo metu daromas spaudimas i Lietuvos 
dvasininkus, verčiant juos pirkti Raudo
najai-Armijai lėktuvą. Tai busiąs sani
tarinis lėktuvas, pavadintas „Gailestingas 
Samaritietis". Jau siu metu pradžioje R. 
kataliku kunigai tam reikalui suaukoję 
daugiau kaip 50.000 rb.

DIDĖJA KOMUNISTINIAI DVARAI 
LIETUVOJE

NEW YORK (LAIC) Nepriklausomybes 
laikotarpyje lietuviai jau buvo issilaisvine 
nuo dvarnininku jungo. Dabar Lietuvoje 
vėl laužoma šventa lietuvo teise i savo že
me, prievarta steigiant „tarybinius-kolek- 
tyvinius” dvarus-kolchozus. Šios vasaros 
pradžioje, kaip praneša Maskvos kontro
liuojami žinių šaltiniai, Lietuvoje tokie 
komunistiniai dvarai jau apėmė 100.000 ha.

LIETUVOJE ARIAMA JAUČIAIS 
IR KARVĖMIS

Maskvos „Pravdos” pranešimu, Lietu
voje esąs toks didelis arkliu trukumas, 
kad daugelyje vietų ūkininkai dirba lau-» 
kus, naudodami raguočiu darbo jėga.

„Atsimenant, su kokiu uolumu bolše
vikai Įveda ju okupuotuose kraštuose ko
lektyviniu® uklus, vargu manyti, kad ta 
padėtis greitai pasitaisys. Ilgamete Rusi
jos gvenimo praktika parode, kad si si
stema ypač nepalanki gyvuliu ukiui plėstis. 
Arkliu trukumo ne pati Rusija neistengia’ 
nugalėti” — sako amerikiečiu liet, lai
kraštis „Draugas”.

IS RYTPRUSIU ISSIUSTĄ I RYTUS 
APIE 50.000 LIETUVIU

Praneedamas, kad apie 300.000 lietuviu 
yra buvusiose Vokietijos zemese, „New 
Laedaer” reiškia susirūpinimą del ju li
kimo, ypač tu, kurie paliko sovietu oku- 
Euotose srityse. Laikraščio pranešimu, 

ilseviku tarnautojai, surasdami lietuvius, 
kuriuos jie laiko TSRS piliečiais, siunčia 
juos 1 Rytus. Vien is Rytprusiu esą issiustą 
50.000 lietuviu. „Yra pagrindo prisibijoti” 
kad daug nekaltu žmonių bus apšaukti pro 
naciais ir pasmerkti likvidacijai. „New 
Laedaer” laikraščio informacijomis pava
sari apie.83.000 lietuviu is rytiniu Lietuvos 
sričių issiustą i TSRS priverčiamiesiems 
darbams.

AMERIKIEČIAI GAUNA LAIŠKU
IS LIETUVOS

Savo laiku buvo paskelbta, kad tarp 
Amerikos ir Europos kai kuriu valstybių 
buvo atidarytas pašto susisiekimas, tarp 
ju buvo paminėtas ir Pabaltijis, taigi ir 
Lietuva.

Daugelis Amerikoje gyvenančiu lietu
viu jau yra gave laišku is Lietuvos. Pasi
rodo, kad tie laiškai eina per griežta ka
rine rusu cenzūra. Pvz. Vera Ceponyte- 
Lemberiene gavo laiska nuo savo sesers

Is 46 mire Ii
Stathole haliniu musu intelektualu likimas

Su didele širdgėla ir pasibaisėjimu 
skaitėme pranešimus ir žiūrėjome vaizdu 
Is vokiečiu koncentraciniu lageriu, kai ju 
gyventojus sąjungininku kariuomene iš
laisvino is Gestapo ir SS ranku. O vaizdai 
buvo pasibaisėtini: duobėse suversti mil- 
zinski kalnai isbadejusiu ir nukankintu 
žmonių. Pranesimuose buvo nupiešti visi 
žiaurumai, kuriuos kaliniams teko patirti. 
Tu žiaurumu akivaizdoje daugelis musu, 
žiūrėdami i Įvairiausiu tautu kovotoju prieš 
nacionalsociazma aukas, prisimindavome 
ir gailiai apgailėdavome mųsu lietuviu po
litinius kalinius, kurie buvo 'pateko i sias 
visiško žmogaus nužmoginimo vietas.

Ir mums, lietuviams, savo vardais ge
rai buvo žinomos Stutthof, Dachau ir kt. 
koncentracines stovyklos. Kai tik žlugo 
Vokietija, daugelis lietuviu komitetu, o 
taip pat ir asmeniškai suinteresuotu as
menų bandė susekti pėdsakus tu keliu, 
kuriais buvo vežami musu politiniai kali
niai. Labiausiai mus jaudino musu intelek
tualu likimas, suimtu uz Lietuvos jaunuo
menes neatojima i kariuomene ir laikomu 
Stutthofe koncentracijos lageriuose.

Neperseniausiai mus pasiekė tikra ži
nia. kad Danijos Raudonojo Kryžiaus ži
nioje, Kopenhagoje, AL Drupswey 101, yra 
vienuolika lietuviu is stos stovyklos. Ju 
tarpe randame: pulk. J. Naraka, pulk. O. 
Urboną, pulk. Itn. V. Blazi, Dr. Ant. Starku, 
V. Meilu, Vyt. Meilu, K. Kuprena, J. 8erna,

Žinios is Lietuvos
is Biržų. Dalis laiško buvo rusu cenzūros 
iškirpta. Tarpu asmeniškų žinių retkar
čiais prasiskverbia ir bendro pobūdžio in
formacijos. Is vieno laiško, kuris rašytas 
raguvieciu, sužinome, kad Panevėžyje, 
Ramygaloje ir Raguvoje telikę tik kaminai 
ir akmenys; gi kitame laiške is Vepriu 
valse, pranešama, kad apylinke per kara 
labai nukentėjusi: daug trobesiu išde
ginta, daug žmonių žuvo ir sužeista.

Lietuviai svetur
J. E. ARK. J. SKVIRECKAS IŠVYKO 

I ROMA
Kauno Arkivyskupas Metropolitas J. 

Skvireckas, bolševikams besiartinant is 
Lietuvos su šimtais tuksiančiais lietuviu 
pasitraukęs i Vokietija, išvyko i Roma pas 
Šventąjį Tęva. Jis pries savo kelione Šven
tajam Sostui buvo pasiuntęs kartu su Lie
tuvos Išsilaisvinimo Komitetu laiškus, ku
riuose buvo isdesdylos Popiežiui Pijui XII 
visos lietuviu kančios ir prašoma paramos 
atgauti Lietuvai laisve ir nepriklausomybe.

# LIETUVIAI DANIJOJE
Danijoje gyvenantieji lietuviai kartu su 

latviais ir estais yra sudarė Pabaltijo rei
kalais rūpintis atstovybe. Is Lietuviu 
šioje atstovybėje dirba vietos Lietuviu Ko
miteto pirmininkas Martynas Brakas. Dani
joje šiuo metu yra 1.500 lietuviu karo at- 
begeliu, kurie gyvena stovykloje prie pat 
siaurės juros ties Nimindegab. Prie Kopen
hagos ruošiama stovykla akademikams.

Danijoje gyvenantiems lietuviams ju 
komitetas, rūpinantis M. Brokui, ketina

Labiau susirūpinkime tnusu buv. kariais
Karines Įstaigos atleidžia is belaisviu 

stovyklų buv. karius. Dalis atleidžiamųjų 
yra lietuviai, kurie buvo priversti būti 
kareiviais. Neatleistieji perkeliami i Bei- 
gija-

Musu tautiečiu pareiga aprūpintu buv. 
karius drabužiais, batais, pastoge; atkreipti 
dėmėsi i ju sveikata ir rūpintis ju moraline 
globa.

Tuo reikalu Lietuvos Raudonasis Kry
žius kreipėsi i LRK skyrius, S-gos skyrius 
ir Lietuviu komitetus, prašydamas žinių ir 
skatindamas susirūpinti buv. kariais. Ta
čiau maža gauta žinių, maža ryžtasi ateiti 
i taika.

Lietuvos Raudonasis Kryžius pakar
totinai prašo pranešti:

1) kur dar yra lietuviu belaisviu stovy
klose arba ligoninėse, nurodant ju skaičių

Stovyklos rajone 
aidi „Marija Marija"

Luebeck-stovykla „Gražina”. Visame 
Luebecke yra 5 lietuviu stovyklos. Sto
vykla „Gražina” Įsikūrė birželio 15 d. Pa
talpose, kuriose anksčiau gyveno čekai, 
padaryta dideliu pertvarkymu. Čia šiuo 
metu gyvena apie 400 lietuviu. Maistu 
aprūpina UNRRA. Gana dažnai ivyksta 
įvairus kultūriniai pasirodymai. Komp. 
St. Gailevicius ruošia kvartetą. Veikia 
vaiku darželis, pr. mokykla, anglu k. ir so-

Pr. Dūda ir J. Pajaujį. Pries keletą dienu 
teko susidurti su prof. kun. Stasiu Yla, 
kuris painformavo apie kitu savo dradgu 
likimą.

Stutthofe koncentraciniame lageryje 
viso buvo 46 lietuviai intelektualai.

Pirmųjų penkių savaičių laikotarpyje 
(1942 m.) is ju mirė devyni: maj. St. Puo
džius (jis buvo pirmoji auka), du broliai 
Tumėnai, adv. Kerpe, Vilniaus miesto vice- 
bumistras Grigas, Marijampolės gimnazijų 
direktoriai: Masaitis ir Januškevičius, Ka
zys Riauba, agr. Budrys. Didiji šeštadieni, 
1945 m. kovo men. 31 d., jau laisvėje, Pa
maryje, mire del šiltines ir plaučiu užde
gimo kun. Alf. Lipniunas ir maždaug tuo 
pat laiku — Dr. Germantas. Pastarasis 
mirė Stutthofe stovykloje, po to, kai Ju ko
lona, is paties Štuthofo išvykusį ir pada
riusi nemaža kelio, vėl buvo gražinta 
atgal. Kun. AM. Lipniunas ir Dr. Ger
mantas šiltine apsikrėtė Stutthofe stovy
kloje, kai nesant ko valgyti, kaip lietuviu 
'kaliniu maisto rūpintojai, drabužius kelte 
i maista. Greičiausia tie drabužiai buvę 
apkrėsti. Kun. Alf. Lipniunas vienintelis 
is mirusiųjų yra palaidotas (jo laido
tuvėse dalyvavo jau laisvi jo draugai), gi 
visi kiti buvę sudeginti krematoriume.

Taigi, is 46 asmenų vienuolika ju mirė. 
Vienuolika žinome esant Danijoje. Daug 
dar trūksta, bet turime žinių, kad jie yra. 
gyvi. *

REIKALAUJA LAIVELIU, KURIAIS 
_ LIETUVIAI BEGO I ŠVEDIJA 
““ Stockholm (LAIC). Kaip žinia, keli 
šimtai lietuviu, gelbėdamiesi nuo bolše
viku, pereitais metais susirado prieglauda 
Švedijoje, kuria jie pasiekė žveju laive
liais.

Kaip praneša Stockholmo koresponden
tas, dabar TSRS reikalauja tuos laivelius, 
kaip „tarybines Lietuvos" turtą, gražinti.

suruošti koncertą, pakviečiant lietuvius 
menininkus is Vokietijos.

.Kopenhagoje veikia Lietuvos Genera
linio Konsulo įstaiga.

LIETUVIAI ISPANIJOJE
Ispanijos sostinėje Madride gyvena ke

letas lietuviu. Birželio men. 24. d. isvestas 
kunigas lietuvis Kazimieras Patalavicius. 
Madride gyvena ir kun. Jurksas, vienuolis 
salezietis. Madridą pasiekia laiškai ir is 
Lietuvos.

„LIETUVIS” ANGLIJOJE IR AMERIKOJE
Redakcija Šiomis dienomis gavo laišku 

is Škotijos Lietuviu, kurie „Lietuvio” paieš
kojimu skyriuje susiradę giminiu adresu. 
Jie prašo jiems tarpininkauti susirasyti. 
Is Anglijos Londono, apie „Lietuvi” rašo 
Pabaltijo komiteto narys P. B. Varkala. 
Amerikoje, Chicago mieste lietuviu dien
raštis „Draugas" is „Lietuvio” persispaus
dina žinias apie Lietuviu Sąjungos vei
kimą ir bendrai apie lietuviu gyvenimą ir 
veikla Vokietijoje.

ir patirta juos lankant būkle; patiekti sa- 
rasa ir juo daugiau žinių;

2) ar apskritai organizuotas belaisviu 
lankymą®, maisto, spaudos ir dovanu tieki
mas, belaisviu gydymas ir aprengimas;

3) prisiųsti Belgijon išvežtųjų belaisviu 
sarasus;

4) kiek skyriai ir komitetai yra nuveikė 
teikdami belaisviams bet kokia parama;

5) ar skyrius bei komitetai dare rink
liava (drabužiu batu) belaisviams šelpti;

6) ar grizusieji is nelaisvės suteikė 
žinių LRK apie žuvusius, dingusius ir nu
kankintus draugus bei pažįstamus, nes 
apie juos reikia pranešti šeimoms.

Zinias prašome teikti nedelsiant šiuo 
adresu: Lietuvos Raudonasis Kryžius (21) 
Detmold, Bahnhofstr. 6.

feriu kursai. Kultūrininkai ir sportininkai 
susibarė i sekcijas. Jau seniirt veikia 
skautu draugove. Šios stovyklos patalpose 
isikure Luebecko Liet. Raudonasis Kry
žius, kuris šiuo metu persikėles i kitas pa
talpas, čia palikdamas srtvo ūkio skyrių. 
Stovyklos gyventojams veikia ambulatorija, 
kuria veda gyd. Grusnys. Stovyklos ko
mendantas nuo pat stovyklos pirmųjų gy
vavimo dienu yra inz. A. Traška.

Stovyklos aikštelėje rytais pakeliama, 
o vakare nuleidžiama trispalve. Vakarais 
nuleidimo iškilmių metu giedama „Ma
rija, Marija” ir Tautos „Himnas". Šios, 
visu lietuviu širdžiai brangios giesmes, 
nuaidi toli uz stovyklos rajono.

Atviras laiškas
Dabar, karui prauzus, visur daromos 

pastangos suieškoti savo artimiausius tarp 
pabėgėliu ir belaisviu, bet visai nieko ne
girdėti, kad butu daromi žygiai pas anglus 
ar amerikonus (American Red Cross) 
paieškoti musu nelaimingu tautiečiu, išve
žtu IMI metais birželio men. is Lituvos i 
Sovietu Rusija. Labai butu pageidaujama, 
kad redakcija galėtu laikraštyje apie tai 
ka nors pranešti, nes tai yra laba skaudus 
klausimas daugeliui lietuviu.

Su aukšta pagarba
• V. Anysiene.

Norime rysią su didesniais 
lietuviu centrais

Mitterteich / Bavarija. Mitterteich sto
vykloje yra 128 lietuviai, 57 latviai ir 19 
estu ir 500 lenku. Sugyvenimas tarp visu 
geras. Išrinkta Pabaltijo kraštu bendra 
Valdyba, kurios pirmininkas ir Pabaltijo 
kraštu atstovas yra lietuvis, pirmininko 
pav. estas, ūkio viršininkas latvis ir komi
teto nariai lietuviai. Stovykloje veika liet, 
pradžios mokykla ir gimnazija. Suruoštas 
vienas bendras Pabaltijo kraštu vakaras, 
kurio programos pasižiūrėti atsilankė apie 
800 svečiu, ju tarpe JAV kariai ir UNRRA 
atstovai. Vakaras visiems labai patiko. 
Panašiu vakaru norėtumėm turėti daugiau, 
bet trūksta rysiu su menininkais ir su di
desniais lietuviu centrais. Gyvename pa
čiame Bavarijos pakraštyje ir retai kas 
mus beaplanko.

1945 m. lapkričio l^d.

Is Norvegijos atvyko 
350 lietuviu kariu

Šiomis dienomis is Norvegijos i ameri
kiečiu valdomos Vokietijos sritį gražinta 
350 lietuviu kariu, ankciau buv. vokiečiu 
aviacijos pagalbinėj tarnyboje. Kartu su 
jais atvyko ir kap. Ruseckas bei dr. V. Ku
dirka. Kariai sustojo Kaselio lietuviu sto
vyklose. Daugelis ju Vokietijoje turi savo 
giminiu.

Is Norvegijos išvykti jiems daug padėjo 
norvegu ir vak. sąjungininku valdžia.

DAR 250 LIETUVIU STUDENTU GALES 
-VOKIETIJOS UNIVERSITETUOSE 

STUDIJUOTI
Is Lietuviu Studentu Atstovybes gau

tomis žiniomis, Hamburgo, Miinsterio ir 
Bonos universitetuose yra galimybes lietu
viams studijuoti. Bus priimta apie 250 
lietuviu studentu.

Studentu Atstovybe pasiuntė i Ham
burgo universitetą anketas ir sarasa tu 
studentu, kurie jas buvo iteike anksčiau. 
Taip pat netrukus bus siunčiami doku
mentai i Miinsterio ir i Bonos universi
tetus. įstojimo i universitetą darbui pa
lengvinti Lietuviu Studentu Atstovybe pa
taria, kad ir kiekvienas studentas asmeniš
kai stengtųsi nuvykti i atitinkama univer
sitetą savo reikalu tvarkyti arba rūpintųsi 
per tuose miestuose esančiu lietuviu komi
tetus.

LIETUVIU RAŠYTOJU ALMANACHAS
,.METAI"

Lietuviai rašytojai, gyvena Tuebingene, 
nutarė išleisti visu lietuviu rašytoju, gy
venančiu Vokietijoje metrašti, pavadinta 
„Metai". Tame metraštyje turėtu tilpti 
naujausia, dar niekur nespausdinta kū
ryba. Numatoma suburti apie 50 rašytoju.

Tuebingene yra galimybių knygas spaus
dinti ir pailiustruoti. Metrašti redaguoja: 
P. Andriušis, St. Santvaras, B. Gražulis ir į 
H. Nyka-Niliunas.

DEL ŽINIOS APIE JUREVICIU
,Lietuvio” Nr. 5 prof. M. Biržiškos . 

straipsnyje „Žinia apie poetą Jureviciu" 
del technišku priezasciu praleista pati 
svarbiausioji jo dalis — žinia apie pati 
Jureviciu. Redakcija delei to atsipraso 
gerb. autorių ir skaitytojus, prasydama ana 
straipsni papildyti.

Ten, kur sakoma, jog žinia apie Jure
viciu siekia „mus is XIX a. pradžios Vil
niaus vyskupo Kasakauskio”, tuojau pat 
turėjo būti štai, kas: „toji žinia buvo gauta 
is Vilniaus vyskupo Kasakauskio, kuris, 
būdamas Varšuvoje ir Varšuvos Mokslu 
Bičiuliu Draugijos prašomas, kreipėsi i 
Vilniaus universitetą, prašydamas suteikti 
žinių apie lietuviu kalba, ir čia pat užsi
mena apie garsu jėzuitą Jureviciu, kuris 
„lotynišku budu” rases lietuviškus eileras- 
cius. Tai mums dar visai regirdetas musu 
poetas, nežinia net, kuriam amžiui beprik
lausąs. Lietuvos jėzuitu tarpe XVII— 
XVIII a. galima rasti keliolika Jureviciu, 
bet kuris (kuriuo vardu) bus ansai poetas- 
nezinia. Ka jis rase, taip pat nežinome. 
Tačiau is XIX a. turime pasizymeje kai 
kuriuos lietuviškus eilerascius kurie kar- 
tais būdavo skelbiami kaip „seni”, tad 
gal XVII ar XVIII a. kuriniai, ir kuriu 
kūrėjai nežinomi. Gal vienas ar kitas sios 
rusies kuriniu ir bus ano XVII ar XVIII 
a. jėzuito, ar XVIII a. eksjezuito Jure
vičiaus kūrinys? Taip, vysk. Kasakaukio 
bičiulis ir Varšuvos Mokslu Bičiuliu Drau
gijos narys eksjezuitas Pranciškus Baužas 
(Bohusz) savo vėikalelyje apie lietuviu tau
tos ir kalbos pradžia, rašytame 1806 m., 
„pateikia kaip senus lietuviškus kurinius” 
ir t. t., kaip „Lietuvio” Nr. 5

Apygardine Liet. Sąjungos 
Valdyba siaareie

Neumiinstor. Buvo ^^Usivaziave visu 
Schlesvlgo-Holsteino ir Hamburgo srities • 
lietuviu skyrių atstovai, kuriu vyriausias 
uždavinys buvo apsvarstyti tai apygardai 
bendros valdybos reikalingumą ir, jei pa
aiškėtu reikalas, visiškai demokratiškai to- h 
kia valdyba išrinkti. Anksčiau jau buvo to- ; 
kia valdyba išrinkta, bet tada renkant ne
buvo atstovu poros skyrių, kurie vėliau ne
sutiko bendradarbiauti. Siame suvažiavime 
taip pat vieno skyriaus atstovai buvo uz 
tai, kad bendrieji visos srities reikalai i 
butu pavedami vienam didesniųjų skyrių, j 
Suvažiavimas pasisakė kitaip ir issirinko J 
apygardine valdyba, i kuria iejo pirm. inz. 1 
L.Balsys, vioepir m. gen. T. Daukantas, sekr. ' 
ekon. Jakučionis, izd. adv. Montvila, nariais | 
švietimo reikalams direkt. Masionis, kul- | 
turas ir spaudos — K. Mockus, sportui ir1 Į 
skautams — prof. K. Alminas. I revizijom 
komisija išrinkti prof. Manelis, Kuzminskas 
ir Shingevicius. Nuolatine apygardines 
valdybos būstine yra Neumttnsteris (Neu- 
milnster, Lindenstr. 1, Lithuanian Camp).

Suvažiavime dalyvavo ir pranešimus 
padare Liet. Sąjungos Centro Valdybos 
pirm. pro!. Dr. Kriksciunas ir organiza
cinio skyriaus vedėjas Lusys. Dalyvavo j 
taip pat atstovas anglu sričiai Dr. Leimonas ■ 
ir ministeris P. Dymsa.

K. Abr. - i
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Sava kariuomene - laisves laidas
Jau antri metai, kai be tėvynės 

vargstame svetimame krašte. Pro sali 
skrieja dienos-vienodos ir sunkios. Tik ret
karčiais ties viena kita diena sustojame 
ilgėliau, prisimindami musu gyvenimo 
svarbesniuosius momentus tevypeje.

Šiandien esame ties viena tokia diena.
'Musu kariuomenes pradžia, jos įsikū

rimas siekia XIII šimtmeti. Tuo laiku 
aisčiu tautos, is vienos puses spaudžiamos 
slavu, is kitos-germanu, apsigynimo tiks
lais buvo priverstos sukurti valstybine or
ganizacija ir sutelkti didesni skaičių 
kariu. Deja, tik lietuviai sugebėjo suor- 
ganzuoti savo valstybe. Prusai ir latviai, 
nesuprasdami vienybes idėjos, paskirai 
gindamiesi buvo pavergti germanu ir išti
siems amžiams pateko vergijon. Lietu
viai, kaip prosai ir latviai, pries valstybes 
sukūrimą taip pat kovėsi atskirose kovos 
grupėse. Lietuvos karaliui Midaugul au
kurus valstybe, pavyko suburti ir didesni 
akaiciu kariu, ir jie jau kovėsi vieno vado 
vadovaujami. Taip atsirado musu kariuo
mene.

Lietuvos kariuomenes pulkai gina Eu
ropa nUo totorių, mongolu, o Gedimino, 
Kęstučio, Algirdo ir Vyt. Didžiojo laikais 
apgynė nuo totorių auksiniu ordų jungo, 
pagarbiai sveikinami Kijevo, Smolensko 
ir Juoduju Juru pakraščio gyventoju. Tai 
ištisa heroizmo, epocha. XV šimtmetyje 
Lietuvos kariuomene pasiekė tokios jogos 
ir tokio aukšto karinio lygio, kad Žalgirio 
kautynėse, Vytauto Didžiojo vadovaujama, 
c ’ ” ' ’’ 
sutelkta milžiniška kariuomene, pasalin
dama Lietuvai ilgiems laikams pavoju is 
vakaru. Tuo laiku ji puikiai ginkluota ir 
vadovaujama patyrusiu vadu, išmokusiu 
europinio karo meno tiek taktikoje, tiek 
technikoje. Jos ginklai ir kt. karo pabūklai 
yra tokie pat, kaip geriausiu to meto Eu
ropos kariuomenių. Žalgirio kautynėse 
Lietuvos kariuomene, gal pirmoji visoje 
Europoje, plačiu mastu panaudoja pėsti
ninkus, kas tais laikais buvo visiška nauje
nybe ir netikėtumas. Vytautas Didysis- 
Europinio masto karo vadas. Jo ir kariuo
menes dėka Lietuva tampa vyraujančia 
jėga Europoje. Jam siūloma priimti kara
liaus karūna. Kryžiaus karo pries Lietuva 
pavojus, naikinęs ja tiek metu, pasalina
mas. Tai Lietuvos ir jos kariuomenes žydė
jimas.

Unijoje su Lenkija Lietuva ir jos kariuo
mene patenka svetimon įtakon, silpsta ir 
pagaliau po treciojo padalinimo 1795 m. 
galutinai išnyksta. Per šimtą metu nesame 
sunkia vergija svetimųjų išnaudojami. 
Vyrai caro kariuomeneje tarnauja 25 me
tus, lieja krauja uz slavu imperialistinius 
tikslus, netenka sveikatos ir grizta palūžu
siais seneliais namo. Nėra kariuomenes- 
nera laisvesI Tiesa, Napoleono žygio per 

- musu krasta metu, suformuojami lietuviški 
pulkai, bet jie buvo vadovaujami sulenkė
jusiu mus bajoru arba net lenku. Lietu?

galutinai sutriuškino germanu-kryziuociu..

visko charakterio ji neturėjo. Tai buvo 
daugiau Lietuvos-Lenkijos bajoru senti
mentai.

1918 metai prikelia Lietuvos kariuo
mene ir valstybe. Ir vėl, kaip ir senoji 
musu kariuomene, si, gimsta kovoje uz 
laisve. Teviskes gaisru fone ormuojasi 
pulkai ir apgina tautos laisve ir savaran- 
kiskuma. Tik si karta musu kariuomene 
jau kita. Ji įgauna grynai defenzyvlnl po
būdi. Ji, apgynusi musu valstybe, nesi
veržia nei ir rytus nei i vakarus, bet pasi
lieka savo sienų sargyboje. Tokia dvasia 
ji auklėjama ir toliau. Taip mus užklumpa 
1940 m. Jau Lietuvoje, o ypač dabar, vis 
girdisi balsu, kad musu kariuomene ne
pateisino i ja sudėtu vilčių ir, kad ji nei 
anksčiau, o tuo labiau ateityje nebusianti 
reikalinga, jos išlaikymui dėtąsias sumas 
siūlant išleisti mokykloms ir kt. kultū
rinėms įstaigoms. Taip tačiau atrodo tiktai 
pirmu žvilgsniu. Tikrumoje gi taip nėra. 
Kariuomene kiekvienai nepriklausomai 
valstybei buvo ir bus reikalinga, nežiūrint, 
kokio didumo ji butu. Kariuomene yra 
būtinas valstybes organizacijos elementas. 
Net Šveicarija laiko, palyginti, gausia ka
riuomene, nors jai būti užpultai, pavojus 
yra mažesnis nei mums. Siu dienu gy
vieji pavyzdžiai aiškiai ir įsakmiai parodo, 
kad valstybes saugumas pareina ne tik 
vien nuo jos kariuomenes, bet svarbiausia 
nuo susidariusios bendros tarptautines po
litines padėties.

Kur šiandiena Treciojo Reicho gele-

Organizuokime stovykla bibliotekėlės
Palikdami savo krasta, knygų mes maža 

kas tepasiememe, o ir pasiimtąsias dažnas 
bekeliaudami ir bebėgdami prapuldeme, 
ismeteme. Vis’ dėlto dar per dideli buri 
žmonių visur susidarytu kelios dešimtys 
knygų, jei visi suneštu i krūva, O pasiskai
tyti nori visi, tad reiketu stovyklose is- 
steigti bibliotekeles.

Aišku, kad kiekvienas lietuviškos kny
gos savininkas savo turimąjį turtą didžiai 
brangina ir saugoja, jei jau išlaikė ligi šiol. 
Netekti knygos dabar, kai pasikeitė visos 
sąlygos i gera, butu skaudu, bet leisti 
knyga pasinaudoti kitiems stovyklos gy
ventojams taip pat reiketu. Atsakingi sto
vyklos kultūriniais reikalais besirūpinan
tieji gyventojai galėtu paskelbti knygos 
vaju, kurio tikslas butu is turinciuju pasis
kolinti knygas ir is ju sudaryti biblioteka. 
Kad kiekvienas lietuvis, noris pasiskai
tyti, butu atsakingas uz pasiimtąja skaityti 
i. stovyklos biblioteka savininko atnešta 
knyga, tenka parašyti ir griežtai vykdyti 
taisykles, kurios saugoja knygos savininko 
teises. Savo stovykloje kurdami tokia is 
suskolintu knygų bibliotekele, mes taisyk
lėse aiškiai pažymėjome, kad bibliotekai 
paskolinės knyga lietuvis visada lieka ne
ginčijamas jos savininkas ir kada panorėjęs 

zines, armijos, su kuriomis mes net lygintis 
negalvojome, o kur butu buvusi TSRS, jei 
ne ta laiminga situacija Ir JAV bei D. Bri
tanijos diplomatine ir medžiagine per
svara? Kaip atrodytu šiandien D. Brita
nijos salos, jei ji 1941 m. nebuhi is viso 
turėjusi kariuomenes?

Atgimusios Lietuvos padėtis buvo kito
kia, negu kunigaikščiu laikais. Todėl su
prantama ir jos kariuomenes defenzyvinis 
charakteris. Si karta kariuomene, salia 
savo tiesioginio tikslo ginti ir saugoti val
stybe, turėjo nemažiau svarbiu uzdaviniu- 
aukleti tauta. Tauta, kuri nori gyventi, 
turi šitai žinoti ir ugdyti savyje. Musu 
kariuomene ne tik auklėjo vyrus fiziniai, 
bet taip pat ugdė jame dvasines savybes, 
suteikdama jam sąlygas pasiekti atitin
kamo išsimokslinimo. Kariuomene buvo 
tikra tautos mokykla. Šito darbo negalėjo 
ir dažnais atvejais nesugebejo atlikti nei 
mokyklos nei organizacijos.

Del susidėjusiu politiniu sąlygų, su 
ginklu musu kariuomene nepasireiske, 
tačiau šiandien yra aišku, kaip bepras
miška butu buvusi si kova.

Stovime nun pries trecia etapa musu 
kariuomenes istorijos ir nuolatos gyva 
klausima: Kaip bus su musu kariuomene 
toliau? Sunku tai tiksliai nusakyti, bet 
viena aišku, lead ji bus musu laisves pir
moji garantija. Taip pat aišku, kad ji bus 
defenzyvinio pobūdžio, rūpinsis musu val
stybes saugumu ir užtikrins ramu tautos 
kulturini darba ir gyvenimą. Ji bus demo
kratiška, kaip ir buvusi. Panašias išvadas 
leidžia daryti šiandienine JAV ir Dr. Bri
tanijos vadovaujanti role.

Ltn. J. Stelmokas.

gali ja atsiimti. Pagal taisykles knygos 
savininkui bibliotekos vedėjas išduoda 
pakvitavime, kuris gražinamas atsiimant 
knyga. Skaitytojas pasižada pasiimtąja 
skaityti knyga gerbti: toks pasižadėjimas 
ir laikymasis jo laikomas garbes reikalu. 
Kas karta su knyga pasielgia taip, kaip 
nedera, daugiau knygų skaityti nebe
gauna, ir jo pavarde skelbiama viešai 
bibliotekoje. Be kitu smulkesniu dalyku, 
kaip knygos gražinimo ir perregistravimo 
laikas, bauda uz nesilaikymą tos tvarkos 
ir t. t., taisyklėse numatyta, kad stovyklos 
gyventojas, issikeldamas kitur ir kreip
damasis i stovyklos vadovybe dokumentu, 
pristato rašteli, kad neskolingas biblio
tekai. Pražudęs ar sugadinęs knyga skaity
tojas del nuostoliu atlyginimo tariasi su 
knygos savininku, tarpininkaujant stovyk
los vadovybes nariui ir bibliotekos vedėjui.

Tokiais ar panašiais pagrindais sudary
tomis ir gyvenime vykdomomis taisyklėmis 
skaitytojas Įpareigojamas gerbti knyga, o 
knygos savininkas turi aiškesniu garantijų 
del savo brangios nuosavybes. Šitaip ap- 
draudus knyga, galima butu ir net labai 
reiketu stovyklose steigti bibliotekeles.

K. Arenas.
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JAV kariuomenes karininkas lietuvis 
8t. Sten-Stasaitis, musu laikraščio ryši

ninkas su Amerikos lietuviais.

Vieneri metai be 
dr. J. Šliupo

Pernai lapkričio men. 0 d. Berlyne del 
širdies priepuolio mirė 83 m. amžiaus su
laukės, lietuviu tautai didžiai nusipelnee 
ir del laisvo gyvenimo daug kovojęs, didis 
patriotas, aušrininkas Dr. Jonas Šliupas.

Dr. J. Šliupas, prieš bolševikams uži
mant Palanga, kartu su daugeliu lietuviu 
pasitraukė i Vokietija ir gyveno Tirolyje. 
Gyvai rūpindamasis musu tautos reikalais 
jis buvo kelioms dienoms atvykęs i Ber
lyną ir čia ji užklupo mirtis, negailestingai 
ji išraudama is musu tarpo. Velionies no
ras buvo po mirties tapti sudegintu. Šita 
jo valia išpildė Lietuviu Sąjungą, sudary
dama Laidojimo Komitetą, kuris vadovau
jant min. V. Sidzikauskui, nors kukliai, 
bet prideramai pagerbė si didi mi’°u tau
tieti. Lapkričio men. 11d. gausur ’yno 
lietuviu kolonijos būrys dalyvavo \ ers- 
dorfo krematoriume kremacijos iškilmėm. 
Per jas vienas kalbėtoju, Dr. K. Grinius, 
iskeles visus Dr. J. Šliupo nuopelnus musu 
tautai, pasakė: „Geriausias butu jam pa
minklas kaipo tikrajam Lietuvos ąžuolui, 
supilti piliakalni su ąžuolu viršūnėje. Jei 
kiekvienas jo pasėkėjus senovės papročiu 
papiltu kepure žemes, tai pasidarytu tur 
but nemažas kalnas.”

Taip. Dr. J. Šliupui reikia d' ’olio ir 
visiems laikams išliekančio paminklo. Jo 
pelenus, kuriuos nulludusi seimą ana lap
kričio diena parsinešė is krematoriumo 
mes parsivešime i Lietuvos žeme ir supil
sime aukšta kaina, kad jis visiems laikams 
primintu ir skatintu mus eiti slo didžiojo 
aušrininko keliais.

JEI NORI VISADOS TURĖTI „LIETUVI”, 
NEDELSDAMAS JI UŽPRENUMERUOK

(atkelta is 2 pslp.)
1 — Eikit patysl I kiekvienus namus jus 
priims. —

Issiskirstome po du tris. Susirandam.
Dalis musiskiu su latviu gydytoju So- 

pronovs suaimeta ligoninėj ir pradeda ja 
organizuot. Žukauskas, Butkus ir as pri- 
siglaudziame vienoj šeimoj. Lipniunus dar 
nesuradęs vietos. Einame ieškoti jam. 
Našle, kurios vyra vokiečiai sušaudė 1939 
m., priglaudžia ji puošniam galione.

Ta diena gyvename lyg sapne. Musu 
seimininke dalinasi su mumis, kaip su 
savo broliais, pačiais geriausiais valgiais. 
Nejaučiam nuovargio, išgyventu kančių.

Po pietų aplankau Alfonsą. Jis toks 
ramus, kaip niekad. Tylus, mažakalbis.

— Ar pavargęs jauties? —
— Nieko! —
Jis visa laika sėdi kambaryj-skaito, 

meldžias.
Rusai užima bažnyčia ir mes, klebono 

leidimu, laikome Misiąs kambaryje. Ateina 
Kučinskas, Krauciunas, seimininkes arti
mieji.

Taip praeina pora dienu. Su Alfonsu 
svarstome padėti, kuriam ateities planus. 
Bet viena diena Ciuberkis, Malinauskas 
ir as, išvykstam is namu: Vienas ruselis 
kalinys išveda mus ir perduoda komen
dantūrai. Musu laisve vėl nutrūksta. Juo
dos mintys, spėliojimai, ka su mumis da
rys neduoda ramybes. Sibiras arba mirtie- 
nieko blogiau! — godziames. Laukiame 
ateinant daugiau musiskiu. Juk visus ru
sai surinks. Neateina. Gal sužinojo apie 
musu aresta ir patys pasiskubino issinea- 
dinj is Pucko.

Tardymas.
Jus turėjot geresne padėti. Buvot vo

kiečiu šnipai?... —
Aiskinames. Kapitono veidas nesako 

tuo tarpu nieko pikta.
Areštas truko, aciu Dievui, tik viena 

diena. Karine valdžia, atrodė, issiaisklno 
del musu įskundimo.

MĮa ne&eke£la,
Ateina kančių sekmadienis. Bažny

čioje vėl prasideda pamaldos. Saule gra
žiai šviečia, ic Llpniunae vienu švarkučiu 
išeina i jas. Salta, bet jis paskęsta mal
doje ir-užmiršta save. Grizes i namus pasi
junta negerai, bet gulti nesiduoda priver
čiamas. Tik vakare paprašo vaistu ir nuo 
to laiko nebekelia. Pirmadieni atvedam 
gydytoja. Ligos simptomai dar neaiškus.

Antradieni ir trečiadieni Misiąs tenka 
laikyti jo kambaryje man vienam. Jis 
bando atsisėsti lovoje, bet vėl nusvyra ant 
pagalvio. Žinau ji-jei bent kiek jaustųsi 
turejes jegu, pats butu laikės Misiąs. Ne
jaugi su juo taip blogai!

Gydytojo neprisisaukiam. Ligonine per
pildyta šiltininku, kaliniu. Tik trečiadieni 
vakara pavyksta atvesti musu kolega latvi. 
Apžiūri. Demes-siltine! Greičiau i ligo
nine! Bet ten, nebera vietos. Gal rytoj.

Lipniunas ta vakara, lyg nujausdamas, 
kalba seimininkei:

— Tiek išvargta, tiek ruoštasi, o nūn 
reikest... —

Rytojaus diena tik pusiaudieni tesusi- 
randa jam vieta ligoninėj. Patys nuga
bename ji neštuvais ten.

Pora dienu lankau ji. Kas ryta nunešu 
Komunija. Prašosi atlikti visuotine išpa
žinti. Bet jo gerkle užimta, vos Iškalba.

— Palaukim! Gal kiek pagerės? Juk 
tau taip sunku kalbeti-sakau jam. Ligo
nines direktorių, taip pat stuthofieti, gydy
toja lenką pasiekė žinia, kad as nesu Ko
munija 1 šiltininku palata. Jis pasisaukė 
mane.

— Nieko neturiu pries religija, bet, 
supranti, pastebės rusai. įsakau 'aito ne
daryt! Ir is viso, tamstai, kaip pasaliniam 
žmogui, nevalia lankytas i šiltininku sky
riui

t&i MUlneA, fU
iiM flauclu. undeĄlma

Teko skaitytis su šiuo Įspėjimu. Pora 
dienu nematau Alfonso. Komunija Įvyniojęs 
i popierių duodu nunešti dr. Kučinskui, 

kuris dirbo kaip vaistininkas ligoninėje. 
(Pasauliečiai jau Štuthofe ėjo ne karta eitas 
diakono pareigas.)

— Kaip Alfonsas? — klausinėju ji, 
grizus nuo darbo.

— Komunija palikau ant staliuko. Jis 
nieko nekalba. —

— Nekalba? —
— Bet jislr Štuthofe kiek susirgęs ne

mėgdavo kalbėti, ar neprisimeni? Toks 
jau jo sirgimo būdas. —

— O gydytojai? —
— Kokie čia gydytojai! Direktorius 

daugiau ukiu nei ligoniais užimtas. Latvis 
eina vertėjo pereigas prie rusu, kurie čia 
nuolat maišosi. O Gajdus kituose ligonines 
namuose. Ak, kad čia butu musu Starkus!

Einu pas Gajdu (lenkas, Jietuviskos kil
mes) priimti kalcijaus injekcijų.

— Daktare, gal jus musu kun. Lipniunu 
pasirupintumet? Nėra kam! —

— Gerai! — sutinka.
Bet po keletos valandų atsiunčia žmogų 

su pranešimu:
— Be šiltines, jis turi plaučiu uždegimą. 

Darau, kas galima, bet vilčių maža. Pasis- 
kubinkit suteikti jam paskutinius sa k ra
mentus! —

Skubu pas ji. Sesele pasitinka tarpdu
ryje:

— Va, dvi Komunijos, tvarkydama lova, 
radau po jo pagalviu. Jis nebegali nu
ryti ... —

Musu Alfonso veiduos mirties šešėliai. 
Akys be gyvybes ženklu. Žvilgsnis klai
kus, burna pražiota, — vos iškvėpuoja. Ma
terija gerkleje, burnoje. Sesuo vienuole, 
kuri ji slauge nepaprastu rupestingumu, 
bando valyti su vata ir pagalėliu. Trau
kiasi kaip kaspinai, bet nesiduoda ištrau
kiami. Injekcija viena po kitos širdžiai 
stiprinti.

Spaudžiu jam ranka t
— Gal išrišima? Supranti mane! —

QaAhutlneA otAlAuelklnUna. a&oMA
Vyzdžiai pasigręžė 1 mano puse. Jo 

rankos nebepajegi^ susinerti, bet jaučiu,

1

kaip jo krutinę dar sunkiau kilnojas. Ban* 
dau duoti Komunijos trupinėliu su van
dens šaukštu. Nenuryja. Toks skausmas 
jo veide! Suprantu: jis taip norėtu dabar 
priimti Ji.

— Alfonsai, Alfonsai! — vos sulaikai . 
asaras.

Sėdžiu prie jo, laikau jo ranka. O jis 
pasigręžia ir kaz ka nori sakyti. Lupas 
vos judina, akis vos pagrezia. Prisiglau
džiu visai arti-gal išgirsiu paskutini jo žodi. 
Nieko! Uzsikoseja ir uždusta. Kiekviena 
minute ji gali uždusinti; balminuos.

Jis vėl žvelgia i mane. Si karta jo lu
pos nieko nebebando sakyti. Tik dvi di
deles asaros pakimba blakstienose. Glos
tau jo ranka ir bandau raminti.

Asaros nurieda skruostals-paskutines 
atsisveikinimo asaros! Ir jo akys užgesta v

OKeA {t ^aAUmAlme. ‘Tmynm
Mirė, nes geriausieji is musu miršta. 

Žeme jo veiklai buvo per maža. Jam rei
kėjo dangaus. Šventasis padarys daugiau 
musu tėvynei.

Kuo daugiau mes galėjome guostis, 
stovėdami ties jo karstu? Išgyvenę dvejns 
metus vienoje šeimoje, pažine vienas kita 
iki nagos juodimo — Alfonsą mes ramia 
sąžine galėjome čia pat kanonizuoti.

O jis, papuoštas gėlėmis, aprengtas 
komza ir stula, Šypsojosi tokiu meiliu šyps
niu, kaip ir visa savo gyvenimą.

Gyvos gėlės išdygo ant jo kapo Didįjį 
Šeštadieni.

Vienas is draugu, palikes ten, pasakoja 
po keletos menesiu:

— Kiekviena karta, kai nueinu vakarop 
ant kapiniu aplankyti Jo, randu jauna mer
gaite ar senyva ponia, besimeldžiančia* 
ties Jo kapu. —

Tai tos seimos, kurios per dešimt dienu 
Siejo Ji pažinti, dalyvauti jo laikomose 

isiose, pasiėmė globoti Ji tol, kol mes 
negrisim pasiimti Jo i Ievyne. O tai mes 
pažadėjom Jam, žerdami žemes ant Jo 
karsto.

5
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Tie, kiMe. IcJUaMiaL LAqoMtna £ie&UMM uahda
Viso keturiasdešimt penki žmones. 

Visi jauni, pasisvente lietuviškajam menui 
Ir ji pamilę, kaip savo jaunyste, su juo 
susijungė kraujo rysiu. Tie patys ir daini
ninkai, tautiniu šokiu šokėjai, knnklininin- 
kai, skudutininkai ir birbynininkai. Tai M. 
K. Ciurliono vardo meno ansamblis. Jo 
dainas girdėjome skambant Vifniuje, is 
jaunu krūtiniu jos verzesi sunkiomis pabe- 
gi’IJskojo gyvenimo valandomis Vienoje, 
Berlyne ir kt. dar karui tebevykstant ir 
visoje galybėje jos reiškiasi dabar, nusto
jus ginklams žvangėti, guosdamos lietuvius 
vannJ brolius Ir garsindamos visam pa
sauliui Lietuvos varde.

M. K. Čiurlionio vardo meno ansamblis 
Vokietijoje susiformavęs tais pačiais orga
nizaciniais pagrindais. Ansamblio meno va
dovas ir toliau pasilieka dirigentas Alfon
sas Mikulskis, nenuilstamas entuziastas ir 
lietuviškojo liaudies meno garsintojas, tau
tiniu šokiu vadove — Marija Baronaite- 
Grcbliunlene, kanklininkių vadove — Ona 
Mikulskiene ir jau naujai Vokietijoje i 
ansambli pakviestas Bronius Kiveris. An
samblis atsikuria Vienoje perniai rugsėjo 
men. 18 d. Daugumoje i ji sueina tie pa
tys vilniškiai jo nariai, trukstanti dalis pa
pildoma naujais. Jau po menesio ansam
blis koncertuoja Vienos lietuviams; tuojau 
pat kviečiamas Vienos Mokslu Akademijos 
įdainuoti lietuviu liaudies dainų plokšteles. 
To to išvykos i Berlyną ir koncertai musu 
darbininkams, paganau Kemptene sunkios 
dienos, vėliau darbas, atkasant lavina už
verstus kaimus, prie apkasu, ketinimas is 
šio vargo pabėgti i Šveicarija ir pasiektoji 
f'arbe, gyvenant Šveicarijos pasienyje. Ne- 
aimingus, be pastoges ir duonos, bet ne

rezignavusius ansamblininkus, viename 
tvarte laikinai pastoge susiradusius, už
klumpa karo pabaiga. Dz.iaugsmo trimi
tams aidint, ansamblio nariai atsiranda 
netolimame miestelyje ir jau tos pat dienos 
vakara koncertuoja vieno prancūzu armi
jos dalinio karo pabaigos šventeje. Nuo 
čia ir prasideda ansamblio darbas. An
sambliu kuri laika kanoertuoja tame pa
čiame miestelyje (Feldkirchen), paskui 
pakviečiamas i Lindau apsigyventi. Čia 
dirba tieeiogineje prancūzu okupacines ar
mijos vadovybes globoje. Ansamblis kon
certuoja prancūzu kariams, isvazineja visa ■ 
Vorailbergo provincija, visa Bodeno pae
žere; nėra prancūzu srityje tokios vieto
ves, kurioje jie nebutu buvę.

Jie ypatingai mėgstami vyriausioje 
prancūzu okupacines armijos būstinėje, jos 
vado gen. de Latre de Mesigny, kuris lietu
viškajam ansambliui suteikė garbe kaip 
vieninteliam meniniam vienetui dalyvauti 
prancūzu kariuomenei ruošiamuose pobū
viuose. Vienas tu pobūviu plačiai nuai- 

. dėjo pasaulio spaudoje ir isgarsino Lietu- 
’vos varda, musu tautai pelnydamas labai 
daug simpatijų. Tai buvo koncertas, kuri 
gen. de Latre ruošė JAV gen. Eisenhovorio 
pavaduotojo gen. Devers garbei. Siam kon
certui ansamblis ruosesi, dvieju specialiai 
Is Paryžiaus kviestu režisieriu padedamas. 
Koncertas vyko dideliame parke 12 vai. 
nakti. Buvo padaryta estrada ir daugybes 
įvairiaspalviu prozektorių pagalba ansam
blio vyru ir moterų tautiniai rubai svetim
taučiams telke ypatingai žavinti vaizde. 
80 generolu ir pusantro lakstančiu kitu va-

karu sąjungininku aukštu karininku karš
čiausiai plojo lietuviams, o gen. de Latre, 
dėkodamas menininkams, pries savo sve
čius stovėjo išdidus ir patenkintas. Jis 
didžiavosi prieš savo svečius tais lietuviais 
studentais, kurie toli nuo tėvynės, pabe- 
geliska gyvenimą vargdami, sugebėjo susi
burti ir taip gražiai perduoti lietuviu tau
tos mena.

Is visu lietuviu liaudies dainų gen. de 
Latre labiausiai patiko „Viena linelius 
pasėjau". Šita daina visuomet žavėjosi 
ir visomis progomis, net ta vakara, kai

ęZzMzzd- OiuMiickiA

'Jeuųnei AietuuaL
Vėl sugrįžo saule, kad kelius nusviestu, 
Vėl jurgino žiedas dažosi krauju.
Ir pro žmonių veidus, pro tuštybe mieetu 
As matau tėvynė ilgesiu nauju.

Tėviškė senoji, su beržais ir uosiais, 
Su Rūpintojėliais, kryžiais ir svirtim, 
As svetur kas vakara vienas raminuosi... 
Naktys čia praeina su juoda mirtim.

Siusk man žalia rūta, siusk man kvapia 
meta, 

Ašara motutes, Lietuva, atneški 
Palinguok prie Merkio beržą pažymėta, 
Kad esu dar gyvas Nemunui pranešk!

Pavartyk sivakar Vaizganta, Maironi, 
Nuo Krėvės, Žemaites dulkes nuvalyk! 
Aplankyk šia nakti žalia Stanges kloni, 
Svoksciąncio pušyno vieno nepalik!

Tu išimk is stalčiaus noveles ir. laiškus, 
Susirask Uciekoj rasinius visus!
Nieko man neliko.. Kelias toks neaiškus.. 
Juokiasi pro langa vakaras vėsus.

Neužmiršk užeiti i senus Barkūnus. 
Prie aermuksniu medžio tyliai parymok! 
Ar gyvi tėveliai, dukros ju ir sūnūs? 
Jei namie visi jie, tu linksmai pamok!

Tėviškė senoji, Lietuva tėvynė! 
Jei gali, nuo manes ilgėsi išplėšk! 
Tiems, kurie išvarė, nuo savu atskyrė, 
Mano tylu skunda grįždama nunešk...

mate 50.000 lun&uu,
(PMe. lavina, uauehAtu kaimu atkoAimo-. <J>xaAideda anAamltio. 
doJi&aA. 80 Aojf. ąeneMlu ptafa lietuuiamA.. OVtancuaai įLetuulamA. 
douano^a tletuaLAkojA ueliauaA. Studentai AuAitinka nu jAom. 
jfAa/eAOMumi. 'UuAienia. Apauda. apie onAamAli. OKaMkleciaL 
nemelapų[e ieAko. ALetuuon. ‘OkauAminąan menLnin ulenetan.

kalbėjosi apie ansamblio darba ir bendrai 
apie lietuviu dabartine padėti ir ateiti.

Prancūzu spauda apie koncertus Baden 
Badene tada šitaip rase: „Baden Badeno 
scena muzikinio sezono atidarymo metu 
turėjo progos pamatyti M. K. Čiurlionio 
(lietuviu studentu) ansambli, kurio pasi
rodymus palydėjome gausiais plojimais. 
Jie mums parode tikraji mena. Tautiniai 
rubai buvo nepaprastai ispudingi, o lietu
viškoji daina ir sokis buvo atlikti tikrai 
žaviu šviežumu ir jaunyste.”

Bendrai apie ansamblio pasirodymus 

9K.. Oi. (LuVitiania mena onAawMiA JUH&duMe.
(Js ka’res viršuje) 1, Atvykstame! 2. (apačioje) Ansamblio dalyviai su savo vadovais pries koncertą. 3. „Malūnas" Vorail
bergo kalnu papedeje. 4. Vienos koncerto pertraukos metu. Viduryje ansamblio ipeno vadovas dirigentas Alf. Mikulskis.

• V. Pranckuno loto

išvykdamas i Prancūzija, pasikvietė an
sambli i savo busline nakti atsisveikinti 
ir praleisti paskutines kelias minutes, jis 
paprašė jam dar syki-paskutini-padainuoti 
„Viena linelius pasėjau”.

Pradedant anksčiausiu prancūzu draugu 
gen. de Latre, baigiant Prancūzijos armijos 
eiliniu kareiviu, M. K. Čiurlionio vaido 
meno ansamblis visur sutiko didžiausi pri
tarimą ir ivertinima. Immenstadte an- 
samblininkai prancūzu Įgulos vado apdo
vanojami lietuviškais skydeliais, Konstan
coje mūsiškiai, atvykę koncerhfoli mato 
scena, papuošta dviem didelėm silkinėm 
lietuviškom vėliavom ir ju viduryje- 
praucuziskaja. Po koncerto jie gavo jas 
visas tris prisiminimui. Be to, scena buvusi 
papuošta Gedimino stulpais. Visa šitai 
aiškiai rodo tas simpatijas, kurias pelnija 
ansamblininkai svetimtaučiu tarpe. Didžiu
lio pasisekimo sulaukė ansamblis ir ameri
kiečiu kariu tarpe po to, kai vienos armijos 
stabui pakvietus, jie jiems euruose visa 
virtine koncertu.

Is koncertu vak. saj. kariams ypatingai 
issikirtinas ansamblio pasirodymas Baden 
Badene muzikinio atidarymo savaites metu. 
Čia buvo suruošta viso 4 koncertai. Lietu
viu tautiniai rubai ir liaudies orkestro in
strumentai (čia ansamblis pirma syki pasi
rodė su kanklėm, kurias is lietuviškojo 
ąžuolo pagamino vienas austras citrų 
meisteris. Ąžuolo medžio kanklėms davė 
liet, prekybininkas Petrenas, kuris savo 
dirbtuves buvo atkeles i Vokietija. Tuo 
pat laiku buvo pagaminti ir kt. instrumen
tai) bei atliktoji programa svetimtaučius 
stebino ir buvo taip juos apžavėjusi, kad 
koncertu pertraukomas užkulisiuose sunku 
buvo apsiginti nuo svečiu, žiūrinejanciu 
tautinius rubus ir besiteiraujančiu apie 
menininkus ir Lietuva. To koncertu metu 
susitikta su buvusiu V DU profesoriumi 
Schmiteleinu, esančiu šiuo metu generolo 
laipsnyje, vadovaujančiu visam kultūriniam 
ir svietiminiam gyvenimui prancūzu sri
tyje. Ansamblio nariu tarpe buvo šio pro- 

• fesoriaus studentu, su kuriais jis mielai
J

y 
j

užsienio spauda yra daug rašiusi. Lietuvai 
ir ansambliui palankiu straipsniu randame 
šveicaru, amerikiečiu (angliškai ir lietu
viškai) ir vokiečiu spaudoje. Ypatingai 
daug buvo rašoma po didžiojo pasirodymo 
aštuoniasdešimčiai vak. saj. generolu. Ta
čiau ir visais kt. atvejais jiems nebuvo gai
limą iškelti ju pelnyta pagyrimą. Štai, pvz. 
vienas šveicaru korespondentas rašo savo 
laikraštyje: „Lietuviai studentai, kurie 
koncertavo Feldkircheno pilyje, atliko tai. 
ka vadiname tikruoju menu ir — sužinojęs, 
kad „šie vargšai lietuviai pries keletą sa
vaičių, sunkaus darbo Vokietijoje nuvar
ginti, stovėjo prie Šveicarijos sienos ir 
nebuvo perleisti", sako: „Kokie, mee švei
carai, buvome! Kodėl mes jiems neistie- 
seme pagalbos rankos?”

Vokiečiai, rašydami apie ansambli, vi
suomet pradeda nuo Gėtės, Schleicberio 
ir Herderio, kurie pirmieji juos supažin
dino su lietuviu liaudies kūryba. Jie labai 
aukštai vertina ansamblio • atliktąja pro
grama meniniu atžvilgiu ir ilgiau sustoja 
ties M.\R. Čiurlionio kaip kompozitoriaus 
ir dailininko kuriniais.

„Tai tokia jums buvo si vakara musu 
Lietuva"-baigia pranešėja ir, gausiai plo
jant, apsisukusi nueina nuo scenos, o ma
rokiečiai ar is kitos kurios kolonijos kariai 
imasi žemėlapi ir ieško mažyčio krašto, 
bet taip Įdomaus ir mielo-Lietuvos, o pas
kui kartu su prancūzais šimtais veržiasi 
prie menininku, prašydami autografu. Di
dele dalimi prie ansamblio pasirodymu 
pasisekimo prisideda pranešėjos, kurios 
kiekviena programos numeri apibudina, 
iskeldamoe ju savitumą, lietuviškumą, su
jungdamos ir palygindamos n* r su dainas 
su klausančiųjų dainomis, žodžiu, paruos- 
damos klausytojus priimti lietuviškąjį 
mena. Todėl tat ansamblis gali diOžiuotis: 
„Mes neturėjome atsitikimo, kad kas nors 
mums butu pasakęs, jog musu program# 
neįdomi, kad paruostumem kabaretine ar 
pan." Tai ir siu dvieju menininkių nuo
pelnas, kuriu viena prancūziškai (E. Zem- 
kalnyte-Karazijiene), o kita angliškai (D.

Kuberlaviciute) vere kelia i klausytojus. 
Jos taip pat konferuodavo ir lietuviams 
koncertu metu. Jiems, gyvenantiems pran
cūzu ir amerikiečiu srityse, ansamblis yra 
daug kancertaves.

Ligi šiolei ansambli mate daugiau kaip 
50.000 žmonių per 76 koncertus. Ansamblis 
mašinomis yra padaręs daugiau kaip 5.000 
km. Po šio darbo ansamblis buvo dešim
čiai dienu sustojęs pailsėti. Tačiau poilsis 
jau baigėsi. Ansambis ir vėl stovi pries 
nauju» uždavinius. Jis šiuo metu ruošiasi 
aplankyti anglu srityje gyvenančius lietu
vius. Stovyklos, kurios norėtu, kad ansam
blis jas aplankytu, turi jam pranešti savo 
adresa. Reikalinga parūpinti maista ir 
nakvyne. „Daugiau mes nieko nereikalau
jame, dirbame be jokio užmokesčio, gyve
name be jokiu pajamų, tik tam, kad Lietu
vos vardas pasauliui butu žinomas” — 
sako ansamblio tarybos pirmininkas J. 
Stempuzis. Beje, savo pirmąjį Ir didžiausia 
uždarbi — Rm. 4.000 ansamblis po 50-tojo 
koncerto Kemptene ineee i ansamblio

įsteigta Nepriklausomosios Lietuvos atsta
tymo fondą, kuriam skiriamos ir tolimesnes 
pajamos.

Ansamblis sudaro drausminga vienetą. 
Jie gyvena vienamd" dideliame kaime ne
toli Bregenzo poroje evakuotu namu ir 
maitinasi is vokišku korteliu. Jis sudaro 
nedidele lietuviu menininku „stovykla" ir 
net turi savo komendantą. Didžiuliu savo 
ir ypač savo vadovu, nesančiu moraline 
atsakomybe uz musu tautine reprezenta
cija, pasišventimu svetimtaučiams jie gar
sina Lietuva, o saviškiams jie primena ja, 
dar pries keletą metu, gražia ir gyva, o 
dabar priešo nuniokota Ir merdinčia, už
degdami juose vilti ir troškimą geresniu 
dienu.

Menas galingas ir stebuklingas...
S. aKkeliunaite

Vokietijoje gyvenančiu lietuviu laikraštis 
Leista Military Government Nr 10P 
Išeina tris kartus per menesi.
Laikraščio leidėjas ir vyr. 
redaktorius Kazys Kemezys
Spaudžia Kari Sasse, Rotenburg i. Hann.
Laikraščio leidyklos adresas:
Ddrverden, Kr. Verden-Aller (23) 
Montgomery Lager.
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The Lithuanians Newspaper in Germany. 
Permitted by Military Government Nr 106 
Newspaper publisher and chief editor 
Kazys Kemezys. Printed by Karl Sasse.

Rotenburg i. Hann.

Prenumeratos kaina*. 3 menesiams 5 Rm.
Laikrašti užsisakyti galima kiekvienu mgtu.
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PAIEŠKOJIMAI
Hanau
Marvte Urbsiene Ieško Jono Urbšio, is Sa

kiu, Prano Urbaaicio ir Gustavo Urb- 
saicio.

Maryte Dorelyte ieško Andriaus Kenikio 
ir giminiu, šakiečiu.

Augustina Endsaitiene ieško sunaus Prano 
Endzaicio, gi m. 1925, Sakiu apskr.

Agota Burbiene ieško Juozo Burbos, is 
Sakiu apskr., Sintautų vise.

Liudas Medelis ieško tėvu ir broliu.
Juozas Rygelis ieško tėvu ir Jules Gu- 

daites.
Zenonas Merkevičius ieško Albino Merke

vičiaus, Alfino Kauko ir Jono Čepaičio. 
Ona Usaite ieško tėvu ir broliu.
Mečys Jakubcevicius ieško brolio Česlovo 

Jakuboeviciaus.
Erna Mariuniene ieško vyro av. kpt. 

Alekso Mariuno.
Regina Miklaseviciute Ieško Stasio K ri

si neko, gyv. Radviliškyje.
Kostas Seputa ieško brolio Jono Seputos, 

gyv. Regen, Bayr.
Juozas Andriejauskas ieško sunaus Juli

jaus Andriejausko.
Ona Krapavickiene ieško dukters Dales ir 

tėvu Marijono ir Pilypo VaJikftVU.is 
Sintautų vise.

Sofija Pyzeviene ieško Tado Bitvinskio ir 
jo giminiu.

Marija Abramavioiene ieško vyro Stasio 
Abramaviciaus, buv. luftwaf. ir brolio 
Vinco Mozuraicio, buv. luftwaf.

Kazys Juskevicius ieško Anės Juske- 
vicienee, buv. Saalfeld (Saale), Thūriug;

Elena Mozuraitiene ieško vyro Vinco Mozu
raicio, buv. amer. nelaisvėje ir brolio 
jono Girdausko, buv. Auschwitz.

Sofija Jonyniene-Mickevieiute ieško tėvu 
Prano ir Onos Mickeviciu, dukros Laimos 
Jonynaitės, seseru Adeles, Tereses ir 
brolio Antano, buv. luftwaf.

Vladas Konstantinavicius ieško Juozo 
Stašaičio.

Stud. dipl. Albertas Simanavičius ieško se
sers ir paz. Hanau stovyklos pastas iki 
pareikalavimo.

Anele Draguneviciene ieško sunaus Algi
manto ir Rimvydo Draguneviciu.

Juozas Ramonaitis ieško motinos Vero
nikos Rąmonaitienes, gyv. prie Dancigo, 
Jono Ęamonaicio su seimą, gyv. prie Ka
raliaučiaus, Gross-Heidekrug.

Maryte Skireviciute, ieško brolio Jono 
Skireviciaus, gyv. Berlyne, ir sesers Gen- 
trutos Rickienes, gyv. prie Dresdeno.

Vytautas Vaičiulis ieško brolio dipl. inz. 
Antano Vaičiulio, gyv. Rytprūsiuos ir 
Kazio Liūgo, is Radviliškio.

Vytautas Miškinis ieško Henriko Skukaus- 
ko, gyv. Silezijoje ir Jono Vainiaus, gyv. 
Zarasu apskr.

Ona Tugaudiene ieško sesers ir brolio.
Brone Cizikaite ieško seeers Stefanijos Sa

vickienės ir svogerio Vitoldo.
D-ras Baltrus Atkočiūnas, is Kauno, ieško 

brolio Juozo ūkininko Atkočiūno, is Lin
kuvos valse.

Feliksas Valaitis ieško majoro Jono Va
laičio, Valentino Valaičio, Petrones Va
laitienės, is Raugalu km., Justo Liorento, 
Bliuvu km., Jono Kudirkos, Pustelninku 
km. visi is Sakiu apskrt.

Vincas Tamasauskas ieško sunaus Vytauto- 
Alėksandro Tamašausko, is Obelyno, gi
rininko.

Aldona Lomsargyte-Grigoniene ieško bro
lio Tado Lomsargio, is Semetiskiu km., 
Tauragės apskrt.

Marija Bytautiene-Juozapaityte ieško svo
gerio Petro Kijausko, sunu Pijaus, is 
Vilkaviškio (buv. gimnaz. mokytojas).

Elena Radaviciute ieško Antaninos Morku- 
naites giminiu ir paz.

Medardas Rimbergas ieško Leono Zi
mins ko.

Stefanija Katiliene-Jankauskaite ieško mo
tinos Aneles Jankauskienės-Gudelytes 
sesers Laimos ir brolio Algio.

Justinas Liaukus ieško žmonos Elenos 
Liaukuvienes. Z

Antanas Dėdinas ieško Juozo Zubricko su 
seimą, is Kybartu vise., ūkininko.

Vincas Markūnas, is Biržų, ieško Birutes 
Grabauskaitės.

Julius Neumantas ieeko Jono Kelaicio is 
Zem. Naumiesčio, Elenos Jurksaitienes 
ir Otto Hejerio is Zem.' Neumiescio.

Ona Kavaliauskiene ieško brolio Antano 
Sakalausko, is Raseinių, ir seserų Sofijos 
Maliauskienes, is Raseinių, Marijos Ba- 
jorunienes ir Elenos Bykovienes, is 
Siauliu.

Vytautas B ark u s ieško Jono Barkaus, is 
Vilniaus, gyv. Baden bei Wien.

Augustina Kriauziene ieško Kumetaičiu, 
Veismanu, -is Prienų, valse, ir Valteriu 
is Prienų valse.

Vincas Trečiokas ieško brolio Zigmo Tre
čioko, giminiu ir paz.

Mykolas Varanauskas ieško Eduardo Vara- 
nausko, Stasio Jonaičio, Justo Stukeno 
ir Jono bei Stasio Puciuliu.

Pijus Vaičaitis ieško įbrolio Justo Vaičaičio, 
gyv. Landshut.

Dr. Kozica Vincas ieško giminiu, draugu 
ir paz., Hanau lietuviu stovykla Lam- 
boyer g-ve arba (20) Bad Rehburg fiber 
Wunstorf, Bremerheilstatte pas dr. B.

...MatuHaul.....
Raimundas Korsakas ieško sunaus Al

berto, 16 mt., is Kretingos.

Dorverden
Motina Elena Surkoviene, is Kauno, ieško 

dukters Tamaros Surkovaites. Pranešti 
laikraščio leidyklai

Jadvyga Vidunieks, is Liepojaus, ieško se
seru Adolfinos Mamaitienes, Stanislavos 
Mikšienės ir Onos Pleckauskienes, visos 
gimusios Kiudulaites.

Dantų gyd. Filiomonija Vasiliauskaite 
ieško Povilo Grigonio su seimą, gyv. 
Vilkijoj.

Vladas Vanagas, gyv. Panevėžy, ieško bro
liu Juozo, Kazimiero Vanagu, Vlado 
Vilimo ir inz. Jono Aukštuolio.

Antanina Beliajevieno ieško sunaus Alekso 
Beliujevo i” n. 1997 m is Kazlu-Rudos. 

Geod. Algirdas Caplinskas, is Mažeikiu, 
ieško geod Jono Cereskos, gini, ir paz.

Albinas Pocius (Paccvicius) ieško giminiu 
ir pažįstamų, mažeikiečiu.

Gertrūda, Maryte ir Onute Miseviciutes 
ieško tėvu ir broliu is S. Kalvarijas.

Adolfas Andriulaitis, is Raseinių apskr., 
Bludziu km., ieško sunaus Jono Andriu- 
laicio, sesers Bertos Rotmonienes ir mo- 
nitos Minos Atrdriulaitienes.

Albinas Siurinskas ie*ko žmonos Emmos 
Siurinskienes, vaiku Aldonos, Idos, Ver- 
nerio, gyv. S. Kalvarijoje ir Onos Jurky- 
naites, is Vilkaviškio.

A. Strakauskas ieško Kazio Lazdausko, 
Marytes Strakauskaites, Jeronimo Stra- 
kausko, is Gelgaudiškio, Sakiu apskr.

Česlovas Kurauskas ieško tėvu ir giminiu. 
Žinančius apie juos prašoma pranešti.

Darija Karosiene ieško inz. Jurgio Gim
buto, Aldanos Grinienės, gvd. Adomo 
Laskausko ir paz. I

Pranas Antanaitis ieško broliu Jono, 
Alekso Antanaičiu, majoro Alfonso An
tanaičio ir Kazės Tumavicienes.

Nikodemas Bernotas ieško Petro Alke- 
-viciaus ir gim.

Veronika Paskeviciene su vaikais ieško 
vyro Edvardo Paškevičiaus.

Kazys Simanavičius ieeko Aldonos 
Kaniauskytes.

Jonas Lietuvininkas ieško broliu Juozo ir 
Albino Lietuvininku ir gim. Vilkaviškio 
valse.

Vladas Slinskas, is Panevėžio, ieško brolio 
dukters Adeles Silinskaites ir is Teisiu 
mieto Prancikos Normantaites, kurios 
čia yra daiktai. •

Antanas Sarkauskas ieeko broliu Juozo, 
Jono ir Petro Sarkausku, is Kybartu.

Petras Subačius su seimą ieško Juozo 
Liskeyiciaus su žmona, Kazio Vaioelio 
su seimą ir Stasio Povylaicio su seimą, 
visi Alvito valse.

Kazys Kindzius ieško Jules Borisaites, 
Onos Sepaitienee ir Helenos Jurke- 
vicienee.

Viktoras Jakubauskas ieško sunaus Algi
manto Jakubausko ir Jono bei Petro 
Radzevičiaus.

Kazys Cizauskas ieško Juozo ir Aneles 
Rimkevičių, Kazio Urbiko su seimą 
ir gim.

Antanas Urbaitis, is Urban tu, Sakiu 
appkrt., ieško buv. prokuroro Bulotos, is 
Kauno ir kt. artimųjų.

Gediminas Leveckas, is Kudirkos Nau
miesčio, ieeko Kęstučio Levicko su 
seimą.

Petronėle Kurapkiene-Vasiliauskaite ieško 
vyro Juozo Kurapkos.

Dra/įahn
bei Dannenberg

Camp Oxford
Petras Gicius, is Ariogalos m., ieeko sunaus 

Heinricho Giciaus.
Zigmas Diemyda, is Veisėju, ieško gim. 

ir paz.
Zenonas Pacevicius, is Tirkšlių, ieško se

sers Aleksandros.
PranasKvedaravicius, is Leipalingio, ieško 

žmonos Rozes ir vaiku Aneles, Jules, 
Onos, Janes ir Antano.

Gustavas Slepsnys, is Sakiu, ieško žmonos 
Bertos ir vaiku Jurgio, Gustavo, Risardo, 
Elės ir Alinos.

Morta Gerulyte ieško motinos Onos Gen- 
cienes, is Tauragės.

Vale Gintvainiene ir vaikai ieško vyro 
ir tėvo Stepo, is Tauragės.

Adolfas Garbaliauskas - ieško Jono Var- 
kuliaviciaus ir Jono Junevičiaus, is 
Krekenavos.

Albertas Paulikaitis, is Tauragės, ieško 
pažįstamų.

Bernardas Markevičius ieško brolio Povilo 
ir Helenos Radauskaites.

Jonas Naujokas ieško Antano Janceviciaus 
ir seimos nariu, is Tauragės.

Povilas Janeliunas ieško broliu Stasio, • 
Jono ir Domo.

Vlade Sakalauskiene, ie Sedos, ieško Igno 
Sakalausko.

Jonas Rastauskas, is Vilkaviškio, ieško mo
tinos Brone*, sesers ir paz.

Mok. Bonckus Silvestras prašo atsiliepti 
pazistamus.

Jonas Vabuolas, is Miroslavo, ieško Adomo 
Vaicekausko ir gim. *

Luise Januškevičiene, is Kauno, ieško 
Liucijos Lauceviciutes ir kt. gim.

Antanas Sabutis, is Mažeikiu, ieško gim. 
ir paz. •
Aleksas Bardauskas, is Raseinių, ieško 
gim ir paz.

Jeva Gerulieno ieško broliu Petro ir Simo 
Dycmonu ir ju seimu.

Andrius Girulis ieško Andriaus Nevo su 
seimą ir kt. paz.

Ltineburg
Lietuviu Komitetas, Am Markt 4

Erdmonas Simonaitis, is Klaipėdos, prašo 
atsiliepti pazistamus.

Ona Rimkiene, is Julijanavos, prie Kauno, 
ieško Augustos Knausos, buv. Raudon
dvaryje mok.

Jonas Kasiukonis ieško žmonos Valerijos 
ir svogerio Alfonso Bardausko.

Juozas Andriukonis ieško zmouos Onos su 
dviem vaikais, broliu Jono ir Alfonso, 
is Utenos.

Kazys Jurevičius, is Tauragės, ieško brolio 
Stasio ir paz.

Irena Samuoliene-Laheikaite, gyv. Wend.- 
r Ever 13b, ieško gim. ir paz.
Petrąs Stancelis, gyv. Dammstr. 13 ieško 

gim. ir paz.
Leonas Nekutavicius, Is Panevėžio, gyv. 

v. d. MOlenstr. 10, ieško Elenos Pasi- 
lienes ir Danutes Pasilytes, gyv. bei 
Kaldenkirchen.

Blomberg i. Lippe
Kreis Detmold

lietuviu stovykla, ieško giminia 
ir pažįstamų:

Balys Paskevicius, is Grinkiškio.
Pranas Tekutis, Joniškėlio v.
Jadvyga Buksaitiene, is Tauragės.
Antanas Paskevicius ir Kostas, is Kauno. 
Tomas ir Ona Radziai, is Siauliu.
Simas Valaitis su seimą, is Kauno, 
Jeroslavas Pacepavicius, is Setos. x 
Vladas Dudėnas, is Kauno.
Juozas Racovicius, is Alvito.
Edmundas Milaševičius, is Radviliškio, 
Adolfina Grimalyte, is Šilalės. 
Ignas Gedminas, Kelmes valse. 
Domas Rupsis su seimą, is Verniu.
Vytautas Sadroika, is Varėnos 1L 
Romualdas Edelis, is Raseinių.
Vladas Sarauskas-Sarunas ir Janina Sa- 

rauskaite, is Vilniaus.
Stasys Tamulis, is Radviliskip, 
Albinas Žukauskas, is Graziskiu valse. 
Valerijonas Untulis, is Pajūrio.
Antanas Brencius, is Nevarenu.
Juozas Liutikas su seimą, iš Tverų.
Vladas Juodis, is Raseinių.
Vladas Ruzgas, is Utenos.
Juozas Jankauskas su seimą, Lazdijų 

apskr.
Pranas Gegužis, is Mergiskiu, ieško brolio 

Jono.
Antanas Baronaitis, is Sudargo, ieško bro

lio Jono.
Jonas Rupeika, is Mosėdžio valse., ieško 

broliu Igno, Valio ir Stasio.
Kajetonas Čeginskas, is Alytaus, ieško 

Juozo Rasimo.
Morta Leksiene, Šilalės valse., ieško vyro 

Kosto Leksio.
Ona Kazakevičiene, is Kauno, ieško vyro 

Jurgio Kazakevičiaus ir dukterų Onos 
ir Marijonos.

Alma Hakiene, is Tauragės, ieško vaiku 
Ugono, Aleksandro ir Ausros Jakštu.

Aleksas Ibenskis, is Teisiu, ieško sesers 
Jadvygos ir paz.

Romuldas Stanevičius, is Palemono, ieško 
brolio Felikso.

Vanda Prunskiene, is Zarasu, ieško brolio 
Leonardo Volko.

Antanas Elvikis, is Skaudvilės, ieško bro
liu Juozo ir Jiggio.

Jonas ir Nele Mockai, is Lazdijų, ieško 
J. Giedraviecienes.

Marcele Razmiene, Sedos valse., ieeko vyro 
Simo Razmos ir Vinco, Razalijos Navicku.

Aleksas Balnys ieško brolio Vlado, pus
brolio Alfonso.

Jonas Romikaitis, Jurbarko valse., ieško 
tėvu, broliu ir sesers.

Aleksandras Pempe, is Taujienu valse., 
ieeko žmonos Janinos ir svogerio An
tano Kurcinsko.

Antanas Mikeliunas, is Panevėžio, ieško 
giminiu ir paz.

Juozas Pagareckas, is Panevėžio, ieško 
gim.- ir paz.

Fridrikas Jakštas, is T. Naumiesčio, ieško 
gim. ir paz.

Alfonsas Savickas, is Sialiu apskr., ieško 
broliu Stasio ir Antano.

Pranas Vapsys, Salako valse., ieško gim. 
ir paz.

Stasys Miksraitis ieško gim. ir paz.
Albinas Barsauajcas ieško Jono Krišto

laičio ir Jono'Pipiro.

Augsburg
Hochfeld, II-ji lietuvio kolonija

Rūta Prismantaite ieško sesers Vandos 
Mataitienes.

Eugenija Prismantiene ieško seserų Onos, 
Adeles, Stefos Ir Marytes Tamaliunaiciu.

Herta Cirtpautiene ieško vyro Petro Gir
tauto.

Apolonija Šeštokiene Ieško sunaus Aniceto 
Šeštoko, gim. 1927 m. Kaune. Buv. Speer 
legion.

Viktorija Vajtiekaityte ieeko brolio Gedi
mino Vaitiftknlc.io

7
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Oldenburg V
Ohmstede stovykla „

Juozas Kaulius ieško broliu Benefato Jr 
Prano, is Rietavo, Stasio Radvenško, is 
Tauragės.

Agota Uibsiene ieško Henriko Abroma
vičiaus, Petro, Frenkelio ir Richardo 
Uibsaiciu, visi is Sakiu apskrt

Vytautas Petrauskas ieško sesers Alek
sandros Paltarokienee Ir Stasio Palta
roko, is Kauno.

Aloyzas Kratas ieško broliu Augusio, Vy
tauto ir Petro, is Rokiškio.

Irena Zemaitaitiene ieško brolio Zigmo 
Kazakevičiaus, is Utenos apskr., Alun
tos m lest.

Vitalius Alkevicius, is Pajavonio valse. 
Vilkaviškio apskrt. ieško tėvu Jono 
Alkeviciaue, giminiu ir paz.

gal i o ui ėja Karaskiene, is Pajavonio, ieško 
Marijonos Karaskienės.

Pranas Paskevieius, is Pajavonio, ieško 
svogerio Juozo Karasko.

Uršule Viibariene, is Bartininkų valse., 
ieško vyro Juozo Vizbaro. Adr. „Litu- 
anicos" stovykla.

girnas Meneinskas, Vilkaviškio apskr., 
ieško sunu Justino, Vinco ir Vaitiekaus 
ir dukters Elenos.

„Lituanicos" stovykla
Gediminas Pranckevicius ieško levu ir gi

miniu.
Marta Keiniene ieško vyro ir seserų.
Petre Nevuliene ieško sunaus Jono Ne-
- vulio, Tauragės apskrt. Žygaičiu valse. 
Bronius Piruckas ieško giminiu ir paz. 
Vladas Miškinis ieško žmonos Aneles 

Miskinienes-Juodkojytes ir Marytes 
Valickaites.

Albinas Benkis, Pajavonio valsčiaus, ieško 
motinos Benkienes, sesers Emos, brolio 
Gustavo, svogerio Anupro Sliko ir Stasio 
ir svogerio Juozo Birštono.

Juozas Demereekas, is Jurbarko, ieško bro- 
. lio Kleopo Demerecko, svogerio Bro

niaus Cekaicio, Gasparo Veličkos, Kazio 
Stašaičio, Broniaus Stankaičio ir Stasio 
Sibicio.

Kostas Burbulys ieško Ados Cyliutes, Inos 
Šakienės, Benevcnturo, Prano ir Stasio 
Zacluirkii, Jono Skvirblio, Emilio ir Her
berto Kuru su šeimomis, Sergejaus Moi- 
eejenko, Elenos Langienee, Tabejds Lan- 
gaites, stud. Krisiukeno, stud. A. Jurėno, 
Bolio Micpovillaus ir Petro Januse- 
viciaus.

„Unterm Berg”
Viktoras Rutkauskas ieško tėvu, is Vilka

viškio apskr.
Mari,joną Kislauskieno ieško sunaus Vyto 

Ktolausko ir dukters Brones Kislaus- 
kaitmta Kybeikiu, Kybartu valse. Vil- 
kavislio apskr.

Juozas Beinoravicius ieško svogerio Tituso 
Antanavičiaus, is Mažeikiu. Marija In
tiene ieško brolio Stepono Vasiliausko.

Jurgis Denkis, is Marijampolės, ieško 
svogeriu Antano Kairio ir Jono, is Ra
guvos ir Demikiu, is Marijampolės.

Petronėle I’aulaviciene ir Zose Paula
vičiūte ieško Stanislavos Paulaviciutes 
ir Prano Paulaticiaus, nuo Tauragės.

Kazys Peckys ieško žmonos Onos su seimą, 
tev^, broliu ir seserų.

Marija Naujokaitiene ieško sesers Brones 
Siupienienes.«

Jonas Smulkevicius ieško savo seimos, mo
tinos Petrones, Petrutes ir Juozo Smul- 
keviciu.

Evaldas Meismcris, gyv. Kolhorine, bei 
Kloppenburg in Oldeirourg, bei Bauer 
Huffen, ieško brolio ir giminiu.

Petras Adomaitis ieško žmonos Augustos.

Sdiwarzenbedt.
bei Hamburg /

D. P. Camp 7
Leokadija Vilimiene ieško dėdės Antano 

Vildžiūno ir paz.
Danute Paltarokaite ieško Onos Paltaro- 

kienes.
Brone Kasiuliene ieško seserų Onos, Mar

celės, Aneles ir Monikos Dzetaveckaiciu.
Albina Žemaityte ieško Genes Kulise- 

viciutes, is Kauno.
Jonas Bučinskas su seimą, is Jurbarko, 

ieško giminiu ir paz.
Elena Karaliene, is Kybartu, ieško Kazio 

Karaliaus su žmona.
Stase Itadvilaviciene-Skueaite su sunumi 

ieško vyro Juozo Radvilaviciaus ir gim.
Juozas Budininkas ieško sunaus Juozo. 
Zina Baltmiskaite ieško tėvu ir paz. 
Janina Sankauskaite ieško giminiu ir paz. 
Zuzana Kontrauskiene ieško vyro Stasio 

Kontrausko ir paz.
Viktoras Salatka ieško sunaus Česlovo 

Salatko.
Jonas Bajoriunas, kilęs is Siauliu apfkr. 

Gedziunu km., ieško giminiu ir paz.
Andrius Cinkus ieško sesers Matlldos, 

brolio Jurgio ir motinos Marijos Cinku, 
is Sakiu valse.

Jonas Luksevicius ieško brolio Broniaus 
Lukuseviciaus, gim. 1919 m.

Vladas Paliulionis ieško brolio Petro 
Paliulionio ir Vlado Slasiliuno.

Kazys Miksys ieško Mykolo Kriauciuno, 
kun. Tito Darbuto ir kt. gim.

Anele Braziene ieško Broliu Albino, Bro
niaus ir Jono Vieraiciu ir gim.

Kazys Miniutas ieško brolio ir paz.
Jonas Kavaliauskas ieško Broniaus Kava

liūno, gim. 1925 m. ir gim.
Marija Janulevieiene ieško Juozo Miciulio, 

Antano Sumakario ir gim.
Irena-Agute Arnastauskiene ieško seserų 

Viktutes Gudmienes ir Verutea Brazule- 
vicienes.

Stanys Stonys ieško Adomo Noreikos, gim. 
1905 mt.

Eduardas Sabaliauskas ieško giminiu 
ir paz.

Jonas Samulis ieško gim. ir paz.
Aleksas Zygas ieško gim. ir paz.
Pranas Darys, is Vilkijos, ieško giminiu 

ir paz.
Kazys Vaivoras ieško pusbr. Antano Ri- 

binsko, is Babtų ir gim.
Juozas Totoraitis ieško sunau? Prano, gim.

1925 mt., Sakiu apskrt ir gini.
Jadvyga Musciuskiene-Ureneviciute, is 

Kretingos, ieško broliu Zigmanto ir 
Vaclovo Urineviciu.

Antanas Mansvytis ieško žmonos Mari
jonos, Prano Zabelos ir kt, gim.

Ltn. Jonas Rascius ieško sunaus Juozo 
Basčiaus 20 mt, is Kauno.

Bronius Gurauskas ieško Gurausku ir gini, 
is Seksniu. „

Antanas Strakauskas, is Gelgaudiškio, 
ieško Kazio Lazelausko ir gim.

Antanas Visockis ieško Povilo Juraškos ir 
Genes Visockaitės.

Anastazija Auderiene ieško Mykolo Koret- 
kos, is Teisiu ir gim.

Marija Kvrtuliene ieško vyro Petro Kur- 
tulio, is Siauliu m. ir paz.

Petras Pabarskis. Marijampolės apskr., 
ieško broliu, giminiu ir paz.

Wenlorf
bei Bergedori

Bismarck-Kaserne
Juozas Čepaitis ieško Juozo Čepaičio ir 

Elenos Cepaitytes.
Stasys tironiška ieško Iešmantu ir Ricke

vičių seimu.
Albina Kvedaraite ieško tėvu ir seserų 

Tereees ir Elenos Kvedaraiciu.
Jonas Ridikas ieško Juozo Ridiko, Prano 

Maltako ir Prano Pelrukeviciaus.
Jonas Kruopis ieško Alfonso Kruopio, Kle

menso Petrikonio.
Jonas Šilingas ieško Felikso ir Adomo Ši

lingu ir Leono Blažio.
Pranas Kiilolius ieško Vytauto Ir Sigito 

Kidoliu. Sigitas pries kapituliacija buvo 
Štuthofo koncentracijos stovykloje.

Julija Lydekaityto Ieško tėvo Jono ir Onos 
Lydekaičių.

Vincas Simonaitis prašo atsiliepti pažį
stamus.

Donatas Rimantas ieško Oles Jotautienes 
ir Irenos ir paz.

Aleksandra Prnskoviciene ieško Vincento 
Jackevičiaus ir Adolfinos Jackevicienes- 
Vaišvilaitės.

Jonas Karitonas ieško giminiu ir paz.
Vladas Kazlauskas ieško advokato Vinco 

Kazlausko.
Steponas Aras ieško Jurgio Trumpaicio ir 

Martyno Kirsininko.
Antanina Knsper'avieiene-Sandargaite 

ieško sunnus-Jono 11 mt. ir Juozo 9 mt, 
Felikso Vismonto ir Vinco Sandargaus.

Vytautas Baltaduonis ieško pažįstamų.
Liudas Tamošaitis ieško giminiu ir paz.
Liucija Balcisiene ieško sunaus Vitalio 

Baieisio.
Ipolitas Bacevičius ieško Onos Paoe- 

viciutes, Vinco Paceviciaus ir paz.
Povilas Peskaitis ieško Kazio Kalsnyko su 

seimą.

Regensbutg
Lietuviu bendrabutis, M. Liutherstr. 8

Alfonsas Laurusaitis- Laurusevicius, ieško
Kazio Lauruseviciaus, gim. 1927 m. is 
A. Panemunis.'

Alfonsas Laurusaitis-Laurusevicius ieško 
Aneles Sudarienes, mokytojavusios 
Kaunatave.

Alfonsas Laurusaitis - Laurusevicius ieško
Stasio ir Teofilės Liubkeviciu, is A. Pa
nemunes.

Anastazija Tamošiūnaite (is Alvito) ieško 
Antano Tamošiūno.

Elena Engelaityto (is Tauragės apskr.) 
ieško sesers Mejerienes.

Stasys Balys ieško brolio Leono Ralio, is 
Joniškio (SI.).

Vale Lenkaityte (is Sakiu apskr.) gyv. 
Priifeningerstr. 52, ieško tėvu Ir gim.

Marija Misiukaite, gyv. Sedanstr, 8, ieško 
Juozo Misiuko seimos, Anelee Grigaitee- 
Blusienes, Pravadsku seimos ir Stanis
lovo Valančiaus. \

Jonas Cijunclis, is Vilniaus, ieško sunaus 
Jono —Vytauto Cijunelio, is Klaipėdos, 
Srv. Lietuvoje, Vilniuje, ir Vokietijoje, 

ttnsingen, Aites Lager.
Ona Ulevičiene ieško brolio Juozo Radoms- 

kio, gyven. GOrlitz, o vėliau Italijoj, Bi
rules Uleviciutes, 10 metu, ir Danutes, 
7 melu, pamestos Dresdene.

Magde Balsiene ieško vyro Jono Balsio, is 
Virbalio, ir dukterų kabeles ir Danutes.

Agota Salnaitiene ieško vaiku Augustino, 
Brones, Antano, Jono ir Anelee Sal- 
nalciu.

IVafensfedf
Kreis Braunschweig

Wohnheim 2/3 stovykla
Adolfas Ilirsas ieško žmonos Augustes ir 

vaiku Irmos ir Richardo.
Kazys Markevičius ieško Onos ir Vlado 

Gimbutu ir kitu giminiu.
Evaldas Benderis ieško tėvo Liudviko ir 

seserų Martos ir Irenos.
Jonas Pozingis ieško ltn. Prano Kunigėlio 

ir zm. Julijos.
Valentina Juozapavicluto - Bladzeviciene 

ieško ,kpt. Jono Juozapavičiaus ir -zm. 
Kotrynos.

Stasys Juskenas ieško broliu Broniaus, 
Bonifacijaus ir gim.

Jonas Lioreneas ieško Jurgio Drevininko, 
is Kalnėnu ir kitu giminiu.

Valentina Juozapavičiūte - Bladzeviciene 
ieško tėvu Jono ir Kotrinos Juozapa
vičių.

Anatolijus Tvirbutas ieško brolio Ipolito 
ir Vytauto Gaileviciaus.

Fridrichas Grinas ieško tėvu Juliaus ir 
Onos Grinų, broliu ir seseru.

Herbertas Hejeris ieško brolio Alberto, 
sesers Ernos ir dukters Fridos 13 m t

Marija Parakininkiene ieško svogerio Jono 
ir Onos Jogminu, is Z. Naumiesčio ir kt.

Agute Preiksaite ieško Jurgio Lopšio, Be
nedikto Baftusiaus ir kt. giminiu.

Pranciška Cibiricne ieško vyro Mykolo ir 
dukters Janinos.

Vanda Lukoseviciute ieško Stasio Zalpio. 
Jonas Kleinaitis Ieško Vinco Michmelio.
Jurgis Mejeris ieško tėvo Martyno, is Juod- 

petriu, ir broliu Martyno, Jono ir Simo.
Antanina Kazlauskaite ieško tėvu Ro

mualdo ir Marijonos Kazlausku ir kt. 
giminiu.

Emma Latvaityte ieško brolio Andriaus 
Latvaicio.

Agota Martinaitiene ieško Martyno ir 
Mares Jurksiciu, is Tauragės.

Mare Latvaitiene ieško sesers Ievos Kai
rienės.

Henrikas Meiliūnas ieąko Zigmo Bartase
vičiaus, is Raseinių, ir Kazio Valciko, 
is Tytuvėnų.

Albina Jokubauskieno ieško tėvu Juozo ir 
Konstancijos Stoškų.

Marija Rogoviciute-Prozoroviene ieško 
Anės Trusovienes su seimą.

Edmundas Hirsas ieško motinos Emilijos 
ir sesers Lidijos Venciuvienes.

Kanadietis Arturas Maeiulaitis (kilęs is 
Lietuvos), jo adresas Kanadoje: Arthur 
Maczulat, Canada, Haney B. C., ieško 
tėvo Jono, motinos Joanos, broliu Os
karo, Emilio, Otto, Prano, Voldemaro ir 
Aleksandro Maciulaiciu. Visi kilę is 
Kybartu, Bajoru g-ve 13, vėliau gyveno 
Kaune, Vytauto pr. 13. Be to, ieško ju 
seimos pažįstamų Marija Juozapaityte, 
is Kauno. Zinias prašoma suteikti Bruun- 
schweigo lietuviu komitetui, Rathaus, 
Zimmer 78, arba tiesiog i Kanada, nuro
dytu adresu* Arturas Maeiulaitis šiuo 
metu yra Braunschweige.

Reppner
Kreta Braunadtweig

lietuviu stovykla Nr. 24 ,
Antanas Marma, Kairiu km., Cekiskes, 

ieško gim. ir paz.
Algirdas Daubaris, Mažeikiu apskr., ieško 

gim. ir paz.
Gustavas Techertas, Lapiniu km. Tauragės 

apskr., ieško gini, ir paz.
Jurgis Twikunas, Jauniumi km., ieško 

gim. frpaz.
Henrikas Baumanas, is Kauno, ieško gim. 

-—ir paz.
Jonas Pakarklis, is Kauno, ieško Teodoro 

Balkevičiaus, Kazio Dobilo ir kitu, 
is Kauno.

Uršule Busauskiene, Alvito valse., ieško 
vyro Busausko Ir svogerio Juozo Antana
vičiaus.

Brone Arcikonyte, Vilkaviškis, ieško tėvo 
Juozo Arcikonio su seimą.

Jonas Nojus, is Rytprusiu, ieško motinos 
Martos Nejlenes ir sesers Ados Nejytes.

Adomas Osvaltas, is Marijampolės apskrt., 
Gudinęs km., ieško žmonos Martos Os- 
valtienes ir vaiku.

Edvardas Rydelis, is Balbieriškio, Ieško 
motinos.

Auguste Jurkutaitiene, Šilines km., Tau
ragės, ieško sesers Anos Rozaitienes.

Ona Kempkiene, is Kybartu, ieško Magdės 
Liugienes.

Vincas Bukauskas,' Alvito valse., ieško bro
lio Petro, svogerio Jono Sumakario 
ir km.

Uršule Ciuprinskieue, is Kybartu, ieško 
vyro Broniaus Ciuprinsko.

Edvardas Sliteris, is Kauno, ieško gim. 
Ir paz.

Virginija Gineityte, Gurelleklu km., Ute
nos, ieško tėvu ir gim.

Izabele Jasmantaite, Alvito valse., Ieško 
brolio Alfonso su seimą brolio kunigo 

i Antano ir gim.
Antanina Jasmantaite, is Kybartu, ieško 

Elenos Simanaitytes.
Bronius ir Adele Jasmantai, is Kybartu, 

ieško Onos Jonaitienės, is Raseinju.
Vladas Rudzianskis, ls Raseinių, ieško 

Onos Jonaitienės.
Augustas Uokas ieško sunaus Alberto.

Adolfas Hazaniatis, Šiauliškiu km., Mari
jampolės, ieško tėvu ir broliu.

JuęzaH Kokoska, Obeliju km., Alytaus, 
ieško savo seimos.

Albinas Hauarotas, is Alytaus, ieško gim. 
ir paz.

Ema Bundziukiene, is Pilviškių, Ieško 
brolio Alberto Boko.

Berta Botyriene, is Vilkaviškio, ieško Bo- 
tyriu seimos, is Kalvarijos valse.

Jobas Diedulionta, Paparčiu km., Traku, 
ieško brolio Motiejaus.

Albina Grigaity te, Islandziu km. Vilka
viškio, ieško sesers Mares Lingienes is 
Gižu.

Jonas Petrauskas, is Siaulenu, ieško An
tano Gerdziuno ir Prano Kupinsko, is 
Siaulenu.

Ema Adomaitiene ieško dukters Elenos 
Adomaitytės, Genes ir Gustavo Smito 
bei gim. i

Jurgis Dilba ieško broliu Jono ir Simo 
Dilbų.

Timas Frydas ieško levu.
Natalija Grybiene ieško vyro Aleksandro 

Grybo ir brolio Jono Kyno.
Adele Spoderiene, Miknaiclu km., Sakiu, 

ieško vyro Jurgio Spederio, sunaus 
Adolfo ir dukters Idos Bendorienes.
Vilius Bumbulis ieško sesers Anos Bum- 
bulytes.

Leonas Tucinskas ieško žmonos Emos ir 
brolio Vlado Tusi neko.

Nikalojus Bocarovas ieško broliu Alesko 
ir Vlado Bocarovu.

Ona Ambraziejute ieško sesers Juzės ir 
brolio Antano Ambraziejų.

Vincas Lavinskas, is Karklupenu km., 
ieško ir paz.

Bremervorde
Lietuviu komitetas, Rahlandsweg 27

Bremervordes lietuviu komitetas ieško 
agr. Tado Tallat-Kelpos, ls Vilkijos, Vi
liaus Cijunelio, is Kauno, Vlado Min- 
geleviciaus, is Kauno.

Stefanija Rydeliene - Malaveckaite ieško 
vyro ir sunaus Edvardo.

Matilda Matulaitiene ieško vyro Vinco 
Ruceviciaus, is Alvito, sesers Onos Ska- 
landienes ir Aneles Bernotienes, ls Al
vito.

Albinas Slivinskas ieško broliu Aleksan
dro, Jono, Antano ir paz.

Bremervordes lietuviu komitetas prašo 
atsiliepti: Margarita Staknvte - Sam- 
soniene, Natalija Staknyte-Kiausiene, 
Joną Majauska, is Rokiškio, Joną Juraitl, 
is Selemos, Mindaugą Šelmi, ls Selemos.

Bremervordes lietuviu komitetas ieško dr. 
Vacio Saulio, Juozo Saulio su seimą, VL 
Sparnaicio, Stasio Am b r ozo su seimą, 
Bol. Zelbos.

Zenonas Gelvinauskas ieško savo brolio- 
Vacio, Kosto ir seserų Stefanijos, Brones 
ir Birute, svogerio Justino Sudeiklo, 
Kazio Zdramio ir Petro Urbono, svo
gerio Jono Baliuno ir Vaclovo Pociaus.

Bronius Urbonavičius ieško Sabinos Kuml- 
liauskaites ir paz.

Meinstedt
Kreis Bremervorde
Jonas Stancikas ieeko brolio Edvardo Stan

ciko ir giminiu.
Jonas Mačiulis ieško tėvu, broliu Ir seserų. 
Pranas Vorininkaitis ieško gimniu ir paz. 
Antanas ir Vladas Rukšėnai ieško pažį

stamu. z
Kazys Tijūnėlis ieško brolio Juozo ir paz. 
Vincas Sakalauskas ieško sunu Juozo ir 

Albino. -•
Pohlius Fridrikas, gyv. Glinstedt 8, ieško 

žmonos Elenos Pohlienes, vaiku Alek* 
sandro, Elenos Ir Olgos.

Wiesbaden
R. Vabolis ieško kunigo Norberto Buzilo. 
Jonas Plcskus ieško Stasio Barzdos, gyv.

Prahoje.

Niebull
Kreta Siid-Tondern

Alte Eisonbahnbaracke
Andrius Lendraitis ieško tėvo Andriaus 

Lendraicio, buv. prie DOsseldorL
Marijona Kazakevičiūte - Vencloviene, is 

Barsukinee, ieško giminiu ir'paz.
Pijus Paskauskas, is Ožkabalių, ieško gi

miniu ir paz.
Pranas Mazulaitis, is Būdviečiu, ižko gi

miniu ir paz.
Maryte Pakulyte ieško giminiu ir paz.
Vincas Skirpstas, ta Meiliūnu, Ieško broliu 

Albino ir Simo.
Juozas Antanavičius, ls Kalvarijos, Ieško 

zm onos Kai raitytes, broliu Antano ir 
Jurgio.

Marijona Mielkaitiene, is Bajoru, ieško su
naus Juozo, broliu Juozo, Antano ir Al
bino Vorininkaiciu.

Jonas Naujokas, ls Sklrzemio, ieško gi
miniu ir paz.

Alfonsas Žebelys su žmona, iej Žoliški u, 
ieško giminiu ir paz.

Leonas Maciejauskas, is Ukmergės/ ieško 
sunaus Stasio.

Petras Vasiliauskas, is Keciunu, ieško sū
nau Adolfo ir Justino.
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Miindien
I-ji lietuviu stovykla

Juozas Deveikis ieško pažįstamų Ir Kauno 
ir Zarasu.

Karolina Lukošiūte ieško Juozo Lukoše
vičiaus ir Eugenijos, gyv. Dancige.

Dromantui Petrui pranešame, kad jo 
žmona Jadvyga Dromantiene gyvena 
Wewdoburg Lager, Kr. Bilven (angL sri
tyje).

Konradas Juška, tarnavęs luftwaf., ieško 
tėvu Antano ir Adeles, gyv. Pomern ir 
broliu Antano ir Juozo Klemkos.

J. Juodsnukis ieško Kazio ir Juozo Juods- 
nukiu, is Šilavoto.

Adolfas Mockus ieško sesers Stanislavos ir 
Mockutės ir Alges Skerstonaites is Šiau
lių.

Boleslovas Urbanavičius ieško sūnau Vik
toro ir Domininko. 11 liet, kolonija.

Andrius Virbunas ieško savo seimos. 
Žinančius prašoma pranešti.

Dr. Zubinas ieško brolio Petro Zubino su 
eeima. Miunchenas 27, lietuviu a-ga.

Dr. Meizyte ieško tėvo Juozo ir brolio su 
seimą. Miunchenas 27, lietuviu a-ga.

Stase Grigelyte, gyv. Lamontstr. 21, ieško 
tėvu Kazio Grigelio ir Aneles, is Ra
seinių apskr.

Terese Kielaite, gyv. Rauchstr. 20, ieško 
Vytauto Krelos, stud.

Kun. Parancevicius, gyv. Rauchatr. 20, ieško 
Nikodemo Kakurskio, agron. ir M. Glo- 
vackienes, abu is Vištyčio, Vilkaviškio 
apskr

Elena ftadzinskaite, gyv. Miinchen 23, Leo- 
poldstr. 222/JII ieško broliu ir paz. Ana
tolijaus ir Leonardo Rudzinsku, Onas 
Dambrauskaitės ir Viktorijos Ekertaites, 
gyvenusiu Dresden, Lohmen liber Pirna. 
Jei kas žino prašoma pranešti.

Filoment Jurksaitiene ieško vyro Juozo ir 
dukters Teodoros, gyy. Vilniuje.

Marija Apanaviciene-Kisieliuie ieško tėvo 
Kazimiero, motinos Sofijos ir. sesers 
Katarinos.

Kiel
Gene Gagaite, is Kauno, ieško Danutes ir 

Vitaliaus Jankausku ir paz. Kiel-Fried- 
richsort, Fritz-Reuter-Strasse 28, Lag. 28.

Koste Leipiene ieško vyro Vinco ir sunaus 
Kosto, is SVeksnos. Adresas tas pats.

(Vale Anysiene-Bielskaite ieško dr. Brones 
Bylienes, is Kauno, ir paz. Kiel, Adel- 
heldstrasse 20.

Buxtehude
Ona Skladaitiene, is Sudargo miest. ieško 

broliu Jono Meksraicio, Turciniu km., 
Petro Meksraicio, Slavikų km. ir sesers 
Marijos Adomaitienės, Valiu km.

Tekle Macaitiene, Rezgaliu km., Sakiu, 
Ieško vyro Antano Macaičio.

Ona Stankaitiene, Rezgaliu km., Tekiu, 
ieško vyro Prano Ubarto.

Sofija Dambrauskiene, Nevarenu miest., 
ieško vyro Jono Dambrausko.

Stefano Pazereckiene, Kidulių valse. Šiur
piu km. ieško oyro Prano Zazereckio.

Matilda Sinkauskiene, Bubleliu valse.
Krikliu km. ieško vyro Stasiaus Sin- 
kausko ir sunaus Eligijaus Sinkausko.

Ona Venclovaitiene, Bubleliu valse. Nor- 
, vaisu km. ieško vyro Justino Venclo- 

vaicio ir giminiu.
Ema Deglaityte, Kidulių, valse. Degėsiu 

km. ieško broliu Rykarto, Gustavo Deg- 
laitiu ir motinos Matildos Deglaitienes.

Liuda Petraitiene Sintautų valse., Versiu 
km. ieško vyro Prano Petraičio.

Marija Mockaitiene, Rezgaliu km. Sakiu 
apskrt. ieško vyro Jono Mockafcio ir 
gim. --

Bronius Paulauskas, is Latvygavos km., 
Papilio valse, ieško Petro ir .Jono Pau
lausku.

Juozas Ufartas, K rišliu km., Kidulių valse, 
ieško Klemenso, Prano, Vlado ir Antano 
Ufartu.

Agota Bendiiuviene, Rezgaliu knu, Kidulių 
valse., ieško sunu Antano, Endriaus, 
Kazimiero ir Klemenso Bendziu.

Anole Sakalauskiene, Žvangučiu km., Vil
kaviškio apskrt., ieško vyro Jono Saka
lausko ir vaiku Albino, Olezes, Aneles, 
Aldonos, Janes, Tereses, Onutės ir Juozo 
Sakalausku.

Aleksandras Novikovas, is Jurbarko, ieško 
sunaus Voldemaro Novikovo, buv. kario 
ir brolio Alekso Novikovo, gyv. Kaune.

Pranas Montvila ieško Vytauto Montvilos 
is Prienų.

Jurgis Visockis, gyv. Gelgaudiškio valso, 
ieško giminiu ir pazistamu.

Buxtehude (Harburgerstr. 14)
Vale Gaudusaite ieško Vales Llniauskaites, 

Vacio Jatkausko, Prano ūberto ir Vacio 
Gauduso.

Zuzana Sminskyte ieško motinos, seserų 
ir broliu.

Kasparas Staugvilas, is Dargiu, Jurbarko, 
ieško žmonos Martos Staugvilienes ir jos 
sesers Adeles Klefkienes.

Endrius Lendraitis is Naukaimio, Jur
barko, ieško žmonos Elzbietos Lendrai- 
tienes ir sunaus Endriaus Lendraicio.

Adolfas Andriulaitis, is Bliūdžiu, ieško su
naus Jono Andriulaicio, motinos Minos 
Andriulaitlenee ir Bertos Rotmonienes.

Aleksandras Novikovas ieško sunaus Volde
maro Novikovo, buv. luftwafeje.

Aleksandras Novikovas ieško brolio Alekso 
Novikovo, gyv. Kaune.

Elzbieta Gaveniene ieško dukters Martos 
Gavenytes, gim. 1922 m., Valucku km.
Rdsieniu.

L ii b ech
Stovykla „Grasina”, Ziegelstrasse 28a

Konstantinas Plečkaitis ieško Jurgio Ges- 
nos ir Agotos Kavinytes. ,

Kazys Narbutaitis ieško giminiu Ir paz.
Uršule Vingilyte ieško Antano ir Konstan

cijos Daubaru ir Kazio Vingilio.
Allertas Alyta ieško inz. Jono Alytoe, gyv.

Kaune ir giminiu.
Jonas Dndilas ieško Liudo Dudilo.
Uršule Braduniene ieško Vinco Braduno 

ir Kazio Revo.
Mikas Kiriejus ieško Tamaros ir Miko 

Kaltanu ir gim.
Vytautas Cesnavicius ieško Jurgio-Sigito 

Cesnaviciaus ir gim.
Stepanaviciai ieško dipl. inz. arch. Stefos 

Statkevielutes, is Kauno ir gim.
Olga Mikoliuniene ieško Jono Mikoliūno.
Matas Šimanskis ieško brolio Kazio Ši

manskio su sunum Algirdu, is Joniškio, 
ir giminiu.

Juozas Matulevičius, is Leipalingio, ieško 
Jono Matulevičiaus, Zigmo Dzemydos,

• Antano Volungevičiaus ir Juozo bei Vik
toro Nenortu.

Vytautas Jurkseviciaus ieško Jono Jurkse- 
vicius, Vilkupiu km., Kybartu vilse.

Jonas Venckus ieško broliu Leono, Albino 
ir Domo, is Švėkšnos, ir paz.

Vera Staugirdiene, lietuviu komitetas, 
ieško vyro Zigmo Staugirdo, gyv. Stral- 
sunde, ir sunaus Jurgio Straugirdo, buv. 
Rivos karo ligoninėje, Italijoje, pries 
vokiečiu kapituliacija.

St. Zienius, gyv. Untertrave’111/112, lietu
viu komitetas, ieško Juozo, Vytauto ir 
Marijaus Naruseviciu.

Bronius Paskevicius ieško brolio Vlado, 
Jono Simukeno, Vinco Liubino ir Jono 
Pasekonio. Žinančius apie juos maloniai 
prašau 'pranešti. Liibeck, Bad Schwar- 
tau, Lindenstrasse 21.

Mannheim
Lietuviu stovykla, Kaiser-Wilhelm-Kaserne
Juozas Laimikis ieško Jeronimo Zvingilos 

su seimą, is Rudžiu km., buv. Pyritzo 
aps.

Stasys Briedelis, is Kauno, ieško Alfonso 
Balandžio is Darbėnų, mok. Stanislavos 
Eugelienes su dukterimis ir sunum Ry- 
montu, Petro Jarašiūno su seimą, Bro
niaus Jancaicio, studento, Vytauto Svilo, 
visi is Kauno ir Alfonso Dubinsko, bųv. 
kareivio.

Juozas Jurgaitis ieško Jono ir Broniaus 
Liaudanskiu, is Nemaksciu.

Juozas Laimikis ieško Jeronimo Zvingilos 
su seimą, anksčiau gyv. Bernstein, 
prašo atsiliepti gimines ir paz.

Algirdas Žilys, is Panevėžio 
Povilas Baliukas, is Kauno 
Petras Morkūnas, is Panevėžio 
ir Kazys Baltys, is Kauno.

Laasphe i. Westi.
Kurhaus, Schlossberg, Babaltijo tautu 

stovykla
Juozas Kazemekas, is Panevėžio, ieško 

pusbrolio Jono Kazemeko, is Rokiškio.
Petras Lazauskas, is Adutiškiu, iesku Vi

liaus Buroko, Marytes Burokaites, is 
Adutiškiu valse., pusbrolio Alfonso La
zausko ir Adolfo Sumino, Utenos Valse.

Antanas Lokocinskas, is Kaimo, prašo at
siliepti Antana Varanoviciu ir gim.

Albertas Vaidelis, is Kybartu, ieško mo
tinos Domicėlės Medisauskienes.

Feliksas Paulikas, is Kretingos, ieško Ste
pono Jurevičiaus. -

Kriauciunai, is Kauno, ieško Rackeviciu ir 
Siciunu.

Monika Izukaitiene, is Jurbarko, ieško svo- 
gerio Felikso Narvido, sesers Vaicai- 
tienes Marytes ir Zigmo Vaičaičio.

Vaclovas Daukintis, ieško brolio Stepono 
ir prašo atsiliepti vieksniskius.

Mikas Margietis, is Gargždu valse, ieško 
sesers Brones Margietaites.

Vyte Paulus, mokėsis Teisiu kun. seminari
joje, praso atsiliepti Justina Vaišvila, 
Leona Karkeviciu, Prana Laivl ir kitus 
pazistamus.

Kempten (Allgau)
Kempten (Allgau), Salzsrt. 17

Kazys Vaitkevičius ieško sunu Jono Vaitke' 
viciaus, gim. 1928 m. ir Aleksandro 
Vaitkevičiaus, gim. 1925 m.

Agr. Vaclovas Vaitkevičius ieško žmonos 
Marijos Vaitkevicienes - Ivaskytes, gim.
1920 m., veter, techn. Izidoriaus Gaidžio 
ir uk. Antano Baskio, gyv.. Užvenčiu 
valse.

Vytautas Graužinis ieško Petro ir Zig
manto Griganaviciu ir Stasio Grlnce-

• viciaus,
Brone Dideliene, ie Rokiškio, ieško sunaus- 

-'Vytauto Didelio, buv. Norvegijoje.*-

Meerbeck
bei Stadthagen
Pien. technikas Adolfas Juška praso aM- 

liepti gimines, paz. ir dabar savo srityje 
dirbančius kolegas.

Vladas Krolis ieško Celinos Scepana- 
vicienes, buv. ligoninėje Gotoje.

Liuda Raubiene ieško sunaus Vytauto 
ir paz.

Juze Viliunaite ieško brolio Juozo Viliuno. 
Ernstas Gloiaitis ieško giminiu ir paz.
Juozas Kuras, is Griškabūdžio, ieško svo- 

gerio Juozo Babusio, Broniaus Babuslo, 
abu is Sakiu, Vlado Bartuskos, is Aly
taus, ir Juozo Miliūno, is Sakiu.

Mikas Sulmistras ieško Juozo Lingfticio, 
gyv. Meklenburge.

Marija Balčiūte ieško levu Jono ir Mar
celės Balčiu is Burgaiciu, Juozo Stulgio 
ir Vinco Greičio, Sakiu apskrt.

Juozas Starkevičius ieško Stasio Starke
vičiaus, kun. Pijaus Brazausko, Jurgio 
Petkaicio ir Juozo Steinco.

Pranas Starkevičius ieško Viktoro Len
kaičio, Prano Lukšio ir Albino Vasili
ausko.

Jadvyga Virsiliene prašo atsiliepti tuos ge
radarius lietuvius, kurie palaidojo mano 
eunu Aleksandra-Liudvika Viršila, mi
rusi 1944 m. gruodžio men. 16 d. Vokie- 
titoje, Landsberg-Warta kalėjime.

Juozas Andriušis ieško Petro ir Onos Au
drinsiu (is Vilkaviškio apskr.), Romu
aldo ir Albinos Boriseviciu (is Vilka
viškio apskrt) ir Jono, Antano, Petro, 
Vinco ir Prano Vosylių.

IVilrzburg
Nordkaserne j

Vladas Daraskevicius ieško giminiu ir pa
zistamu. Praso atsiliepti. .

Valerija Gelumbauskiene - Islinskaite 
prašozlnanchis skubiai pranešti apie jos 
vyro Juozo Gehimbausko, gim. 1920 m. 
likimą, buv. luftwaf. Salzwedel (Magde
burg).

Feliksas Bociunas, gyv. Seligenstadt, ieško 
Juozo Bociuno.

Petras Kiskunas, gyv. Seligenstadt, ieško 
Igno Račiūno, is Krekenavos.

Salomėja Grudzinskiene ieško dukters Al
binos Grudzinskaites, issiskyre Vokie
tijoj.

Ona Jockiene, su 3 vaikais, ieško vyro 
Jono Jockaus, is Darbėnų.

Stefa Zickiene su dukra Gražina, ieško 
vyro Vlado Zickos ir sunaus Felikso, 
gyv. vyras — Magdeburge, o sunaus — 
prie Kelno.

Pranas Bagdonavičius, gyv. Seligenstadt, 
ieško Juozo, Pranės, Onos, Eugenijos, 
Juozo (brolio) ir Jono Bagdonavičių, ki
lusiu is Sakiu apskrt. Meisku km. ir 
Marytes Zinkelytes, gyv. Maletuose.

Algirdas ir Elena Guzai ieško tėvu ir bro
liu, gyv. Fuldoje ir Gdppingene.

Vacys Narbutas, majoras, ieško sunu Al
girdo, 21 metu, ir Vytauto, 19 metu, ir 
svogerio Leono Noreikos. Visi tarnavo 
luftwaf.

Sesuo Lione Geniene ieško Stasio, Elenos 
Kurlinansku ir dukters Irenos.

Flensburg
lietuviu stovykla „Tiniin-Kroger"-Scbule 

Stud. agr. Kazys Brencius, Mosėdžio valse.
ieško pazistamu.

Petras Markauskas, is Mosėdžio valse., 
ieško brolio Prano Markausko ir Petro 
Sarpnicko, is Mosėdžio valse., Kretingos 
apskr.

Adolfas Benetis, Mosėdžio valse., ieško 
Adolfo Benecio.

Antanas Valavičius ieško gimin. ir paz.
Bronius Arelis, is Kursenu gel. stot. Ieško 

Izidoriaus Jatulio, Akmenės valso, ir 
Razmų seimos, is Sedos.

Antanas Lapienis, Šimoniu valse., ieško 
giminiu ir paz.

Petras Petrulionis, Daugailių valse, ieško 
Prano Vilucio ir Antautf Slapsinsko.

Jonas Draugelis, Liubavo valse., ieško Vyto 
Gavėno ir Vaclovo Goštauto.
Pranas Gustas, JHduliu valse., ieško Šeimos 

ir paz. V
Petras Brokas, Vištyčio I Laukas, ieško 

dėdės Prano Broko ir kt paz.
Vincas Kuliešius ieško brolio Kazio, ir 

bendradarbiu is Kauno telefono st., 
Kupfermlihlen-Weg 86.

Bad Segeberg (Holstein)
Kurhausstrasse 8

Eleonora Uogintiene ieško sunaus Algi
manto Uoginto, gim. 1924 mt, buv. Jugo
slavijoje 1944 mL

Juzefą Gudinskaite ieško Onos Razumutes, 
is Liepojaus, J esi aus Žymanto ir jo sei
mos, Tauragės apskrt.

Jurgis Gudinskas, ieško Elenos Sacha- 
viciutee, is Teisiu.

Pranas Gudinskas ieško Zidoriaus Kovaiš
kio ir jo seimos, is Tauragės apskrt.

Vytas Beniusis ieško Prano Beniusio, Justo 
Zalecko, Prano Ročiaus ir Antano Priel- 
gausko, is Mažeikiu apskr.

Jonas Maciūnas ieško sepers Brone* Blele- 
vlcienes-Maclunaites, gyv. Wien.

Pranas Dubosas ieško gim. ir paz.

Jonas 8aulenas»lesko gim. fr paz.
Antanas Banys ieško Juozo Urbanavičiaus, 

is Siauliu ir gim.
Antanas Mikalauskas, is Tverų, ieško bro« 

liu Jono ir Stasio ir paz.
per lietuviu komit, Kurhausstr.8, ieško: 
Petras Kovelis ieško Broniaus Vendovo 

su seimą, is Sakiu miesto.
Albinas Jananskis ieško Domazo Tilviko, 

is Mazonaiciu.
Alfonsas Rudokas Ir žmona Brone, ieško 

gim. ir paz.
Eduardas Masonas ieško brolio Stasio Ma

sono, svogerio Tado Cipario ir Izi
doriaus Klumbio.

GroB-Hesepe
Kreis Meppen
Genovaite Azubaliene ieško brolio Stasio 

Markevičiaus ir giminiu.
Petras Valavičius ieško sunaus Zenono, 

gim. 1923 m. gyv. Panevėžyje.
Kazys Keblys, gyvenęs Kaltinėnuose, ieško 

giminiu ir paz.
Janusoniai ir Petrauskai ieško Plytnyku 

ir Lusienes su dukterimis.
Juozas Inkatas, Gaugelaiciu km., Kybartu 

valse., ieško broliu Antano, Broniaus, 
Viktoro ir Onos Šmitienės, Barboros 
Kilikevicieoes, Marijonos Šukienės ir 
Pranės Asakunaites.

Zenonas Bagdonavičius, is Sandu, ieško 
brolio Alfonso, giminiu ir paz.

Gunzenhausen t. B.
Vadovas Budnikas, ieško brolio Vytauto 

Budniko su seimą, gyv. Meklenburge. , 
Valentinas Vaidus ieško Kazio Misiūno 

su seimą.
Bronius Virtuolis ieško Vytauto Karoso.
Viktoras Sirvydas ieško Kosto Zolnieraicio 

ir Meciaus Gabrio.

Kassel Oberztveren
Mattenbergo lietuviu stovykloje gyvena 

lietuviai ieško
Vytautas Žukauskas, is Vilniaus, ieško gi

miniu ir paz.
Zinaida Bransteryte, is Kybartu, ieško 01- 

gos Makarovienes ir Idos Plikaitienes. 
Stud. Ramute Sargutyte, gyv. Kassel, 
Elizabethstr. 22 II, ieško Itn. Vytauto- 
Leono Girinskeviciaus, gim. 1917 m. 
Vilniuje.

Marija Titiene, gyv. Amberg, Bayern, Ieško 
brolio Antano Krivicko, kilusio Is Ta- 
lackoniu, Pasvalio valse.

Algirdas Liubinskas, gyv. Bad Nauheim, 
(Hessen), Bismarckstrasse 6, ieško tėvo 
Prano Liubinsko.

Prašoma atsiliepti Zofija Kenstaviciene ir 
Rymanta Kenstaviciute. Lietuviu poli
cija, Kempten, Salzstrasse 17.

Olga Dumčiene, gyv. Haffkrug, Kr. Eutin, 
ieško stud. m,ed. Vlado-Vytauto Dum
čiaus, gim. 1924 mt. Ukmergėje. •

Albertas Vainorius su seimą, gyv. Mer- 
beck b. Stadthagen, .ieško broliu ir se
serų Broniaus, Zenono, Monikos, Vladės 
ir Jtizefos Vaitkienės.

Marcele Peteraitiene, gyv. Stedorf 97, Kr. 
Verden (Aller), su sunumi Juozu ir Vol
demaru, ieško vyro Oskaro Peteraicio, 
gim. 1908 m.t Tauragėje.

Valerija Vidugiriene-Skyriute ieško Jono 
Vaizgenio, ar žinančius apie ji ka nors 
pranešti. Wardenburg 52, in Oldenburg. 

Vladas ir Kazimieras Kucinskiai, gyv.
Lahde, Kr. Minden, lietuviu stovykla, 
ieško brolio Broniaus Kučinsko, svogerio 
Juozo Vaikaičio su žmona, Kazio Bag
dono ir paz.

Vytautas Balnius, gyv. Liubeck, Arnimstr., 
„Arnimsruh”, Lager A. K. E., ieško tėvu 
ir broliu, is Miknaiciu km., Bubilu valse. 

Juozas Bardauskas; gyv. Varei, Langestr.
19 (23), ieško Antano Bardausko ir Jono 
Bardausko.

Vladas ir Kazimieras Kucinski, gyv. Lahde, 
Kr. Minden, lietuviu stovykla, ieško bro
lio Broniaus Kačinsko, svogerio Juozo 
Vaikaičio su žmona, Kazio Bagdono Ir 
paz.

Galia Plienaityte, gyv. Blomberg (West!.), 
ieško Lizos Vaitkevicienes-Staubergaites 
ir paz.

Valentinas Grabys, gyv. Ingolstadt, IlI-ji 
lietuviu stovykla (Bavarija), Ieško su
naus Justino Grabio, gim. 1921 mt.

Juozas Sakalauskas, gyv. Augsbur^flaun- 
stetten, Flachstr. 30 III (gyv. Vieksniuse) 
praso atsiliepti gimines ir pazistamus.

įvairus
Dora Beske, gyv. Aftinghausen, Sulingen, 

ieško žento Mykolo Tumėno.
Vytautas Strazdas, gyv. Eutin, Elizabet- 

strasse 22, ieško broliu Jono, Petro Ir 
Balio.

Kazys Toliušis, Nemaksciu, ieško brolio 
Jono Toliusio, Šilutės. Adr. Gunzen
hausen lageris (13a).

Bronius Liskua, gyv. Am Markt 4, Lilne- 
burg (24), ieško Joneckiu seimos is Pe
tri kalciu km. ir Barkauskienės is Kre? 
tingės.

Mikas Komaras, gyv. UNNRA tlospital 
Team, Ailed P. W. X. Hospitals, T. B. 
Sanatoria*, Bad Reburg, Hannover, ieško 
kun. Zigmo Komaro Ir paz.
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‘Antanas Kaltinis, gyv. Holzędorf, bei Wolf, 
ieško motinos Barboros, vaiku Antado,

i Mykolo, Jono, Adomo ir Įklos, Viliaus 
Ziurlio, Barbės Zvilaites ir sesers Gre
tos.

Marija Volskiene, gyv. Dieburg, bei Darm
stadt, lageris, ieško brolio kario Vytauto 
Didziunaicio, gim. 1924 m. Vilkaviškyje.

Vytautas Roversteinas, is Vilkaviškio, gyv. 
Dorf Oiste, Kr. Verden, ieško Albino 
Kartaviciaus, Sutkaicio ir Kazio Skrie- 
liaus, Aneles Jakubauskaitės.

Antanas Garkcvicius, gyv. lietuviu stov. 
Arnsberg i. Westf., ieeko Pranes Ko- 
verienes ir sunaus Romualdo, Koveros.

Karys Gustas, gyv. Sirksfelde, bei M611 n, 
ieeko giminiu ir paz.

M. .Galinaitis, gyv. Lebenstedt, Ober Braun
schweig, Droseelsteg 13, ieško sunaus 
Martyio Galinaicio, buv. Italijoje.

Vytautas Račkauskas, is Kauno, ieško bro
lio Edmundo Račkausko ir paz. Bad 
Segeberg, Oldesloe 141, bei Thie« (24). 

Jurgis Mieuta, gyv. Schwerte, Ost (Ruhr), 
Kr. Iserlohn, K rem berg lager, ieško gi
miniu ir paz.

Zigmas Girdvainis, gyv. Tūbingen, lietuviu 
komitetas, ieško Eugenijos Gird- 
vainienes, Teisiu. •

Martina Tarnauskiene-Hehermaniene, gyv. 
Kirchhain, prie Marburg, Borngasse 203 
(16) a/Lahn, Hessen, ieško sunaus 
Helzermano.

Augustas Enckelis, is Kretingos, gyv. Gos
lar (Uarz), Behringstr. 6, Hotel „Gol- 
dener Stern’',ieško žmonos Petronėlės 
Enckellenes — Jurgutaitytes ir dukters 
Birutes. Žmona gyveno Halberstadt, o 
duktė Pasevalk, Pommern.

Stockai, gyv. Celle, lietuviu komitetui, is 
Pajavonio, ieško Petronėlės Petraus
kaitės. Pranešti nurodytu adresu arba 
Seligenstadt, bei WUrzburg, lietuviu 
lageris, Stockams.

Pranas Norkus, gyv. Celle, lietuviu lageris, 
ieško sunaus Leonardo, gim. 1925 m., 
Js Kelmee valse., ir Viliaus Gambaliaus 
fr Arturo is Kelmės m.

Zigmas Girdvainis, gyv. Tilbingen, lietuv. 
komitetas, ieško žmonos Eugenijos Gird- 
vainfenes.

Broliai Vitaz, ieško sesutes Adeles ir svo
gerio Juozo Marčiulionio, gyv. Vilkavisk.

Eduardas Drerinskas, gyv. Hassel Nr. 1, 
Kreis Grafsch. Hoya (Weser) i. Hann., 
ieško (23) Pranes Drevinskaites, Brones 
Drevinskaites, gyv. Klaipėdoje. Visi kilę 
is Vabalninko. Dar ieško Juozo Sarse- 
viciaus Ir Petro Petrikeno.

Marija .Sakalauskaite, gyv. Mainstedt, Kreis 
BremeryOrde, ieško broliu Juozo ir Al
bino, Žvangučiu, Alvito.

Tekle Dzikicne ir Stasys Dzikas — moky
tojai,. gyv. Haffkrug, Kr. Eutin, ieško 
žmonos Augustes Adomaitienės - Kimi- 
niutes, gim. 1908 m.

Petras Gidus, gyv. Camp. Oxford, Dra- 
gahn, Kr. Dannenbėrg (20), ieško sunaus 
Heinrcho Giciaus, Ariogalos.

Juozas Bubelis, gyv. Hehingen-Hohenzol- 
lern, ieško Balio Kartono, Vilkav. nuov. 
v*ko, ir Marijono Želvio, buv. luftwaf.

Julija Černiene, gyv. Bremen-Vegesack, 
SohOnebeck, Zlegeleiweg 44, ieško Vales 
Vdhclovienes, is Berlyno, Julijos Never- 

dauskienes ir kt. giminiu.
Pijusas, Albinas, Petras Kijauskai, gyv. 

Wisenfeld, ieško tėvo Pijuso, Hamburg, 
bei Gltthde.

Jonas Rimavicius, gyv. Oldenburg, Unterrn 
Berg, ieško žmonos Marijonos Rimavi- 
cienes, gim. 1912 m.

Juozas Kleiza, gyv. Haffkruge, Kr. Ėutin, 
ieško žmonos Veronikos Kleizienes- 
Tamulynaites, gyvenusios Frankfurt, 
Boeschen lag.

Kostas Kasufaitis, gyv. Oldenburg, Unterrn 
Berg,Marijampolės apskr., ieško brolio 
Juozo, gim. 1921 m.

Vytautas Puidas, gyv. ten pat, ieško tėvo 
Kazimiero, broliu Aleksandro ir Teo
filės, Vilkaviškio apskr.

V. Krisciunevicius, is Vilkaviškio, gyv. 
Eichstfltt i. Bay. A. 19, ieško giminiu 
Ir paz.

Adele Kairiene, is Vilkaviškio, gyv. Har
burg, Neugraben, Falkenburg lag., ieško 
brolio Felikso Sledziaus su seimą ir su
naus Kairio Stasio.

Petronei? Kasperavičiene, is Vilkaviškio, 
gyv. Augburg, Haunstetteno st., ieško 
sunuJVinco Jr Jdno.

Liudas jKrminns, gyv. Augflburg, Hauū- 
stettenas, liet, stov., ieško Mato Armino, 
Juozo, Armino, Jevos Arminienės, is 
Vilkaviškio, Ir kt. gim.

Cecilija Orentiene, gyv. Stade, Harburger- 
strasse 21, ieško sunaus Algimanto, Sa
kiu, gim. 1925 m. ir Kęstučio Kibildos, 
Kauno.

Petras Paskevicius, gyv. Mflnchen, Lemon- 
strasse 21, is Gintautu km., ieško tėvu, 
seserų, gim. ir. paz.

Pęjras Paulikonta, gyv. Miinchen, Lemon- 
strasse 21, Ieško brolio Broniaus.

Jeronimas Siauka, gyv. ten pat, ieško Vik
torijos Siaukaites ir Adolfo Alencevi- 
ciauR su seimą.

Aleksandra Bu kelione, gyv. Ottensen bei 
Buxtehude, Opensenerstr. 44, Kr. Stade, 
Ieško vyro Alfonso Bubeles, sunaus 
Eugenijaus Bubeles ir sesers Galinos 
Dutkaites ir kt.
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Vladas Mitrikas, gyv. Fuldos lietuv. štov. 
ieško žmonos Antaninos Mitrikienes-Mi- 
kalauskaites, gulėjo ligoninėje Raben- 
stein, bei Chemnitz.

Andrius Scitnickis, gyv. Freiburg i. Br., 
Erwinstr. 82, ieško Pijaus Bujausko, 
Majausko ir žmonos Marytes ir Jurgio 
Grusciausko, visi is Vilkaviškio apskr. 

Simas Augaitis, gyv. Augsburg II Het. stov.
ieško brolio Petro Augaicio ir paz.

Vytautas Norkus, gyv. Augsburg, Hochfeld- 
strasse, liet. stov. ieško Eugenijos Armi
naitės, gyv. Vilniuje.

Leonidas Jaroslavas, gyv. Viechtach, ieeko 
brolio inz. Vaclovo Zyzo, Kauno.

Pranas Norkus, gyv. Celle, liet. stov. 206 
Nr, ieško sunaus Leonardo Norkaus, Ra
seinių apskr.

Alfonsas Pečiulis, gyv. Gbppingen, Stutt- 
gartstr. 18, ieško žmonos Marijos Peciu- 
lienes-Vyliunaites ir Petro Zastarskio.

Pranas Indriliunas, gyv. ten ' pat, ieško 
žmonos Veronikos Indriliunienes ir dūk- 
terš Bronės.

Jonas Rimkus, gyv. ten pat, ieško Emilijos 
KUmaviciutes.

Antanaitis prašo atsiliepti Irena Peckute. 
Skubiausiai pranešti adresa „Lietuviu 
Komitetui” Lfindsgasse 129, Landshut 
(18b).

Juozas Jankauskas, gyv. GUnzenhausen sto
vykla, ieško Sigito Jankausko, Vilka
viškio.

Stase Bilzaite, gyv. Ansbach, Reuterstr. 9, 
ieško Alfonso Poviaicio, buv. koncentra
cijos stovykloje Dachau, kilusio is Šiau
lių apskr.

Aldona Laugaliene, gyv. Wiesbaden sto
vykla, ieško vyro Vytauto Laugalio, tėvu 
ir brolio Radzevičių.

Alvina Stelbsite, gyv. Ottensen, bei Buxte
hude, Apensenerstrasse 23, Wachtelburg, 
Kr. Stade, ieško Olgos Kukienee, pulk. 
Antano Sovo, Kacinskio is Mažeikiu ir 
Vlado Apinio.

Alfonsas Bagdonavičius, is Kauno, gyv. 
Heide, liet, komit., ieško Zenono Bagdo
navičiaus ir Kazio Kalvaičio.

Nijole Bražėnaitė, gyv. Austrijoje, Inns
bruck, Innreim 4a, ieško savo brolio 
Mindaugo Bražėno.

Rudolfas Tetmajeris, is Jurbarko, gyv. 
Rendsburg, Holstein, Ortslazarett II, 
Blottnitzkaeerne, ieško giminiu ir paz.

Mokyt. Juozas Bacevičius, is Alvito, ieško 
sunaus Vaidevučio Bacevičiaus, gim. 
1931. Adr. Ruhmannsfeldene, bei Viech
tach (Ndb) Degendorf.

Juozas Reitneris, gyv. (20) Kreiensen 
a. Harz, ieško svogerio Jono Vasauskio 
ir paz.

Dr. B. Matulionis prašo atsiliepti: adr. 
Bad Rehburg, iiber Wunstorf, Sana
torium Alexander.

Elena Dervojedaitiene, gyv. Mūhldorf, 
Oberbayern, stovykla „Rūta”, ieško 
Juozo Dėdino su seimą, mokytojo is 
Virbalio.

Olga Bundziute, gyv. Eitzendorf, bei Rlppe, 
15, Kr. Grafsch. Hoya (Weser), ieško 
Antano ir Elės Ereminu, gyv. Bamberge, 
Alteberg 6, ir gim. bei paz.

Prane ir Ona Vileniskaites, gyv. Wiesbaden 
lietuviu stovykloje, ieško brolio Kazio 
Vileniskio.

Anupras Rimkevičius ieško žmonos Mari
jos Rimkevicienes - Grajauskaites. Adr. 
Litauer Anupras Rimkevičius, Rispeler- 
helmt. Kr. Wittmund.

Jurgis Calynas, gyv. (23) W-Haven, Colde- 
wei 46, kilęs is Kidulių valse., ieško 
tėvu, broliu ir giminiu.

Armana Šileris, gyv. W-haven, Coldewei 
46, kilee is Kidulių valse., ieško giminiu 
ir paz.

Pranas Kidolius, gyv. Wentorf, b, Ham
burg, ieško sunaus Sigito Kidoliaus.

Bronius Didjurgis, gyv. Pabebirvio 11 kai
mas, Simkanciu vilsc., Raseinių apsk. 
ieško giminiu ir paz. Adr. Harhburg- 
Wentorf, Bismarck-Kaserne, Block 9, 
Zimmer 55;

Janina Šauliene ir Ele Brilingienc, gyv. 
Hamburg, Neugraben, ieško tėvo Ed
vardo Klejo, brolio Edvardo Klejo ir mo
tinos Karolinos Klejenes-Krygerytes.

Christoph Erich, gyv. Zell-Laz. Waldesruh, 
AhmŪhl, Bz. Hamburg, ieško Antano ir 
Izabelės Laurinavičių, gyv. Skuode ir 
Liepojoje.

Antanas Barčas, gyv. Wiesbadeno Hetuviu 
stovykla, ieško motinos Marijos Barce- 
cicienes-Barcienes ir uosvee Domicėlės 
Starzinskienes.

Brone Raudyte, is Teisiu apskrt. Paežerių 
km., ieeko brolio Juozo Raudžio, buv. 
luftwaf. ir giminiu bei paz. Adr. Wies
badeno lietuviu stovykla.

Jeskomas Edmundas Eidukas, s. Jono, is 
Panevėžio, gim. 1925 mt. Tauragėje, 
Panevėžio vyru gimnazijos abiturijentas. 
Paimtas i luftwaf. 1944 mt. vasara. Buvo 
Insterburgo aerodrome, Čenstakave, 
Krokuvoje, Freiwalde (Niederschles.). 
Karui bengiantis Įjungtas su kitais lietu
viais kariais i vokiečiu kariuomene ir 
issiustas i frontą (1945. 3. 7.) ant upes 
„Neise” prie Rothenburgo (Niederschles.) 
Jo paskutinis adresas: „Kampfhelfer 
Eidukas Edmundas, L. 60353 H. Lg. Pa. 
'Dresden 2. Žinantieji apie jo likimą 

. ’kariai ir kiti prašomi pranešti tėvams 

Feliksas Pempe, gyv. (20) Wolfenbflttel, 
Goslarschestr. 88a, bei Fr.’ Heyer, ieško 
žmonos Ernos ir dukterų Irutes ir Editos.

Antanas Cyzius, gyv. Regensburg, ieško 
Reginos Cyzienes-LIorentaitee, Kriuku.

Albinas Rimzdevicius, gyv. Greven, Barken- 
strasse 29, Kr. Milnster, ieško svogerio 
Stasio Rozio, brolio Roberto ir paz.

Adele Tanajauskiene, gyv. Seligenstadt, 
liet, stovykla, ieško vyro Albino Tana- 
jausko.

Maryte Baranauskaite, gvy. ten pat, ieško 
Juozo Baranausko.

Salomėja Daobiene, gyv. Hanau, ieško kun. 
Rugio ir Agotos Kudirkai tea.

Birute Andriuskevieiute, gyv. Hanau, ieško 
broliu Vlado ir Petro, motinos ir gim.

Aniceta Kielaite, gyv. Flensburg, Timm- 
Krdger-Schule, ieško Vytauto ir Monikos 
Kfelu ir Vinco ir Antano Miliausku ir 
Reginos Poskaitienes.

Antanas Adomavičius, gyv. Wcaterhorne, 
Kr. Pinneberg, ieško žmonos Elenos.

Ant. Brazdriunas, gyv. Pinneberg (Holst.), 
Lindenstr. 25, ieško Edvardo Mitriko ir 
gim.

Olga Sneideryte, gyv. Pinneberg, Damm, 
ieško Jono Sneiderio ir Liudviko Tylenio.

Eduardas Zatorskis, gyv. Gnelzenau-Ka- 
serne, Koblenc-Horohheim, ieško St. Za- 
torskio, Izabelės Zatorskienee ir kt.

Pranas Gudinskas, gyv. Bad Segeberg, 
ieško Stepo Brazulio.

Marija Sakalauskaite, gyv. Menstedt, Kreis 
Bremervbrde, ieško broliu Juozo ir Al
bino Žvangučiu, Alvito.

Agnete Mickevičiene, gyv. Aschaffenburg, 
II lenku lageris-ligonine, ieško Broniaus- 
Gedimino Mickevičiaus is Virbalio ir kt.

Valentinas Aleksandras, gyv. OMesloer- 
land Seth (24) bei Hilda Sleek, ieško 
žmonos.

Jonas Bujauskas, Kybartu, gyv. Augsburg, 
II stovykla, ieško Antano Virbicko ir 
Vlado Bercikos.

Marija Didziunaitiene, gyv. Dieburg, per 
Hanau, ieško sunaus Vytauto Didziu- 
naicio.

Leiten. Maciuno-Macoviciaus Adolio is Rad
viliškio su žmona, ieško uosvis Micpo- 
vylis, Kreiptis pas J. Petruli, Kassel, 
Oberzwehren, 28 barakas (amerikiečiu 
srityje).

Henrikas Andrejauskas, vaistininkas, ieško 
sunaus Tado. Stasio Stulpino, chem.- 
vaistininko, Gabrio Mickevičiaus, Ha
lines Pancierzinskienes.ir gim. Adresas: 
Haseliime, Kr. Meppen/Ems, Flechum- 

zH6ven bei Schulte.
Petras Radavicius, gyv. Einsendorf, Kreis 

Sieche, ieško broliu Radaviciu ir kt.
Gerardas Juskena?, Lietuviu Komitetas, 

Bad Segeberg, Kurchausstr. 8, ieško Ben
jamino Paulionio, Vlado Kazlausko, 
Slavo Vasiliausko, Jono Petronaicio ir 
paz.

Ona Ausiurione su dukterimi Danute, Gižu 
km. ieško vyro Juozo, sunaus Jono, duk
ters Kunigundos ir Česlovos. Adr. Stade, 
Horburgerstr. 25.

K. Aperavicius, gyv. Heide (Holstein), 
Luisenstr. 5, ieško Česlovo Staniulio su- 
seima.

Jonas Canderis, Tauragės. Seimetiskiu km., 
gyv. Bomlitz, Lager Kybitz Ort, Uber 
Walsrode,‘ieško giminiu Ir paz.

Leonas Ceruysovas, is Panevėžio, gyv. 
Grislingen (Steige), Burgstr. 3, Kr. Gbp- 
pingen, Bavarija, ieško Alberto ir Vero
nikos Mikelalciu, is Panevėžio.

Šiupiniai, gyv. Miincben, I liet, stovykla, 
ieško Kazio Ozolo, Viliaus Karaliaus ir 
Alekso Dantes, gyv. N. Vilnioj.

Emilius Elvis, gyv. Dieburg, bei Darm
stadt, ieško žmonos Marijos ir vaiku.

Česlovas Bnnkauskas, gyv. Kassel-Ober- 
zwehren, ieško giminiu ir paz.

Kaze Baltejiene-Simaite, gyv. Ristedt 6, 
bei Bruns, iiber Syke, ieško vyro Alekso 
Baltiejaus.

Petre Knisikoviciute, prašoma atsiliepti 
Marijai Tautvaisaitei, gyv. Baltische De
legation, Litauische Section, in Han
nover Sopbienstr. 6, II.

Vaclovas Steponavičius, gyv. Bad Oldesloe, 
Tralau, hei Fahrinkrug, Holst., ieško 
broliu Edvardo, Alfonso ir Boleslovo, 
seserų Stases ir Jadvygos.

Janina Grndzinskaite-Stepona-Stepona- 
viciene ieško sesers Adeles ir broliu 
Vlado, Pijuso Broniaus ir Juozo, gyv. ten 
pat.

Z. Orvidiene, gyv. Bavarija, Regensburg, 
lietuviu komitetas, ieško Juozo Rimkaus 
ir Jono, Antano Budreikoe, Jono Saduno 
ir kt.

P. Budvydis, gyv. ten pat, ieško žmonos 
Adeles Gaurilaites- Budvidlenes, gim. 
1926 m. is Teisiu.

Jurgis Lukoševičius ieško žmonos Onos 
Lukosevicienes su vaikais Marija ir Al
girdu, broliu Antano, Vaitiekaus ir se
serų Marijos Kalvaitienes ir Onos Micke- 
vicienes. Neumūnster, liet, komit.

Vladas Jackūnas, gyv. Liineburg, Hermann- 
Lttns-Schule, Vor dem neuen Tor 31, 
ieško žmonos Marijos Jackunienes, 

80 m., ir gim.
Anastazija Mackevičiūte, gyv. Watenstedt 

fiber Braunschweig, Lag. Wobnheim 3'3, 
ieško brolio Antano, sesers Jadvygos, 
svogerio Antano Skvarciaus ir Kazio Ku- 
preno.

- 4 mariai ir kili prašomi pranešu ie' 
arba Elmshorno letuviu Komitetui,

Jadvyga Dromantiene, gyv. Wewdoburg 
lag., Kr. Biiven, ieško vyro Petro .Dro- 
manto, gyv. Plungėje, pblic.
Elmshorn, Besenbeckstr. 46 (Holstein).

Vincas Bakaitis, is Palangos, gyv. Celle, 1 
lietuviu stovykla, Fabrikweg, ieško sū
naus Vinco su seimą.

Povilas Vaitkus, gyv. Uchte, Bez. Bremen, 
lietuviu stovykla „Vytis", Balkenkam- 
strašse, ieško dukters Janinos Vaitkutės.

Juto ir Stasys Griškevičiai, gyv. Uchte, is 
Rumgoniu, Alytaus apskrt., ieško Da
nutes Vysniauskaites ir Juozo Griske- 
viciaus seimos, arba bent jo 3 metu 
dukreles. Pas ka ji yra, atsieliepkite.

Andrius Ęovilaitis, gyv. Alt-Garge, lietu
viu stovykla. Kr. Liineburg, ieško sunu 
Augustino, Jurgio Povilaičiu ir Kotrynos 
Povilaitienes.

VintM Juzėnas, gyv. ten pat, ieško Antano 
Guzausko, ie Kauno.

Juozas Jasevičius, is Plokščiu, gyv. Dillin- 
gen, ieško tėvu,, broliu, giminiu.

Jonas Kūginis ieško Adomo Žemaičio, is 
Biržų apskrt. Nem. Radviliškio mst. Adr.
(20) Sulingen, Schiltzenstr., Kr. Diep
holz.

Aleksandra Norkuniene, gyv. Lahde, Kreis 
Minden (Weser), ieško Antano Naruše
vičiaus.

Anastazija Rekašiūte, gyv. ten pat, ieško 
brolio Vlado Rekašiaus, is Plungės.

Paulina Leckaviciute ieško broliu Jono 
Leckaviciaus, kunigo Juozo ir sesers Ka
zės, is Papilės.

Aleksandra Sakaviciene, gyv. Hannover, 
Aleestr. 6, ieško sesers Aneles Riškienės.

Dr. Antanas Jasevičius, gyv. Hannover, 
Aleestr. 6, ieško sesers dantų gyd.
Liudos Jaseviciutes-Paulenienes su vyru 
ir broliu inz. Mykolo Jasevičiaus, visi is 
Vilniaus.

Jurgis Skibas, is Medininku, gyv. Fahkren- 
krug-Ziegelei, bei Blunck, Kreis Seger- 
berg (Hoist) ieško giminiu ir paz.

Olga Ignatenuoviene, gyv. Tarbek, bei 
Hans Siepke, Kr. Segeberg (Holst.) ieško 
tėvo Lvovo Mykolo.

Boleslovas Umbrasas ieško žmonos Birutes 
ir vaiku Laimučio ir Zitos. Adr. Itzehoe 
(24), Baltisches Lager, Kaiserstrasse.

Jonas Langcvicius, gyv. Wfilften (Harz), 
ieško giminiu ir paz.

Sofija Vizgirdiene, gyv. (4) Heilbronn, 
Baltic Camp, Sontheim, ieško Stepo Na- 
grodskio su seimą, gyv. (10) Bad Elster, 
ir Stasio Vyšniausko su žmona, is Žalio
sios valse., Vilkavaskio apskrt.

Petras Karėčkas ieško, brolio Jono Karecko 
ir paz. Itzehoe, Baltisches Lager, Kaiser
strasse 18.

Alfonsas Jaloveckas, gyv. ten pat, ieško 
Petro Talackos su žmona ir paz.

Ad. Kupcikevicius, is Kauno, ieško sunaus 
Leopoldo Kupcikeviaciaus. Adr. Bay
reuth (Pietų Vokietija), lietuviu komi
tetui.

Stefa Šimkūnaite ieško giminiu ir. paz. 
Elmshorn, Kr. Pinneberg, Reichėnstr. 17, 
bei Hamburg.

Jonas Derančius, gyv. Gunzenhausen Lag., 
b. NUrnberg, ieško sūnaus Stasio, gim.
1927 mt., ir dukters Onutės, gim. 1924 
mt, ir dukters Onutės, gim. 1924 mt., 
is LankeHskiu.

Juozas Mickevičius, gyv. Post. Drebber- 
Dickel, bei Ortmann, Kr. Diepholz, ieeko 
žmonos Natalijos Mickevicienes-Busaus- 
kaites ir Vladės Barauskaitės.

Jonas Azubalis, gyv. Hannover, lietuviu 
atstovybe, Sophienstr. 6, ieeko broliu 
Petro ir Stasio Ažubaliu ir Emilijos 
Azubalienes.

Gediminas Puodziukaitis, is Vigiriu, ieško 
Antano Mickeviaciaus r gm. Adr. Ra
vensburg.

Julija Rutelioniene, gyv. Ravensburg, ieško 
Kazio Bebrausko, is Suv. Kalvarijos. -■

Giliardos Urbonas su šeria Jeva praneša 
savo adrese draugams ir pazistamiems 
Cmp de travail Cossonay (Vand) Suisee.

Jagdyga Simkute-Rudavięiene, is Kauno, 
ieško broliu Morkaus, Antano ir Valeri 
Jono Šimkų ir gimin. Adr. WUrttem- 
berg Ravensburg, Friedensrtasse 11.

Vokietijoje gyvenančiu lietuviu laikrašti* 
Leista Military Government Nr 106 
Išeina tris kartus per menesi.
Laikraščio leidėjas ir vyr. 
redaktorius Kazys K e m e z y s 
Spaudžia Kflrl Sasse, Rotenburg J, Hann. 
Laikraščio leidyklos adresas:
DOrverden, Kr. Verden-Aller (23), 
Montgomery Lager.

„Jbe cCttfwankui’
The Lithuanians Newspaper in Germany. 
Permitted by Military Government Nr 106 
Newspaper publisher and chief editor 
Kazys Kemezys. Printed by KarlSasse, 

Rotenburg i. Hann.

Prenumeratos kaina: 3 mėnesiam*, siun
čiant atskirais egzemplioriais. — 6 Rui, 
užsisakant didesniais kiekiais per atstovus 
ar lietuviu komitetus — 5 P.a. Laikrašti 
užsisakyti galima kiekvienu maiu. Flnigua 

galima siusti pasiu.
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