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Marš.MONTGOMERY PAKELIUI I MASKVA
Londonas; Pakeliui i Maskva šiandien i Berlyną atvyko 

Imperinio generalinio štabo viršininkas fieldmaršalas Montgomery.Jis 
vyksta oficialaus vizito i Mąskva.Berlyne maršalas isbusias apie sa
vaite laiko ir svečiuosis britu okupacinės kariuomenės štabe.Šioje 
kelionėje maršala Montgomery lydi^Sovietu Rusijos karo atache-Londo
ne.kuris drauge jra ir vertėjas.Užklaustas-maršalas ar jis matysiąs 
su^Stalinu,pareiškė:" Esu Raudonosios Armijos svečiu ir jos rankose” 
Tačiau neslėpė savo norą asmeniškai susitikti su Stalinu.

Varšuva: Lenku vyriausybės sluoksaįaiAofioialial pareiš
kia.kad per paskatini mėnesi lenku teroristai užmušė 25 Įvairiu rin
kiminiu apylinkių pareigūnus.

Londonas: Per pasikalbėjima su anglu spaudos atstovais 
,. P^Įi, yądas MikolaicikaS: pareiškęs, jog prieš? jo'; narius; ir j kahdidatuėi ‘' 

.Vykdomas beatodairinis teroras.Yra atsitikimu^kai jo kandidatai be jo 
kio pakaltinimo išbraukiami iš kandidatu sarasu,o neretais atsitiki
mais ir užmugami.Teroras vykdomas visoje Lenkijoje.Apie parelkšdami 
anglu laikraščiai pabrėžia,kad šiuo Mikolaioiko pareiškimu britu spau
da nei kiek neabejojanti. * • • ....... ' .     

’ Vašingtonas: Vakar B . Br it ana. j os aiabasad orius JA Valstybėm 
kalbėjosi su JAV užsieniu reikalu ministeriu Byrnes.Kaip patvirtini
mą is oficialiu spaudos sluoksniu pasikalbėjimo tema buvo Palestinos 
reik&lai ir nekuriu amerikiečiu grupiu teikiamoji parama žydu teroris 
tams.

Jeruzalė:.Per pasikalbėjima su žydu at stovais,britu vy
riausybės Įgaliotinis žydams pareiškęs, jog jei žydu ekstremistai ne
siliausią vykdė teroro*aktus,tai artimiausiu laiku visoje Palestinoje 
busiąs ivestas karo stovis.

Kairas: Arabu Lyga Eigipto vyriausybei Įteikė laiška,ku
riuo Eigipto pretenzijos i Sudaną paremiamos.Lygiai tokios nuomonės 
yra ir Libanas.

Kopenhaga: Vienas danu laivas Baltijos juroje užplaukė
■ ant minos.Laike sprogimo žuvo laivo kapitonas ir 28 Įgulos nariai.Ki- 
ti,išlikusieji gyvi išgelbėti ir nugabenti i Talino uosta.

LNndonas: Prancūzu okupuotoje Vokietijos zonoje Įveda
mas draudziamašiš laikas:Vokietijos-Saaro,ir Prancuzijos-Vokietijos- 
Sveicarijos pasieniuose.Draudžiamasis laikas nuo 10 iki 5 vai.r.

Londonas: Vakar Bėvinas priėmė Palestinos aukštaji kori!/ 
sara lordą Kaninngama.Pasikalbėjimo tema buvo Palestinos klausimai.

Z///////////////////////////////////z///////////////////A'//////>///
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0 A.Martinavičius ;
O o ' ;

Kur aš Jus dėčiau,sunkios mano mintys, 
Jeigu nebutu popieriaus šio balto?- 
Saly pasaulio svetimo ir šalto, 
Drauguži mano,maža kuo ramintis 
Gali.Kaip lapas rudenio sumintas, 
Jaunystes mano šviesios viltys gelto - - 
Tiek metu kovosiančios,-viskas veltui- 
Visur - vielų spygliuotu labirintas- 
0 sielos artimos,taip brangios,toly 
Gal jau nežemės purvina pakalne mina - 
0 svetimųjų kojos tėviške varguole - 
Gyvybe jauna jos be gailesčio masina.
0 mintys,mintys,popieriuj parpuolė, 
Kodėl jus tokios sunkios tartum šviną?-----

_________ //oo// ______■_____ \___________

JAU VISKAS PRAEINA...

PLEBISCITAS ISPANIJOJ
Madridas; Reuterio 

atstovas iŠ Madrido pra«* 
neša,jog ispanu diplomą* 
tiniuose sluoksniuose 
sklinda gandai,jog gen. 
Franco tyrinėjas galimy
bes Ispanijoj pravesti 
politini plebiscitą*

Kaip žinoma JTO Sau
gumo Taryba,jei Franco Is
panijoj nepravesias lais
vu rinkimu,imsis praktiš
kai Įgyvendinti JTO ple
numo nutnuima.

Vašingtonas; Saugumo 
Tarybos sudarytoji tarp, 
komisija i Graikija iš
vyksta ir darba pradeda 
š.m.sausio 51 d*
XX SS=== SS s=s==5====2= sjaasss =2 

Nuskambėjo Kalėdų varpai,nuaidėjo Naujuju Metu šukiii.praeina 
paskutinės Trijų Karalių šventės.Tomis dįenomis mes buvome tartum ati
trukę nuo kasdienės tremties pilkumos,buvome^labai arti namu^net gi 
bendravome su tais,kuriuos skiria^sunkioji uždanga... Rytoj saitas ju
ros vejas išsklaidys paskutinius šventinius nuotaikos debesėlius.prieš 
akis mirguliuos nežinoma ateitis - be plano,be spontaniško troškimo • 
dirbti ir kurti,be-noro tvirtai statyt koja ant svetimo žemės veido. 

‘Tik musu jaunieji vėl užpildys gatves nerūpestingu jaunystės 
juoku,ju balsai paskleis viltingu lūkesčiu ir nuo tos linksmos nuo
taikos gal sumažės pilki slogučiai?...

Rytoj meg-pasinersime vėl - kas prie kasdieniu pareigu.kas prie 
darbo ir rupesoiu ir ta'ip slinks dienos nauju metu vaga,kol likimo 
sprendimas vienaip ar kitaip nutrauks musu gyvenimo' monotoniškumą ir 
pasuks musu žingsnius šviesesniais keliais,ar dar nl-iresniais ir be 
trupinio laimės. • *

Rytoj jau bus praėję šventes ir atėjusi kasdiene tremtinio die-
na. ■ . * ai.

//////////•///////////////////////////////////////////////////////////
Londonas; Ateinanti ketvirtadieni britu min.kabineto po

sėdy jė bus aptariami’ Palestinos ir Anglo-Eigipto santykiu klausimai.. 
Be to,numatoma,kad 2em,Rūmai užsienio politikos klausimais turėsią 2 
dienu debatus. - ■

Paryžius; Prancūzijos min.pirm.Blumas specialiai išsi- 
kyietos visu departamentu prefektus juos painformavo,kad jie vįsonis 
isgalėmis^igyvendintu vyriausybės jputarima kainas prekėms sumažinti 5$. 
Jau nuo užvakar kainos sumažintos maisto produktamsrmėsai,mėsos išdirbi 
niams,žuviai ir manufaktūros gaminiams.Naktiniu.lokalu bei pasilinks
minimu- ištaigu savininkai šiuo kainu sumažinimu yra labai nepatenkin
ti. Kainu sumažinimas vykdomas tikslu išlaikyti franko verte*

Londonas: Britu aukštasis komisaras Palestinai lordas Ka- 
ningamm atvykęs Londonan vakar buvo,, priimt a s min. pirm. C .At lie-koloni
jų ministerio ir Imperijos fieldmarsalo Monttgomery.

Lond onas: Lordas Beveridge artimiausiu laiku vyks i Eu
ropos kontinentą? antru kartu.Jis,kaip tikimasi.lankysis Vokietijoj ir 
Austrijoj. .. .

z* = ==±==*==-=====s======:=5SX=

JTI TU NORI,KAD TAVO SŪNŪS GALĖTU IR TREMTY MOKYTIS,TURI NEPAMIRŠ

TI, JOG YRA DAUG TOKIU,KURIE NEI TEVOKEI MOTINOS NETURI.TAD AUKOK 
ŠVIETIMO FONDUI H! ■
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VI. GIMINIU -PAJZ_ŠZ0JIM9_ JL’KALĮ ._

Lietuvos Gener.Konsulątas New-Vo ko raus prašo paskelbti, kad, 
jis grėsdamas, prie savo tiesioginio darbo, nobesliras daugiau ir 
ncbeskolbs naujai giminiu paieškojimy. iš Vokietijos ir Austrijos.

Visi tuo reikalu tremtiniu laiškai bus pasiusti masu Centri*- 
nei Kartotekai. Tad, tautiečiai kviečiami daugiau giminiy. paieš
kojimo reikalu | Lietuvos ^ener.Konsulatu nobeSikreipti,- ir vi
sus tuo reikalu prašymus siusti LiB Centrinei kartotekai.

_O_S_Ų__ _M_1_A_U_S_I_L_J_I_ lt£sinj551 .

Centrinei Kartotekai petvrakius mirusi^j^ numeraciją, pato
gumo sumetimais nuo šio numerio užuot tęsę sąv^ję, numeraciją 
(Nr.294) naudosimės C.Kartotekos, kuo budu C.Kartotekos 14-8 nr. 
at.atiks mus 294 nr.
148. Kazlauskas Teisius, Petro, gimė 1947.3.31, mirė 1947.4.16,
(294) / - Kl.Bdlten (20a),palaidotas Paping-

hausen (21) 21.K.kapuose.
149. Rastenis Jonas, 21 mt.amžiaus, mirė 1945.1.20,Pflpinhhaucn

(21),palaidotus vietos BK.kapuose.
150. Valdžiunienė Marija, mirė 1947m.,Gbttingen, palaidota

vietos kapuose.
151. Karalius Liudas,Onos, gimė 1947.3.3-,LckenfOrde (24), mi

rė 1947.7.26,SckemnfSSde (24), pa-
» laidotas vietos kapuose.

152. Dorėnas Jonas, gimė 1909*5.30, Tauragės apskr.,
mirė 1946.11.16,Watenstadt, palai
dotas vietos kapuose.

I55. Kuklierius Jurgis,Jurgio, gimė 1855»l.l.JLVilkaviškio apskr., 
mirė 1947.8 mėn. ,r>ehrte (20),palai
dotas vietos kapuose.

154. Teichertas 0tto,8imo, gimė Tauragėje, mirė 1947.8 mėn., žu
vo auto katastrofoje, palaidotas 
Lehrte (20) kapuose.

155. Zuotinas Juozas, gimė 1923*4.5.,Maciuku km.,mirė
I947.5.9. jVolterdingen, p-'laidotas 
vietos kapuose.

156. Girklienė Elzbieta, gimė 1855.5.17,Gervėčių. km». mirė
1947.2.25.,Aragahn, palaidota vietos 
evang. : hcuzen;' kapuose.

157. čižauskaitė Julija,Broniaus, gimė 1946.5.14, mirė 1947.6.9.,
• Uchte (29), palaidotas vietos ka

puose.
158. Sederavičius Andrius, Mato, gimė 1877.11.4. /Jzdraviy. km.,

Etytpr., mirė 1947.5.24./Dortmund,pa
laidotas vietos kapuose (Sturk.lTr. 
111/1947).

159. Jaras Kazimieras, gimė l899.lO.i5, mirė .1947,4.12
% Braunschweig (20),kosulio Kazerne.? Pak

160. Bliudzionė Stasė, gimė 1381.5.8, mirė 1947.4.12 Braun-
x ą schwoig (20), Bosalie Kazorne/V.ka-o.

161. Kubiliumienė-Ivanaviciutė Paulina, gimė 1875m. žižoniįi km/
Panevėžio apskr., mirė 1947.5.51 ’ 
Gluckstadt (-24),Goseh Tockstr.6.’ 
p .laidota vietos kapuose.
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162. Galvydis Kipras,Prano, g.mė 1875.8.24, DoVainiai, mirė 1947.5.6,
Eckernfodc (24),Lith.DP Čamp,palaido
ta Hamburg-Ohlndorf pak.(Nr.178935/ 
M29/189).

163. Salmonaitytė Erika,Elenos, gimė 1943.12.2, mirė 1946.11.6,
Neustadt (24) nith.DP Camp,palaidota 
vietos kapuose.

164'. Salmonaitytė, Ona,Elenos, gimė 1945.6.27, mirė 1947.1.6., 
Neuštadt (24) Lith.DP Camp, palaidota 
vietos kapuose.

165'. Levinienė Julija, gimė 1864.5.1., mirė 1947.1.10, Spaken- 
berg I (24), Lith.DP Camp, palaidota 
vietos kapuose.

166'. Valatkienė Kotryna, gimė 1869m. mirė 1946.12.9, Spaken-
' x berg I (24), Lith.DP- Camp, palaidota'

/ vietos kapuose.
167'. Beržaitienė—Sumaitė Milda, gimė 1928.7.17, Sąmonių km.,mi

rė 1947.4.21. Spakenberg I (24),Lith.
' DP Caro, palaidota vietos kapuose.

168'.Bakstelytė Anastazija, gimė 1932.11.23, mirė 1947.6.3, Spa
kenberg I (24), Lith.DP Camp, palai
dota vietos kapuose.

169. Lendraitis Vytautas,Prano, gimė 1940.8.11,Hanau (16), mirė 
1947.10.6, Hanau (16), palaidotas vie
tos kapuose.

170w Huikienė—Petraitytė Konstancija, gimė 1903.4.20, mirė 1945. /
4.27, bombardavimo auka, palaidota v
Altotting kapuose. , '

171'. Janusevioius Leonardas,Martyno, gimė 1940.1.2, Ingolstadt, 
mirė 1947.10.29, auto katastrofos auka, 
palaidotas Ingolstadt kapuose.

172. Paliulienė-Romaskaitė Stasė, gimė 1911.3.22, Daugailiai, mirė 
1946.1.15, Bamberg, palaidota Vietos 
kapuose D/Nr.587.

173- Paliulis Tomas-Vaidotas gimė 1945,4.18,Bamberg, mirė 1945-
7.27, Samberg, palaidotas vietos ka
puose D/Nr.387.

174. Gvozdžius Liucijus,Miko, gimė 1947.9.4, Seligenstadt, mirė
1947.10.6., Seligenstadt (13a), pa
laidotas vietos kapuose.

175. Paderkuba Anna, gimė 1880.9.23, mirė 1947.5.9.,Hanno
ver,palaidota vie'tos kapuose Garbse- 
norlandstr.

176. Echertas Mauricijus, gimė 1^08.6.19, Lietuvoj, mirė 1945.
5.25, žuvo KZjPlossenburg,

177. Baronienė-Dragunaitė Antanina, gimė 1878.2.21,Giedraičiai,
mirė I947.H.9, Augsburg., palaidota 
vietos kapuose Liud.Nr.C/251.

178'. Vaiciekauskaš Kazimieras, gimė 1902.2.2, mirė 1944-3.7, 
Pdrstonbcrg s/0dcr,žuvo fronte,palai
dotas vietos kapuose.

179. Andriejauskas Simas, gimė 1913-11.27, Gležiunai, mirė
I945.5.23, žuvo fronto, palaidotas Pal. 
Bad Oldesloo kapuose.

180. Gilius Jonas, gim mirė 1945.4.10,bombardavimo auka,
palaidotas Pal.Hachon.

181'» Baidro-Karnis Vitas, gimė 1923.10..20, mirė 1245.7.4,Neu
kirchen, palaidotas vietos kapuose.

x 182. Kapturauskas Juozas, mirė 1944.11.13,Dresden,bombardavimo 
. auka, palaidotas Dresden kapuose.
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183. Dumčius Vladas,

184. Gaigalas Leonas,
>

185'. Ramanauskas Kazys,

mirė 1944.11.1 ,Dresden, bombardavimo 
auka, palaidot s Dresden kapuose^ - 
mirė 1945.3.16, žuvo fronte, palai«4 
dotas Pal.Bad Salzhausen/Nidda'- 
34 mt.amž;,gimė Kybartai,Vytauto g-ve 
18 nr®, mirė 1944.4.1, Alzenau/Mfr., 
palaidotas vietos kapuose.

186. Molsienė Ona

187. Žilinskas Astras

188'. Kalesnykas Kanowas

189. Cizakaitė Valė

Benetraitis Bronius190.

193. Giedraitis Kazimieras

gimė 1922.4.8, mirė 1944.>!<> 10, bombar
davimo auka, palaidota Dresden.
gimė 1923.5.14,Joniškėlis, bombardavi
mo auka, palaidotas Dresden.
gimė 1921.12.1:Šaltupys? mirė 1945.5.3. 
bombardavimo auka, palaidotas KGnigsberg 
mirė 1945.9.3., Bombardavimo auka, pa
laidota Malkan/Leipzig.
35 mt.amž., mirė 1945.1.6? žuvo fron
te, palaidotas Parchim, Nr.3^32, 
80 mt.amž., mirė 1945.1.31, žuvo fron
te, palaidota Parchim, Nr.3367.
30 mt.amž., mirė 1945.2.3, žuvo fron
te, palaidotas Parchim, ^r.3^73.
10’mt.amž®, mirė 1945.4.3.\ žuvo fron
te,

194. Knabensohuh-Saudan Fridriche

195. Kohlfeld įima,tas 

Bursulienė Juzefą191;

Stasinkevicius Domas192.

žuvo

d 1945.2.3, 
Parchim, Nj 

mirė 1945.4.3., žuvo fron- 
palaidotas Parchim, Nr.'3548»- 
, gimė 1883.1.3.,mirė 1941'.3.9>, 

1 fronte, palaidotas Penzlin.
r 1935.4.20,Puslankiai, mirė 1941.4.4 
i fronte, palaidota Penzlin'.žuvo fronte, palaidota Penzlin'.

gimė 1897.3.29, Vilnius, mirė 1944.3 
ŽUVO f 
mirė ' 
Wittenbergc.
gimė 
žuvo 
gimė 
žuvo 
gimė 
žuvo 
gimė 
1.23, 
gimė 1918.12.20, Vilni 

žuvo fronte

196. Michowicz Josef

197. Sabaliauskienė Vera

198'. Michailovas Michaelis

199. Liutkus Pranas,

200'. Kolesnikovas Joachimas

201. Ramanauskas Jonas

202. Dotruševicius Petras

203. Vilkavicius Jonas

204. Jutkevicius Juozas

205. Vainuska Stasys,

206. Sajanka Jonas,

207. Randis Antanas

208.- Mausalevicius Vladas

fronto, palaidotas Neu—Isonburg.
1945.4.10, žuvo fronte, palaidota

1908.10.23^ Džadživo, mirė 1943.4.22 
fronte, palaidotas Wittenberge.
1901.8,3.jPaJicsys, mirė 1944.8.31, 
fronte, palaidotas Wittenbergo.
1914.9.5.,Maciūnai, mirė 1944.3.6, 
fronto, palaidotas Vittcnbergc. 
1902.12.18, Kybartai, mirė 1945.

žuvo fronte, palaidotas Gftttingen, 
nius, mirė 1943.

3.7., žuvo fronto, palaidotas Wittenberge. 
gimė 1914.6.22,Žvedrigai, mirė 1.945.
3.29, žuvo fronte, paladotas Wittenberge. 
gimė 1917.10c23,Vilnius, mirė 1942.2.22, 
bombardavimo auka, palaidaFlorsheim a/M. 
gimė 1924o1.15, mirė 1943.4.19, bombar
davimo auka, palaidotas Leipzig.
gimė 19O8.605.,mirė 1942.7.4, bombar
davimo auka, palaidotas Leipzig.
gimė 1903o4®17sKaunas, mirė 1944.3015, 
žuvo, KZ. palaidotas Grossbeeren. •’ 
gimė 191Oc12e3O, Kaunas, mirė 1947.49 21, 
žuvo fronto, palaidotas Doitz/Vorpomm— 

209. Savakis Mykolas,

210'. Sablonski Jascha,

211'. Žabalas J onas,

me r n . t
gimė. 1898.11.'20,Vilnius, mirė 1945.5.19, • 
žuvo fronto, palaid.Loitz/Vorpommern* 
gimė 1922,Sudainiai,mirė 1945-2.24,žuvo 
fronto, palaidotas Loitz/Vorpommern® 
mirė 1945.4 = 12,žuvo fronte, . palaidotas 
Rosslau/Dessau.
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212. _ Ktkvn^nE^^mird^ ALp(LKA)5303
bardavimo auka,palaidota 1947,Nr.4O5 
Bresde. ’

213. Narušaitis Žigulis, ginė 1943-11030, airė 19.—.----- ,
bombardavimo auka, palaidotas Pa— 
delnitz-lLoipzig'.

214. Jonušaitis Jonas, ginė 1319.2.17,Tauragė, mirė 1945* ’ _
12v9,Oldenburg ip. palaidotas vie—

« tos kapuose Kr.-V/lIl/R 27*
215. Borodulina Voldemaras,Katarinos, gimė -1937. T. 19, mirė

1944.3*4. .bombardavimo auka,palai— 
• dotas GOriitz.

216; Masionis Siegfrid-Jereta, gimė 1940.10.4, mirė 1942.2.18, 
bombardavimo auka, palaidotas Jena/ 
Nordfriedhof.

217'. Januška Antanas, . gimė 1899.1'.2., Židikai, mirė 1944. -
9.25, bombardavimo auka, palaido
tas Hawoln b/Hamburg. ...

218; Vaišvilas Simams, 84 mt.amž. ,mirė 1944.12.8? bombar
davimo auka, palaidotas Ebchst, 
Kr'. 1/606. ;

219'. Blievic Ilija, gimė 1915-5*25, Vilnios, mirė 1943'/
. ' _ 12,25, žuvo KZ,palaidiGrossbeeren.

220'. Tracevicius Antanas, gimė 1918.3* 5, b’karbikai, mirė 1945.
11L9, Gur-derhcim, palaidi vietos ka
puose. ■ • ‘

221. Bliekas Zigmantas, ■ gimė 1921.1=8,Kaunas, žuvo KZ,palai- •
dotas Stutthof.

222, Šapalas (inž.), iš Kauno,mirė 1945 s. ,Puck/E>oland,
palaidotas vietos kapuose,

223'. Masaitis (gimnazijos direktorius),iš Marijampolės,mirė 
19431V-m.^zuve KZ, palaidotas StutthcJ.

224'. Grigas Juozas (karininkas), iš Jilniaus,mirė 1945.V m., 
žuvo KZ, palaidotas Stutthof'. .

225'. Kerpė Petras, iš Vilniaus, mirė 1943*V m., žuvo KZ,
palaidotas S.tutthof'.

226'. Budrys (agronomas), iš Mari j mp oi ės, mirė 1943. V m., žuvo 
KZ, palaidotas Stutthof'. .

227'. Rauba (gimnazijos, direktorius) iš Kauno, mirė 1943'.V m., 
~~~~ gavo KZt palaidotas Stutthof'.

228'. Januškevičius (gimnazijos dirt7~ls^^^jampnlės, mirė 
1943.V eu, žuvo nZ,palaldt_Stutthof. .. .

229. Lipniunas Alfonsas (kunigas), iš Vilniaus,1945n.žuvo KZ, 
•; palaidotas Puck (Put z ?Lag)-Poland.

230'. Macijauskas Stasys, iš Tauragės, žuvo KZ, palaidotas 
Stutthof'. '

231'. Čekauskas (karininkas), mirė 1943.V m.,žuvo KZ, palaidotas 
Stutthofl _ x

232'. Germantas kranas, iš Vilniaus, mirė 1945m., žuvo‘ixZ, 
palaidotas Stutthof. - ' •

233'. ijoreškus Mykolas, gimė 1915 m'. Utarai, mirė 1944-3.1'=,žu
vo KZ palaidotas Grossenbrode.

234'. Pozniak Bronislava, x gimė 1926.12.23,Vilnius, mirė 1944.
11.11, žuvo kare,palaid.Keu-Isonburg, 

235'. Pozniak Maria, gii4- 1924.12,8,Vilno.uSj mirė 1944.
11111. žuvo karo,palaidota Neu— Isori— 

. burg/’ ; ’
236'. Zigrys Zigfried, ginė 1933 = 8,3» mirė 1945 5*2.,žuvo 

kare,palaidotas Luckenwalde'.
237'. Gąršom'kovas Teodoras,gimė 1923»5o25,mirė 194412'. 23*, žuvo

•/ kare-, palaidotas Luckoma3.de'.
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