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Graži tu» mano brangi tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai! 
Graži tu savo dangaus mėlyne!
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.

Maironis
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Centriniai valdžios rūmai Taline

Vingiuotais keliais slenka tautų 
likimas. Ypač mažųjų. Ir dar la
biau tų, kurios likiminio istorijos 
vyksmo yra įkurdintos didžiosiose 
kryžkelėse, kurios savo nemasy- 
višku kūnu kolosų interesų kely 
stovi. Naujaisiais amžiais vargu ar 
rasime pasaulyje antrą tokią ma
žytę tautą', kuri būtų įsikūrusi taip 
pavojingoje vietoje, kaip estai,

A. S.

Estu šventei 
c

gyveną ant kelio iš Baltijos jūros 
j plačiuosius Rusijos plotus. Si ne
lemta geopolitinė krašto padėtis ir 
nulėmė niūrų, krauju nušlakstytą ir 
kančių pilną estų tautos istorinį 
kelią.

Maždaug mūsų eros pradžioje 
kažkur iš rytų atitraukė į Baltijos 
pakrantes ugrosomų kilčių grupė, iš 
kurių, amžiams slenkant, išsisky

rė atskiros tautos — lybiai (jau 
išmirę), estai ir suomiai. Jų gy
ventojų plotų kadaise, būta daug 
platesnių — gal būt, net dalyje 
Lietuvos jų gyventa. Tie plotai su
siaurėjo spaudžiant aisčiams ir 
slavams. Jau išsiskyrusiai iš ben
drojo kamieno estų tautai teko 
daug pergyventi. Kai XII a. išsi
plėtusi šiaurės Vokietijos miestų 
prekyba su šiaurinės Rusijos sriti
mis vokiškomis pirklių kolonijo
mis nusėjo Baltijos pakrantes, o 
XIII a. pradžioje sukūrė vokišką 
kolonialinę valstybę Padauguvy, 
po 20 metų kovų (1208—1227) estai 
taip pat buvo pavergti. Sunkų be

teisių baudžiauninkų jungą estai 
vilko iki pat kryžiuočių ordino 
valstybės žuvimo XVI a. viduryje 
(1561). Kryžiuočių valstybės agoni
jos metu kilusias varžytynes dėl 
jų palikimo laimėjo Lietuva, gavu
si Latviją, ir Švedija, užvaldžiusi 
Estiją. Maskva ir Danija turėjo pa
sitraukti, galima sakyti, tuščiomis. 
Taip estams prasidėjo pusantro 
amžiaus užtrukęs švedų laikotar
pis, palyginti šviesus ir lengvas, 
nors vis dėlto nesavas. Caro Petro 
I Rusija, „kirsdama langą į Euro
pą", 1721 m. paglemžia ir Estiją 
Estiškąją liaudį vėl užgriūva sun
kios baudžiavinės naštos ir vo-1 

kiškųjų baronų viešpatavimas. 
1816—1819 m. baudžiava panaiki
nama, bet valstiečiai atleidžiami 
be žemės, tad susidaro padėtis ana
logiška mūsų Suvalkijos valstiečių 
padėčiai po 1807 m. — juridiškai 
laisvas valstietis duonos plutelės 
yra pririštas prie dvaro. Tik po 
naujos žemės reformos XIX a. vi
dury, kada valstiečiams buvo 
duota žemės, estų tauta atkuto, 
ėmė kilti jos tautinė sąmonė, 
išaugo tautinis sąjūdis. Kaip ir lie
tuviai, valstiečių tauta, estai turė
jo atlaikyti dvigubą spaudimą — 
iš vienos pusės atsispirti valdžios 
rusifikacinėms pastangoms, iš an-
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tros pusės baronų germanizaci- 
nėms užmačioms. Estai vis dėlto 
atlaikė, atlaikė net tada, kai savo 
bejėgiškumu įsitikinę baronai nuė
jo ranka rankon su valdžia, pripa
žinusią jų dominavimą krašto vi
daus santykiuose. Tautinis estų 
sąjūdis, pradžioje turėjęs tik kul
tūrinio sąjūdžio charakterį, augda- 
das virto politiniu sąjūdžiu ir pir
mojo pasaulinio karo sūkuriuose 
sugebėjo krašto likimo vairą per
imti į savo rankas.

Dr. V. Viliamas

Siaurės kaimynas
— Estija

Iki Rusijos revoliucijos Estija 
ano karo metu nebuvo vokiečių 
okupuota, tad estams savo nepri
klausomybės kovas teko pradėti 
kitokiose sąlygose, negu lietu
viams. Bet chronologiškai viskas 
vyko maždaug tuo pačiu metu. 
Jau po 1917 metų vad. vasario 
revoliucijos estai suskanta ener
gingai 
visos 
vieną 
kurio 
seimas. Rusų armijai demoralizuo
jantis ir krinkant, susikuria tauti
niai estų daliniai tvarkai krašte 
palaikyti, kurie vėliau buvo savos 
kariuomenės branduolys. 1918 m. 
pradžioje jau buvo suorganizuota 
pilna divizija.

Iš trijų Rytų Pabaltės valstybių 
Estija turi natūraliausias sienas. 
Šiaurėje atsiduria į Suomių’įlanką, 
vakaruose į Baltijos jūra, Rygos 
įlanką, rytuose tarp Estijos ir So
vietų Rusijos stovi ištįsę Peipsi ir 
Pskovo ežerai. Tik pietuose ir piet
ryčiuose valstybės sienos prabėga 
sausažemiu. Estija daugiau negu 
Latvija ar Lietuva eksponuota Bal
tijos jūrM; be ilgo pajūrio kranto, 
turi dar visą eilę salų, salelių, ku
rių didžiausios Saaremmaa, Hiiu- 
maa, Moon, Vorsns, Rund.

veikti. Tų pat metų vasarą 
estų sritys sujungiamos į 
administratyvinį vienetą, 

viršūnėje atsistoja krašto

Ugrofiniškos tautos — suomiai 
estai, čeremisai, sir jenai, mardvoš 
— apėmė tada ddelius plotus tarj 
Vidurinės Volgos ir Pečoros upių.

Estai istoriniais laikais išgyven 
sunkią savo tautos istoriją, būdam 
varžybų ir išnaudojimo objekti 
tarp vokiečių ir rusų, tačiau apie 
Estijos istoriją tekalba įmantresni 
istoriko ranka. Tik švedų laikotar
pis Estijoje vadinamas Preriklio am 
žiumi, nes 1632 metais įkuriama* 
Tartu universitetas, keletas vidų 
rinių ir pradžios mokyklų.

Laisvą gyvenimą estams pavyk, 
sta sukurti tik 1918 metais. Vasa 
rio mėn. 24 d. „Paaste Komitee” — 
Išlaisvinimo Komitetas iš tautos 
vyrų, Konst. Pats (pirmo peziden 
to), prof. Konst. Konik ir Juri 
Vilms, paskelbia Estiją nepriklau
soma valstybe. Per laisvą laiko
tarpį padaroma milžiniška pažan
ga įvairiose gyvenimo srityse. Ra
šančiam šias eilutes teko Estijoje 
buvoti įvairiais laikais ne mažiau 
dešimt kartų, pėsčiam išvaikščioti 
apie 200 km ir visur pastebėti šios 
mažos, bet simpatingos tautos ne
paprastą darbštumą, sugebėjimus 
ir pažangą. Jau 1934 m. Estija tu
rėjo 98 % raštingų gyventojų ir 
tik 2% analfabetų, beveik išimtinai 
rusų. Ir kitose strityse buvo pada
ryta didelė pažanga.

Paskutinio karo audra ypač sun
kiai palietė Estiją. Daug sukurtų 
vertybių buvo paversta griuvę-|

Čiurlionio ansamblio kanklininkės

siais ir pelenais. Pati tauta žiauriai 
išblaškyta po Rusijos, Švedijos irVo- 
kietijos plotus. Mažiausia 20 % at
plėšta nuo tautos kamieno, ir tai 
vieno milijono tautai nepaprastai 
didelis nuostolis.

Mums, nūn gyvenantiems kartu 
su estais, kartu dalantis karčiu 
tremtinio likimu, tegali kilti tik 
bendra užuojauta ir bendra vieny
bė už mūsų tautų laisvą gyvenimą. 
Švenčiant estams savo brangiausią 
dieną, mes tiesiame draugišką 
ranką ir linkime jiems jų karščiau
sių norų išsipildymo.

Po vad. spalio revoliucijos estų 
seimas, pasiskelbęs perimąs visą 
krašto valdžią, buvo išvaikytas, 
tačiau dirbo slaptai. 1918 m. vasa
rio 24 d. pagaliau buvo viešai 
paskelbta Estijos nepriklausomybė, 
kuri kūnu virto vis dėlto tik po 
ilgy kovų. Teko atlaikyti spaudi
mą iš rytų ir iš vakarų. Apsivalius 
nuo kraštą okupavusių ir po kapi
tuliacijos vakaruose iš čia vis 
dėlto nenorinčių išeiti vokiečių 
(veikė čia ir vietiniai baronai), 
teko apsiginti ir nuo raudonųjų, 
ir nuo kelių rūšių baltųjų rusų, 
kurie, taikydami į carų sostinę, vis 
užkliūdavo ir už Estijos. Ilgos .ir 
sunkias buvo kovos. Tačiau at- 
budusios tautos sveika dvasia ir 
tautinis entuziazmas viską pakėlė. 
Ypač kai buvo gauta paramos iš 
broliškųjų suomių, anglų laivyno 
ir švedų bei danų savanorių. 1919 
m. pradžioje savas kraštas buvo 
išvalytas, o gegužės mėn. puolimas 
buvo vykdomas jau už savj krašto 
ribų. Kai 1920. II. 2. buvo pasirašy
ta su Sovietų Rusija taikos sutar
tis, estai perėjo į ramaus kūrybi
nio darbo barą. Varomas jis buvo 
plačiai ir be jokių sutrikimų. Ma
žytės Estijos ekonominis gyveni
mas stovėjo ant tvirtų pagrindų, 
sveikais keliais ėjo socialinis gy
venimas, klestėjo kultūrinė veikla, 
plėtojanti senas tautines tradici
jas.

Betgi rami kultūrinė veikla, de
ja, buvo sutrikdyta šio baisiojo, 
antrojo pasaulinio karo. Estų tau
ta ir kraštas jo sūkuriuose labai 
daug iškentėjo. Jau slenka šeštieji 
sunkių vargų ir aukų metai. Ir jų 
valstybinis gyvenimas sutrikdytas, 
tautos švenčiausiosios teisės su
tryptos, kraštas sunaikintas, gy
ventojai išblaškyti... Tad vasa
rio 24 d. šventė estui šiandien, de
ja, jau ne pasididžiavimo ir 
džiaugsmo, bet paguodos, nusirami- ( 
nimo ir didžiųjų vilčių šventė ...Oi 
kaip mes visa tai suprantam ir at- 
jaučiam! ... Juk tai ir mūsų li
kimas. Jis žiaurus, palaužiantis, 
gniuždinantis. Ir niekas neatsakys 
į tą vieną didįjį klausimą — už 
ką? Nejaugi už tai, kad ir mažytis 
Dievo įdiegtąjį didįjį gyvenimo 
troškulį turi?

Estijos moreninių aukštumų zona 
perjuosia Estiją iš šiaurės vakarų 
į pietryčius, tolydžio eidama platyn 
ir aukštyn, tačiau didžiausia paki
luma Munamogi yra tik 324 m., 
atseit, tik keliais metrais prašoka 
Lietuvos aukščiausias vietas. Šiaip
jau Estija daugiausia yra žemumų 
kraštas, kurios labiausiai ištįsta 
šiaurės vakaruose — Pernu žemu
ma, centre — Virz ežero ir Emos
upės žemumos, o šiaurėje — Nar- Į 
vos upės depresija. Estijoje, ir pro. 
centualiai imant, daugiau pelkynu, 
durpynų, miškų, bet užtat mažiau 
dirbamos žemės, kaip Lietuvos že- 
mėvaizdžiuose. Mažiau palankus 
žemės ūkiui ir Estijos klimatas. Žie
mos čia ilgesnės ir šaltesnės, pa
vasaris vėlybesnis, vasaros trum- ; 
pesnės. Estijoje maža vaismedžių, i 
nepalankios sąlygos ir kitoms že
mės ūkio kul’ūroms. Šiaurės gam
ta čia turi griežtesnius įstatymus. 
Užtat Estiją kompensuoja miškai 
ir ypač labai reikšmingas degančių 
skalūnų — kukereito buvimas, iš
naudojamas naftos, tepalų ir kuro 
medžiagų gamybai. Degančio ska. 
lūno' atsargos vertinamos 5,5 mili
jardo tonų. Jo apdirbimas auga iš 
metų j metuk I šį darbą yra įsi
kinkę bent 5 fabrikai.

Estija gyventojų atžvilgiu yra 
nacionalinė valstybė. Estai sudaro 
88,2 % visų Estijos gyventojų. Tau
tinės mažumos nežymios, tik rusų 
nuošimtis kiek žymesnis — 8,2 %. 
Rusai koncentruojasi Estijos piet
ryčiuose, vadinamajame Petseri 
krašte, kuris apie 700 metu yra iš
buvęs rusų priespaudoje. Čia rusų 
gyventojų nuošimtis pasiekia 64%. 
Gerokai aprusinti ir supravosla- 
vinti estai čia vadinami setukų 
vardu, kurių čia randama apie 
16.000. Rusifikacijos darbą čia, be 
kitko, yra atlikęs senas ir garsus 
ortodoksų vienuolynas — Pečory, 
kuriame skambina Jono Žiauriojo 
varpai... •

N. Fancourt

Sesios dienos virs pasaulio
Tiems, kurie veik visą savo gy

venimą praleidžia miestuose, su
spaustame gatvės judėjime, — 
šešių dienų skridimas virš pasau
lio yra nepaprastas įvykis.

Tai buvo mums, kelioms austra
lietėms, skridusioms iš Melburno į 
Londoną prisidėti prie UNRRA'os 
darbo Vokietijoje.

Rytuose pirmieji saulės spin
duliai sveikino mus, kai mes pra
dėjome pirmąją savo kelionės dalį 
iš Melburno. 14 valandų skridome 
Australijos kontinentu, kol pasie
kėme Gerth’o miestą, miestą, 
kuriame mes apsinakvojome ir su 
nekantrumu laukėme sekančio

■au pakibome ore kelionei į ne
žinią.

Šis mūsų lėktuvas neturėjo tų 
patogumų, kuriais pasižymi kelei
viniai lėktuvai, nes jis buvo paga
mintas karo tarnybai.

Po poros valandų skridimo virš 
Australijos dykumų, kovojant su 
negailestingai karštais sauiės spin
duliais, visų mūsų džiaugsmui, pa
matėme vandenyną. Pamažu že
mynas išnyko iš mūsų akių, taip, 
tai • išnyko mūsų Australija, ir 
vienas Dievas težino, kaip ilgam.

• Vakaras. Paskutinieji saulės 
spinduliai paskendo okeano ban- 

... Įgose. Mūsų apačioje grėsmingas 
ryto, kada pakilsime ilgiausiam vandenynas,' viršuj retomis sida- 
savo kelionės etapui virš šėlstan- brįnėmis 
čio, nors ir vadinamo Ramiuoju, dangus 
vandenyno.

Keturių propelerių metalinis mil
žinas,’ milžinas ramus ir savim 

I pasitikįs, mūsų jau laukė. Jo mo- 
l torai dirbo tiksliai ir užtikrintai.

Pasus patikrino muitinės val
dininkai, ir dvylika keleivių su 
penkiais įgulos nariais užėmė savo 
vietas. Pamažu, siūbuodamas ne
lygiu aerodromu, milžinas paju-

sagelėmis papuoštas 
Mes nesiiautėme vieni. 

| Mes turėjome radijo ryšį su mūsų 
mieląja tėvyne Australija. Ir tą 
naktį, klaikią, nors ir žvaigždėtą, 
Melburno radijas 
cingą naujieną: 
tuliavo.

pranešė senca-
Japonija kapi-

Atėjo diena, ir

Estai kartu su suomiais, pagal 
garsaus suomių prof. Manninen

Naktis praėjo, 
mes veltui stiebėmės, ieškodami 
siauro žemės ruoželio — tik dan- 

__ ____ ______ gus ir vanduo tolumoje susilieję į 
dėjo iš vietos, padidino savo greitį, kažką bespalvio ir nykaus. Pa
ir po keliolikos sekundžių mes (jaliau pamatėme lyg siūlą tolu-

įmoje. Taip, tai žemė: tai Ceilonas.

Sporto šventė Zarasų ežere

lėktuvo įgulą sudarė vyrai iš 
Karališkojo Oro Laivyno.

Skridome virš kaimų ir miestų, 
virš šventyklų, kalnų ir upių. Dau
gelis vaizdų praplaukė pro mano 
akis, ir aš veltui dairiausi vieno — 
iš tokio aukščio nepastebėjau nė 
vieno žmogaus iš tų milijonų, kurie 
čia Indijoje gyvena.

Tuoj po pietų pasiekėme Ka
rachi miestą. Karachi atrodė lyg 
iš tyrų smėlio statytas: gatvės 
šviesiai geltonos spalvos, kuriomis, 
kad ir menkiausiam vėjui pūstelė
jus, lėkdavo skrisdavo smulkučiu- 
kai smėlio grūdeliai.

Mes trys moterys keleivės va
žiavome kariniu sunkvežimiu į 
viešbutį, lenkdamos kupranugarius, 
kurie, lyg sveikinimui, ritmingai 
lingavo savo mažomis, bet pro
tingomis galvomis. Viešbutyje mus 
sutiko nužemintai lenkdamasis in
das, pasirengęs kad ir menkiau- 
siame reikale mums-patarnauti.

Jau vakaras. Mes paliekame In
diją, nesuprantamą pasauliui fa- 
kirų menu, nesuprantamą karvės 
garbinimo kultu ir kastų kovomis.

Shiabah — Arabijos miestas, 
kurį pasiekėme vidurnakty. Jame 
karštis buvo toks nepaprastas, 

| kad tiesiog neįmanoma buvo kvė
puoti. Nors mes gėrėme šaltus 
gėrimus, bet jie mums 
karšti.

Shiabah tai dykumos 
karščio ir smėlio apsupta, 
kad galėjome iš tos pragariškos 
vietos dar tą pačią haktį ištrūkti. 
Taip, tai pragaras, į kurį antrąkart 
niekas grįžti nenori. ,

Skridome virš Arabijos. Mirties 
jūra, Sueso kanalas ir Nylas pa- . 
liko už mūsų. Palikome (didžiau
siam mūsų nusiminimui) ir Kairo 
miestą, kuriame tiek daug senojo 
meno grožybių ir įdomybių tikė
jomės pamatyti. Lėktuvas skrido 
visai žemai, ir mūsų smalsūs 
žvilgsniai nukrypo į kelių tūkstan
čių metų slėpiningus sfinksus ir 
piramides. Skrisdama per Siaurės 
Afrikos dykumas, suspausta šir
dimi prisiminiau savo brolius 
australiečius, kurie kovojo ir žuvo 
toli nuo savo tėvynės už 
laisvę.

Viduržemio jūra man 
kad jau nebetoli mūsų 
Skridome per Korsiką, 

i prancūzu vado Napoleono tėviškę, 
skridome per pačią Prancūziją, 

i ' gelsvais lapais, it auksu, pasipuo- 
. šusią Prancūziją ankstyvo rudens 
i prieglobstyje. Tai tas kraštas, į 

! kurį kėlėsi mūsų kariai suduoti
• ’ baisiam priešui mirštamą smūgį.

Pagaliau siauras žemės ruože- 
1 lis; pamatėme Angliją, mūsų

atrodė

stotis, 
Laimė,

I Mūsų lėktuvas nusileido žemiau, 
ir karštas tropikų oras užliejo mus. 
Dar valandėlė, ir milžinas lietė 
Kolombos miesto aerodromo pa
viršių.

Į Darbštūs vietiniai pareigūnai 
sutvarkė mūsų dokumentus ir 
nuvežė mus į nedidelį, bet labai 
jaukiai įrengtą viešbutį — poilsiui. 
Neįpratę skristi, jautėmės labai 
išvargę. Nuo ilgo sėdėjimo su
stingo kaulai, ir nuo neįprasto 
aukščio patino kojos.

I Po dviejų dienų viešnagės Ko- 
lomboje mes įsėdome į britų kelionės tikslą, Angliją, šventiškai 
transporto komandos lėktuvą toli- nusiteikusią ir vėliavomis pasipuo- 

I mesnei kelionei iš Indijos į Anglį- šusią, Angliją, kuri šventė pirmą;ą 
Į ją. Mes jautėme didelę garbę, nes pasaulio taikos ir ramybės šventę.

pasaulio

priminė, 
Anglija, 
didžiojo
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Ponia Eleanor Roosevelt 
tarp lietuviu Wiesbadene

Vasario 14-oji diena Wiesbadeno ' mo žodžiai buvo maždaug šie: 
lietuvių stovyklai, kartu su kitų

. tautų — latvių, estų ir lenkų — sto
vyklomis, esančiomis tame pat ra
jone, pasiliks neišdildoma iš at
minties. Tą dieną buvo susilaukta 
garbingos viešnios ponios Eleanor 
Roosevelt. Jau vien apsilankymo 
garbė tokios asmenybės — pirmo
sios moters Amerikoje ir žymiau
sio politikos vyro, amžino atmi
nimo F. D. Roosevelto, žmonos — 
yra pakankamas atpildas už mūsų 
kasdienę pilkumą, nekalbant apie 
tai, kad ponios Eleanor asmenyje 
mes sulaukėme JTO forume sti
priausios politinių pabėgėlių ir 
tremtinių gynėjos. Prisiminkim tik 
paskutinius JTO plenume Eleanor 
Roosevelt pasakytus žodžius prieš 
Višinskio reikalavimą visus politi
nius pabėgėlius grąžinti. „Niekas 
neabejoja grąžinti karo nusikaltė
lius. Bet yra taip pat ir pabėgėlių, 
kurie karo metu kovojo prieš savo 
tėvynės priešus, o tačiau nenori 
grįžti, nes.nesutinka su savo tau
tos vyriausybėmis." O kai rusų at
stovai pareikalavo visų pabėgėlių 
stovyklų priežiūrą pavesti krašto 
valdžioms, tai p. Roosevelt sovie
tus paklaūsė, kaip atrodytų, jeigu 
ispanų pabėgėliai būtų prižiūrimi * 
Franko valdžios pareigūnų. - . |

Iš radijo pranešimų buvo žino
ma apie p. Eleanor Roosevelt ke- ■ 
tinimus aplankyti amerikiečių zo
na RprlvnA ir Parvšriii KioV valiau !

Brangioji Ponia Rosevelt, gy
venančių šioje stovykloje pabė
gėlių gyvenimą lietuvių, lenkų, 
latvių ir estų vardu aš turiu garbę 
pareikšti Jums mūsų nuoširdžiau
sią pasveikinimą ir padėkoti Jums, 
kad suteikėte mums progos išreik
šti mūsų giliausią dėkingumo jaus
mą už simpatijas ir pagalbą, kurią 
Jūs suteikėte mūsų visų varguose. 

Mr. Roosevelt, amžino atsimini
mo JAV prezidentas, liks gyvas 
visų mūsų širdyse, kaip didžiausias 
kovotojas dėl žmogiškųjų teisių. 
Jums, garbingoji ponia, mes norė
tume išreikšti mūsų dėkingumą 
tinkamesne forma, bet mes turėjo
me per maža laiko paruošti mūsų 
padėkos sveikinimui. Mes būtume 
labai laimingi, jeigu mes turėtume 
progos pasiųsti tą mūsų sveikini
mą į Frankfurtą, jeigu tai būtų 
mums leista. Mes esame labai dė
kingi ir JAV tautai už išlaisvini
mą iš vergijos, už mums suteiktą 
globą jr pagalbą.

Nuoširdžiai ji padėkoja už pa
sveikinimą. Įteikiamos gyvos gėlės, 
kurias atnešė tautų atstovės, pasi
puošusios tautiniais apdarais. Lie
tuviai dar įteikia „Vargo moky
klą", medžio skulptūrą. Šia dova
na p. Roosevelt labai susidomi, ir 
jai paaiškinama tos skupltūrpš 
prasmė. Garbingąją viešnią lydėti 
rajone parima UNRRA’os pareigū

ną, Berlyną ir Paryžių. Kiek vėliau I nai, kartu eina ir tautų vertėjai, o 
per Lėndono radiją buvo pranešta, daugelio žmonių špaleriai laiko 
kad p. Roosevelt yra jau nrank- apsupę jos žygiuojamą kelią, 
furte. Mūsų specialus korespon- Į Garbingajai viešniai rūpi pačiai 
dentas apie šį apsilankymą Wies- , ištirti ta būklę, kurioje mes gyve- 
badene pasakoja. . Į name. Ji nepraleidžia nė mažiaų-

Vasario 14 d. apie pirmą valan- sios smulkmenos, savo dėmesio į 
dą žaibu pasklido žinia, kad, štai, ’ tai neatkreipusi. Ypač maitinimas 
po keliolikos minučių savo la’De ir dar kartą maitinimas jai rūpi: ar 
turėsime garbinga viešnią. Prie globojamieji gali nors įmanomai 
UNRRA’os, centrinio pastato pasi-; gyventi. Iš vienos kitos jos pasta- 
rodė pirmiausia kino operatoriaus 
automobilis ir būriai stovyklos gy
ventojų. Netrukus ir eilė karinių 
automobilių atvyko į rajoną. Iš 
limuzino pasirodė senyva, bet tie
saus stuomens moteris, maloniai 
šypsodamasi sutikusiai miniai. , Mūsų stovykla yra antroji jos ap- 
Sveikinimo ceremonijos. Dešimtys lankyta, ir ji randa, kad čia dau- 
fotografų dirba su didžiausiu įkarš- giau gyvumo ir kad stovyklos gy
čiu. Ja atlydėjo ir keliolika didžių-i ventojai daugiau susirūpinę užti- 
jų laikraščių korespondentų. Prieš krinti savo ateitį, kiek tai įmano- 
mūsų akis tikra, kad ir nedidelė, ma šiose sąlygose.
amerikietiško gyvenimo iškarpa. I Lietuviams tenka garbė: p. Roo- 
Stovyklos gyventojų vardu ją pa- sevelt lankosi didžiojoj stovyklos 
sveikina adv. J. Toliušis. Sveikini- salėj, kur Sodeikos Lietuvių Tau-

bos susidarė įspūdis, kad ji ir be 
paaiškinimų nuvokia tikrą padėtį, 
o ypač vaikų. Kalorijų 
gal ir pakankamas, „bet 
kuri gamina valgį 2000 
argi ji gali gaminti su

skaičius 
virtuvė, 
asmenų, 
skoniu”.

Žiburiai

Bokštų alėja Taline

tinis Ansamblis Vasario 16-ajai re
petuoja premjerą „Nemunas žy
di"-. Čia ji sutinkama su daina „Il
giausių metų". Palipa į sceną ir 
tautiniais drabužiais pasipuošusių 
ansambliečių tarpe fotografuojasi. 
Dešimtys fotografų turi įkarščio 
momentą. Vertėjas duoda žinias 
apie ansamblio ruošiamą darbą.

Po aplankymo numatytų blokų 
p. Eleanor Roosevelt centriniame 
UNRRA pastate priima žurnalistus, 
kuriems atsako į jų klausimus.

1. Tamsta, ponia Roosevelt, pro
paguojate tarptautinę kalbą. Kokią 
kalbą tamsta siūlote ir kodėl pa
geidaujate tarptautinės kalbos įve
dimo?

Aš manau, kad visi žmonės, ma
žų ir didelių tautų, turėtų moky‘ 
tis, be savosios, dar vieną kalba, 
visų priimtą. Man nesvarbu, kokia 
tai kalba būtų: anglų, prancūzų, 
ispanų ar kuri kita. Svarbu tik, 
kad viena kalba būtų visų žmonių 
ir tautų priimta. Jokiu būdu netu
rėtų tai būti Esperanto arba kuri 
kita sudarkyta kalba, kaip, pvz,, 
Pigdin English (red. past.: anglų 
kalbos žargonas, vartojamas Kini
joje). Aš nepakenčiu surambėjusių 
ir sudarkytų kalbų. Žmonės minti
mis gali pasidalyti tik gyva kalba, 
kuri taip pat toliau vystosi.

Kodėl būtinai reikalinga tarptau

tinė kalba? Ogi todėl, kad žmo
nės, naudodami bendrą kalbą, suar
tėtų savo galvosenoje. Kur nėra 
kalbos kliūčių, ten lengviau ir 
greičiau pavyksta susitarti. Su 
bendra kalba atskiros tautos iš
vengtų nereikalingų ir net nelai
mingų nesusipratimų.

2. Kokie JTO užsimojimai išblaš
kytųjų asmenų padėties išsprendi
mo atžvilgiu?

Tuo tarpu JTO studijuoja ir ren
ka žinias apie išblaškytųjų asme
nų problemos išsprendimo apimtį 
ir pobūdį. Iki rugsėjo menesio tie 
darbai bus tiek paruošti, kad JTO 
turės jau tikrą vaizdą, kokia pa
galba būsianti reikalinga. Nema
nykite, kad tai pirmasis kartas, 
kai žmonės tampa išblaškyti. Isto
rijoje tai dažnai pasitaikydavo. 
Karai visada atnešdavo neapykan
tos, bet teroras, kaip mūsų šimt
metyje, niekad nėra pasiekęs to
kio laipsnio. Tik po šio karo rei
kalai tiek susikomplikavo, kad 
daugelis išblaškytųjųjįenori grįžti 
į savo tėvynes. To anksčiau nebū
davo.

3. Ar Tamstai žinomos negrįži
mo priežastys?

Taip. Vieni nenori grįžti dėl po
litinių priežasčių, nes jie yra prie
šingi esamai jų tėvynėje santvar
kai, kiti dėl materialinių sume

.3 psi.

timų, nes jie žino, kad nieko gero 
savame krašte nesulauksią. Pasku
tinioji grupė susilaiko dėl asme
ninių išskaičiavimų.

4. Koks išblaškytųjų likimas?
JTO socialinė komisija rūpinasi 

specialiai išblaškytaisiais Vokie
tijoj, ir aš manau, kad ateityje pa
rama dar labiau sustiprėsiami. Ru
denį, kaip minėta, padėtis paaiškė
sianti, kiek th i liečia pastovų ap
gyvendinimą.

5. Ar tiesa, kad išblaškytieji 
maitinimo ir kitokiu atžvilgiu yra 
našta vokiečiams, kaip kad vokie
čiai prikiša?

Man nėra žinoma, kad išblašky
tieji maitinimo atžvilgiu būtų vo
kiečiams našta. UNRRA gi visa 
kuo rūpinasi.

Ponia Roosevelt grįžta prie au
tomobilio. Čia lietuvių gimnazija, 
įteikia dar vieną dovaną: lėlę su 
tautiniais drabužiais. Ponia, žvelg
dama j dovaną, kurią dar laiko 
mažytė mokinė, su užuojauta išta
ria: „Kam atimate iš šios mergy
tės lėlę?” Bet ji dovaną priima, 
kada pasakoma: „Toji mergaitė 
nori, kad tąją lėlę Jūs perduotu- 
mėte kaip atminimą Amerikos vai
kams."

Vėl garsingi valio palydi paju
dėjusį automobilį su garbingąja 
viešnia.

Balys Gražulis

Gyvybes siuita .
Tęsinys iš Nr. 6 (18)

Tokios nekaltos pastabos gal ir 
vertė Saugūną vengti pažinties su 
Kūkaliu. Bet ji įvyko Saugūnui ir 
nenorint.

įvyko tai dailės parodos ati
darymo dieną. Nors Saugūnienė 
ir žinojo Kukaiienę šiomis dieno
mis latfkiančią savo dienos, bet, 
prieš eidama į parodos atidarymą, 
užėjo pakviesti ją eiti kartu, kaip 
buvo žadėjusi. Eiti Kukalienė at
sisakė, sakė jaučianti prasidedan
čius skausmus, mananti, kad šian
dien teksią išvykti į ligoninę. Sau- 
gūnai išėjo vieni.

Per visą, ilgokai užtrukusį paro
dos atidarymą Saugūnienė buvo 
kažko nerami, negalėjo sulaukti 
galo, visa siela veržėsi namo. 
Žinojo esanti ten nereikalinga, bet 
norė'o bent būti netoliese. Vos 
užsibaigus oficialiajai daliai, ji 
ištraukė įsižiūrėjusį vyrą namo.

Kol jie pasiekė tolimą savo gat
velę, naktis susupo miestą neper- 
matomon tamson. Praeidami pro 
Kūkalių namelį, jie pastebėjo ar 
Tikriau sakant pajuto, kilusį jame 
subruzdimą. Paleidusi toliau eiti 

vyrą vieną, Saugūnienė užsuko 
pasižiūrėti. Dar nieko nebuvo atsi
tikę, tik kelios moterys tarėsi su 
vyru: ar jau vežti, ar palaukti? 
Kūkalis nerimavo, norėjo bėgti 
ieškoti vežėjo, moterys įtikinėjo 
esant per anksti, sakė dar nesą 
aišku ar iš viso naktį kas būsią. 
Pati gimdyvė buvo geroje nuotai
koje, pilna pasitikėjimo, visiškai 
pasirengusi pakelti visus sunku
mus 'ir išgirsti pirmąjį savo kū
dikio klyksmą. Palinkėjusi ištver
mės Saugūnienė parėjo namo.

Nei su vyru kalbėti, nei ko im
tis nesinorėjo, kažkas traukė prie 
lango, vertė karts nuo karto karto 
žvelgti Kūkalių namelio pusėn. Net 
ir Saugūnas užsikrėtė tuo nerimu. 
Abudu vaizdavosi panašų, neto
limą subruzdimą jų namuose. Kū
kalių diena atrodė esanti prologu 
jų laukiamajam įvykiui. Atrodė, 
kad tai rišasi su jų likimu ir to
dėl abudu jaudino.

Gal po poros valandų tylioje 
gatvelėje sušlepsėio arklio žings
niai. Saugūnienė prišoko prie 
lango. Priėjo ir Saugūnas. Netru
kus jie pamatė Kūkalių kieme 
žibčiojant žibintus, nuo durų iki 
gatvės ir vėl atgal. Saugūnienė 
prisiglaudė prie vyro.

— Prasidėjo. Dieve padėk lai
mingai ...

Vyras tvirtai ją suspaudė savo 
glėbyje. Taip tylūs ir susimąstę jie 
išstovėjo iki nutolo klampojančio 
purvą arklio šlepsenimas. Paskui, 
nesuregzdami kalbos, krapštinė- 
josi iki vėlumos. Beveik vidurnak
tį, besiruošiant jiems gulti, su
čirškė durų skambutis. Nustebę 
tokiu vėlybu atsilankėliu, kiek 
sunerimę, abudu Saugūnai priėjo 
prie durų.

— Kas ten? — durų neatidary
damas paklausė Saugūnas.

— Čia aš. Labai atsiprašau, 
aš... — pasigirdo nedrąsus bal
sas už duru.

— Tai ponas Kūkalis. — vos 
išgirdusi balsą sušuko Saugūnienė. 
Leisk, Staseli, greičiau. Matyt kas 
svarbaus atsitiko.

Vos pravėrus duris Saugūnienė 
šoko klausinėti:

— Na, kaip? Sakykit greičiau. 
Laimingai?

Taip staigiai užpultas žmogelis 
pradėjo mikčioti:

— Matot, ponia, aš ... tenai... 
nežinau.

— Ką tu, Bronyt, neleidi žmo
gui nė į vidų įžengti, — įsikišo 
Saugūnas, — Prašau, pone. Pra
šau.

Įleidęs Kūkalį Saugūnas prisi

pagimdo, tai ko jau ji ne, bet ot, 
kažkas neramu ir tiek.

— Žinoma, nieko, — ramino 
Saugūnienė: — tokia sveika mo
teris. Pagimdys sūnų, kaip ba
roną.

— Iš karto vaikščios, — banjlė 
juokauti Saugūnas.

— Aš žinau, bet ot, kažkas. 
Žinoma, kvaila yra, bet kai pagal
voji, kad visko taikosi, tai ir... 
Juk taip gerai sugyvenom.

— Tai taip dar nieko ir nežinot? 
nutraukė Saugūnienė.

— Ne. Kur čia, net juokas. Pa
matau ką su baltu chalatu, ir tuoi 
klausiu. Gal už tai ir išvarė. Bet, 
kad negaliu nutylėti. Taip neramu 
ir įdomu. Taigi, išeinu, o nesinori 
eit namo ir gana. Paėėju, ir vėl 
grįžtu. Taip ir slankiojau aplink 
kelias valandas. Tik sušalau. Pas
kui, sakau, bėgsiu pas jus, gal dar 
nemiegat, patelefonuosiu.

— Iš tikrųjų, — pakilo Saugū
nienė, — o mes čia plepam. Pra
šau.

— Kad aš, ponia, mažai esu 
kalbėjęs, gal jūs paklaustumėt, — 
nuraudęs paprašė Kūkalis ir iš-, 
tiesė popierėlį su telefono numeriu.

Saugūnienei pradėjus rinkti nu- 
I merius, Kūkalis net kvapą sulai- 
| kė: akis į ragelį įsmeigęs, visas

statė ir, paprašęs sėsti, šypsoda
masis paklausė:

— Turbūt sūnus: ar ne?
— Tai, kad dar nė nežinau. Ne

galėtu sulaukti. Neleido ten būti, 
— neidamas nuo durų aiškino Kū
kalis.

— Neleido? Kodėl gi? — nuste
bo Saugūnienė.

— Aš nežinau, sako negalima. 
Saugūnienė patraukė pečiais.

. — Supaisysi ten ių tvarką. Pa
galiau, jiems nėra ko dėl to jau
dintis, bene ių artimas. O sve
timo žmogaus rūpesčiui jie nejau
trūs. Bet sėskit, prašau. Papasa
kokit.

Kūkalis atsisėdo ant kėdės 
kraštelio. Jo veidas rodė didelį 
nerimą. Jis visą laiką nekantriai 
žvalgėsi, atrodė išsiblaškęs ir kar
tu susikaupęs, žodžiai tyliai, lyg 
nenoroms, kinkėsi pro dantis.

— Žinoma, kur ten leis. Bet aš 
norėjau nors koridoriui palaukti. 
Sako: .negalima, galit paskam
binti“. Iš tikrųjų, gal ir gerai. Iš 
proto gali išeit. Pradaro kas duris,, 
pasigirsta dejavimas, tai man 
atrodo, kad manoji, ir taip net 
širdį nusmelkia. Žinot, pirmą kar
tą ... — Jis kiek nusišypsojo. — 
Žinau, kad nieko, visų gimdo ir

3



4 psi- , Žiburiai 1946. II. 23. Nr. 8 (20)

A. Paukštys

V. Jonuskaites 
operinio darbo sukaktis

1925 m. gruodžio 9 dieną Vincė 
Jonuškaitė. turėdama 24 metus, 
įžengė į mūsų neskaitlingų Valsty
binės Operos solistų eilę. Tą dieną 
ii vykusiai debiutavo „Pikų Da
moje“, Polinos rolėje.

Keletas biografinių nuotrupų.
V. Jonuškaitės gimtinė — Pane

vėžio apskr., Subačiaus parapija. 
Tėvas — malūnininkas, motina 
Pumpėnų parapijos choro ir apy
linkių vyriausia dainininkė, vėliau 
net įdainavusi į plokšteles keletą 
liaudies dainų. Net ligi senatvės 
Vincės motina nenustojo sutikti 
ankstų rytą su daina, o vėlybą 
vakarą — su šventos giesmės 
tonais. Taigi, dainingoji motina ir 
buvo tas šaltinis, iš kurio Vincė 
paveldėjo tą prigimtinį veržimąsi 
prie dainos, prie lietuviškosios 
liaudies melodijų.

Dar būdama Subačiaus pradžios 
mokyklos suole, Vincutė jau savo 
plonabalsių draugių dainą palydi 
lengvai plaukiančiu ir skardžiu 
altu. Besimokydama Panevėžio, o 
vėliau, karo metu, Voronežo gim
nazijoje, V. Jonuškaitė mokinių 
pasirodymuose dažnai kviečiama 
padainuoti solo. Karui pasibaigus, 
supratingų tautiečių paraginta, 
Vincė pradeda galop eiti savo 
pašaukimo keliu — įstoja į Ber
lyno valstybinę konservatoriją 
(Akademiją), vėliau dar studijuoja 
Romoje ir Milane. Dainininkei stu
dijų kelyje bene daugiausia tei
giamos įtakos ir naudos atnešė jos 
dainavimo profesoriai — E. Fei- 
ringas ir garsusis Milano peda
gogas Mario Sammarco, buvęs 
taip pat ir baritono Juliaus Butėno 
balso mokytoju.

Jau pačiu operiniu debiutu gra
žiai užsirekomendavusi, V. Jo
nuškaitė netrukus įkopė į pirma
eilių mūsų solistų tarpą, susilauk
dama plačioje visuomenėje vis 
daugiau simpatijų ir pasisekimo. 
Bene daugiausia tą visuomenę 
stebindavo ir žavėdavo dainininkės 
gaivalingai sukurtasis Carmenos 

išsitempęs klausė pasikalbėjimo. 
Susikaupė ir Saugūnas.

Paaiškėjus, kad dar ne. Kūkalis 
kiek atlyžo, bet ir nuleido galvą.
— Taip ilgai-... Galima nusi- 
kankihti.

— Na, niekis nusiraminkit, vis
kas bus gerai, norint turėti džiaugs
mą, reikia ir pakentėti, — ramino 
Saugūnas.

— Man tai kas, bet ji nabagė, — 
niaukėsi Kūkalis.

Jo jaudinimasis užkrėtė ir Sau- 
gūnus: abudu ramino Kūkalį, ta
čiau patys nerimo ir baiminosi. Tik 
po kurio laiko Saugūnas susitvar
dė ir pradė’o juokauti:

— O iš tikrųjų, tai puiki naktis
— atsiguli beturtis, o nubundi tė
vu. Per vieną naktį praturtėji/

— Aha ... — nusišypsojo ir 
Kūkalis, bet greit ir vėl surimtėjo.

Kiek nedėjo pastangų Saugūnai 
nukreipti jo mintis nuo ligoninės
— Kūkalis arba negirdėjo, arba 
vėl pradėdavo apie ją kalbėti. Pas
kui jis atsiprašė ir pakilo namo. 
Palinkėjus Saugūnams ramios nak
ties, jis palingavo galvą ir lėtai 
atsakė:

— Dėkui. Bet tikrai šią naktį aš 
neužmigsiu.

Jau Kakaliui esant už durų, Sau- 
gūnienė dar kartą priminė, kad 
rytą nebėgtų į ligoninę, bet užeitų 
paskambinti telefonu.

Ryte dar nė gerai neprašvitus, 
Kūkalis paspaudė Saugūnų skam
butį, prižadindamas juos iš saldaus 

tipas. Gana charakteringai mūsų 
žymioji V. Operos solistė atrodo 
suaugusi ir su „Aidos" valdovės 
Amneris bei „Trubaduro“ motinos 
Azucenos rolėmis.

Minint solistės 20 metų operinę 
sukaktį, negalima praleisti ir to 
svarbaus fakto, kad Vincė neužsi
darė vienašališkai operos rūmuose. 
Ji buvo pirmoji Lietuvoje Operos 
dainininkė, atvėrusi visuomenei 
koncertinės salės duris ištisiems 
dainos rečitaliams ir tuo būdu 
pramynusi mūsuose pirmuosius 
kelius koncertiniams dainininkams, 
kurių mums taip trūko ir trūksta.

V. Jonuškaitės dainos rečitaliai 
visuomet pasižymėdavo rimtu, vis 
nauju ir įvairiu repertuaru. Tie 
dainininkės rečitaliai ypačiai išeivi
joje mums lietuviams brangus, nes 
juose pagirtinai žymią vietą užima 
pačių gerųjų kompozitorių har
monizuotos liaudies dainos. Su 
dideliu pasitenkinimu daugėlis 
mūsų sekdavome Vincės užsienines 
gastroles, kuriose šalia operinių, 
arijų reprezentaciniuose kon
certuose solistė visuomet rasdavo 
progos ir reikalo kartu dar po
puliarinti tą brangiąją liaudies 
dainą. Toji daina dar prieš šį karą 
su Vince skrido į Europos ir net 
Pietų Amerikos didmiesčius.

Lietuviškąją dainą mūsų bran
gioji tautietė populiarina ir dabar. 
Tik visa nelaimė, kad beveik visos 
solistės atsivežtosios iš Lietuovs 
harmonizuotos dainos, daugumo;e 
pačių kompozitorių rankraščiai 
žuvo karo audros metu. Tokiu 
būdu sol Jonuškaitė šiuo metu 
turi vėl pradėti nemažą pastangų 
ir laiko, kad bent dalį lietuviško 
repertuaro naujai įsigytų.

Sunkios tremtinio sąlygos V. 
Jonuškaitės energingai perna- 
šamos. Be dalyvavimo koncer
tuose, Vienoje ir Berlyne dar karo 
vėtrai siaučiant ji šiuo metu, vos 
kelių praėjusių mėnesių laikotar
pyje, suspėjo keletą sykių kon
certuoti Mūncheno, o taip pat ap- 

įmygio. Dar Saugūnienei beati- 
darinėiant duris, jis paklausė:

— Gal jau ponia skambino!?
— Atleiskit, ponas Kūkali, — pra

miegojom. Taip vėlai vakar atsi- 
gulėm, — teisinosi Saugūnienė. — 
Tuojau paskambinsim. Staseli, pa
suk tu, su tavim maloniau šnekės, 
manys, kad tėvas. — šūktelėjo 
vyrui.

Saugūnas apsisiautė chalatu ir 
priėjo prie telefono. Žmona ir Kū
kalis apstojo jį. Atrodė, kad Kū
kalis pats sulįs į telefoną.

— Panelyt, — pradėjo Saugūnas, 
— malonėkit pasakyt, ar jau pa
gimdė ponia Kukalienė? Kaip var
das? — pašnabždom paklausė Kū
kalio.

— Marytė, —atsakė už jį žmona.
— Marija Kukalienė, — pakar

tojo Saugūnas. — Tuoj žinosim, 
nuėjo pasiteirauti, — viena akim 
mirktelėjo Kūkaliui.

— Ach kaip ilgai, — kiek pa
laukęs sunekantravo Kūkalis: — 
numirti galima. Laukiu jau nuo va
kar vakaro. Kokią valandą apie 
jūsų duris išvaikščiojau, nenorėjau 
žadinti. Ir dar laukti.

— Nieko, nieko, yra ko laukti. 
O spėkit: sūnus ar duktė? — ne
tikėtai paklausė Saugūnienė.

Ragelyje pasigirdo balsas. Sau
gūnas akimis sudraudė kalbančius 
ir sukluso.

— Kas? Kas? Mergaitė? Dėkui, 
dėkui. Ką, ką? Ponai... Ar tai

Vincė Jonuškaitė

lankyti su koncertais Regensburgą, į 
Landshutą, Ingolstadtą, Eichstattą, 
Mittenwaldą ir kitus miestus bei 
skaitlingesnes lietuvių kolonijas.

Baigiant kalbėti apie V. Jo
nuškaitės 20 m. operinio, o drauge 
ir koncertinio darbo sukaktį, ne
galima nepažymėti jos didelių 
vaidybinių gabumų. Klausytojas, 
sekęs Vincę operoje ar klausęs 
jos dainos rečitalio, be metalingai 

rimta? Kaip, panele? Blogai gir
disi. Nėra vilties? ... — Čia Sau; 
gūnas pažvelgė į Kūkalį. Jo ranka, 
laikanti ragelį, pradėjo virpėti. 
Akys surimtėjo ir balsas priduso:
— Dabar? Galima tuojau? Dėkui 
panele.

Padėjo ragelį ir nuleido rankas. 
Saugūnienė buvo pabalusi, o Kū
kalis stovėjo nukarusia ant krūti
nės galva: negyvomis akimis ir 
pilku veidu. Niekas netarė žodžio. 
Grasi rimtis kybojo, kaip šmėkla. 
Atrodė, kad virš jų galvų mirtis 
išskėtė savo juodus sparnus.

Po valandėlės slogios tylos, Sau. 
gūnas, nežiūrėdamas Kūkaliui į 
akis, pratarė:

— Pagimdė mergaitę ... tik ...
— ir užsikirto. Kiek pamiksėio su
sitvardė ir, dirbtinai pralinksmė
jęs nutvėrė Kūkalio ranką.

— Tai ką gi, sveikinu. Duktė. 
Matot, viskas gerai. Sako, ponia 
šiek tiek silpna esanti, bet aš ma
nau nieko rimto, kaip paprastai 
po tokių sunkumų.

Kūkalis rankos nepaspaudė ir 
tylėjo. Saugūnas tęsė toliau:

— Prašo jus atvykti. Galima tuo
jau. Prašo pasiskubinti.

Pamatęs, kad Kūkalis nieko ne
girdi, Saugūnas jį apkabino.

— Jūs nenusiminkit, nieko rim
ta, tikrai.

— Aš jau viską žinau. Visą laiką 
jaučiau, — tarė Kūkalis sausu ki

skambančio solistės mezzosoprano 
visuomet lygiagrečiai buvo pa
gaunamas ir sugestijonuojamas 
artistės vidine'kultūra bei stipria 
vaidybine išraiška.

Brangiai mūsų dainininkei lin
kime ir ateityje dar ilgai mus 
džiuginti savo balsu ir daina, o 
drauge ir savo meningumo su
gestyviu išreiškimu reprezentuoti 
mus užsieninei publikai.

miu balsu, nepakeldamas galvos. ’ 
— Viskas baigta.

Saugūnienė nebeišlaikė ir kuk
čiodama paėmė Kūkalį už rankų

— Būkit tvirtas. Būkit vyras.
Kurį laiką Kūkalis stovėjo ne

judėdamas, paskui, nusisukęs, per
braukė rankove per akis ir, vilk
damas kojas, nuėio prie durų. Ta
da atsuko galvą ir, vos girdimai, 
išspaudęs „Dėkui“, ilgai grabalio- 
josi, kol surado durų rankeną.

Jam išėjus Saugūnai dar ilgai 
stovėjo kaip įkasti. Tik laikrodžiui 
numušus valandas Saugūnas at
budo. Priėjęs pabučiavo žmoną ir 
prašneko:

— Žiūrėk, kaip vėlu; nespėsiu į 
repeticiją.

Saugūnienė prisiglaudė ir net 
užspringdama pravirko. Pasku: 
nuėjo į miegamąjį ir užsikniaubė 
ant pagalvės.

Dar kiek pastovėjęs, Saugūnas 
pradėjo rengtis. Taip sunku buvo 
ant krūtinės, kad net rūbai krito 
iš rankų.

Šiaip taip apsirengęs pradėjo 
raminti žmoną. Glostė jos plaukus, 
bučiavo, kalbėjo kas tik atėjo į 
galvą, bet ji vis verkė.

— Na kas gi tau, iš tikrųjų. Juk 
ne motina, — pagaliau jis pasakė.

Tada ji pasižiūrėjo į jį baimin
gomis akimis ir tyliai atsakė:

— Aš bijau ... Aš negalėsiu . . 
jaučiu mirtį . . .

Juozas Mikuckis

* * *

I

Kai saulė leidosi už liepų garbanų
Ir dangų žvaigždės vieškeliais 

nusagstė
Ir žengė metas poilsio po darbo 

mum —
Sakei: klausytumeis manęs per 

naktį.

Ir mušė valandos senoj varpinėje. 
Ir geso žiburiai namuos kaimynų — 

Gi žodžiai liejos — meilės tinklą 
pynė jie

Ir tavo sielos siekė jie gelmyno.

Šiandien visų tų žodžių nebeat
menu ...

Kai kryžiai mano vieškelius 
nusagstė,

Kai slegia skausmas mano sielą 
akmeniu,

Prisimenu tik vasaros tą naktį.

< II
Kai dienos mirtį buria, 
Tu man saulingai moji, 

Kaip ta baltoji būrė, 
Audringoj tolumoje.

Kad sielos gęsta gyliai, 

Kas miręs nenubunda, — 
Aistrom naujieji vyliai 
Daugiau jau nebegundo.

Tik toliai man artėja, — 

Girdžiu širdies šaukimą, 
Ir metai praeitieji 
Vaidentis vėliai ima.

Esi viltis man toji,
Kuri pavojuj moja, 
Kaip ta baltoji burė 
Audringoj tolumoje...

j Nuo šių jos žodžių ir jį sukrėtė 
šiurpas. Akyse stojosi netolimos jų 

. dienos šmėkla. Pažiūrėjo į žmonos 
akis ir pamatė jose vis didėjantį 
klaikumą. Pasidarė graudu ir ne
paprastai sunku.

Dar kiek paguodęs žmoną, Sau
gūnas nė nepusryčiavęs, palikęs 
ją palaužtą ir persigandusią, iš
kūprino tarnybon.

Eidamas nematė nė jį sveikinan
čių pažįstamų, taip buvo prislėg
tas. Kelis kartus net buvo begrįž
tąs, bet generalę repeticiją prisi
minęs pykdamas ėjo toliau.

Teatre darbas nevyko. Buvo iš
siblaškęs, pirštai neklausė, lyg nu
grubo, kelis kartus suklydo takią, 
už ką buvo aprėktas dirigento; ką 
tik nedarė, vis buvo mintimis na
muose.

Bendradarbiai tuojau pastebėjo 
jo nematytą nuotaiką, bet į visus 
jų klausinėjimus jis tik atsidusda
vo. Niekaip negalėdamas susikaupti 
darbui, net pykti pradėjo ant Kū
kalio, telefono, ant savęs. Buvo 
graudu ir pikta.

Kai apypiečiais, per vieną per
trauką, durininkas jam pranešė 
laukiant žmogų su skubiu reikalu, 
jis net nukaito: ar neatsitiko kokia 
nelaimė su žmona? Bėgte išbėgo 
į laukiamąjį. Ir koks buvo jo nu
stebimas, kai pamatė džiaugsmu 
spindintį Kūkalį.

(Bus daugiau)
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veikslą, kurio lankoje sėįi kūdikis 
ir žaidžia pienės pūkeliais, visai 
nepastebėdamas, kaip viršum jo 
skrieja grobuonis paukštis?...

Laimingi, kurie gali žaisti savo 
kasdieniais darbeliais ir nepaste
bėti pavojų. Jei pavojus laimingai 
praslinks, jie bus išgyvenę tas va
landas be baimės. Jei pavojus 
juos staiga ištiks, jie trumpiau 
kankinsis žūdami ir nesigindami...

Žūti, sako, yra herojiška, bet 
didesnis herojizmas šiandien yra 
išlikti. O išlikti yra daugiau vilties, 
kada rūpestingai stebi grobuonį, 
stebi priebėgą nuo jo ir pasiruoši 
taip laikytis, kad būtum apkapo
tas, apdraskytas, bet vis tiek 
išliktam gyvas ir, žaizdas apgydęs, 
iš naujo stotum gyventi...

Vasario 16 diena ypačiai paska
tina pakelti akis nuo kasdienių 
pienės pūkelių ir platesniu žvilgs
niu sugretinti dvi datas — aną 
džiaugsmingąją ir šią anos liūdną 
atgarsi.

Tada buvo sunkus laikas. Tau
tos politinė valia neišsikristali
zavusi. Tautiečiai išblaškyti. Tau
tas pajėgos dar nesubrendusios. 
Pati tauta okupacijoje. Ir okupanto 
griežtoje priežiūroje pasiskardeno 
nepriklausomybės garsas... Ar 
politinė nepriklausomybė išsilai
kys prieš išorinę jėgą? Ar užteks 
jėgų iš vidaus ją ugdyti, sava
rankiškai tvarkytis? ... Baugių 
abejojimų buvo. Bet tauta išdrįso 
aukotis didžiam dalykui — ir pa
sisekė.

Nepriklausomais metais susti
prėjo tauta ir valstybė. Susiklostė 
vieninga tautos valia, nepalau
žiamas pasiryžimas gyventi nepri
klausomai. Jo neužtemdė jokie 
vyriausybių pasikeitimai. O dar 
okupacijų metai jį išryškino labiau, 
kaip ugnis auksą. Išaugo nepri
klausomybės metais ir pilnos pa
jėgos nepriklausomai valstybei 
organizuoti, gyventojų gerovei ir 
kultūrai kurti. Šešėliai, kurių buvo 
nepriklausomybės laikais, buvo 
tokie blyškūs, maži, palyginti su 
tao, kas per 22 metas laimėta.

Pačioj pradžioj silpnoms tautas 
pajėgoms anie valstybės pasi- 
^kelbimo laikai buvo palankesni 
nei nūdieniai. Priešas, pavojingiau- I 

sias ir agresyviausias, tysojo par
blokštas. Jo įpėdinis buvo jaunas, 
nepajėgus. Pagrindinėms naujo
sios valstybės galybėms, kuriomis 
paskui stebins pasaulį — karinei 
ir propagandinei, — vos vos susi
dariusi Lietuvos armija ir radi
kalios socialinės reformos pajėgė 
užkirsti kelią.

Pasaulio taikai organizuoti vienų 
Vakarų balsas viską lėmė. O iš 
ten sklido tautų laisvės ir ap
sisprendimo ‘ šūkiai. Ten sukurta 
tarptautinė institucija išlaikė demo
kratinį principą ir iam tikrą 
idealizmą: maži ir dideli lygūs. 
Nors jos sprendimai likdavo daž
nai nerealizuoti, bet jie rėmėsi 
reliatyviu teisingumu, ne - vienu 
didžiųjų diktatu ar vetu. Pasaulio 
policininku būti ii nepajėgė, bet 
ji mėgino būti pasaulio sąžine.

Šiandieną lietuvių tauta stovi 
taip pat tarp tų pačių jos likimo 
lėmėjų. Bet kiekvienas teatsako 
sau, ar jie yra tokioje pat padė
tyje, kaip anuo metu, ar tos galy
bės Jokios pat ir tais pačiais dės
niais pasaulio likimą sprendžia.

Anuokart karas baigės, kaip 
audra baigiasi, ir jūros bangos 
siūbavo prieš taiką, prieš galutinai 
aprimdamos. Šiandien taika lai
mėta, bet taiha tokia nervinanti ir 
takia baugi, kaip jūros rimtis tarp 
dviejų viesulų.

Yra žmonių, kuriems patinka 
taika. Daugumas tokių. Yra žmo
nių, kuriems viesulai draugai. Tai, 
tur būt, tiems, kurie yra neramios 
dvasios, benamiai, bedaliai. Tarp 
kurių mes buvom anuosyk ir da
bar esam? Kas mus priartintų į 
mūsų siekimus?

Politinis viesulas —■ kaip ir 
atmosferinis. Jis atsiranda ten, 
kur dingsta spaudimo pusiausvyra. 
O pusiausvyrą politikoje pajėgia 
išlaikyti tos galybės, kurios mūsai- 
siais laikais yra pajėgios fiziškai 
ir dvasiškai, kariškai ir moraliai 
Politinės galybės klausimas šian
dien ypačiai daros priklausomas 
nuo moralės ir moralę formuo
jančios idėjos.

Šiandien jaučiama, kad ato
minės bombos gali skaldyti 
medžiagas, bet idėjos skaldo tuos 
protus, kurie atomus valdo. Idėjos

įsirausią žmogaus pasąmonyje, 
formuoja galvoseną, elgseną — 
moralę. Jaučiama, kad partnerio 
moralę palaužti yra pirmesnis rei
kalas ilgos distancijos kovoje. 
Atėmus moralę, atėmus žmogaus 
veiksmus vienijančią idėją, ilgai
niui savaime bus susprogdinta 
militarinė galybė. Pati tauta ją 
susprogdins ir tarsis didį darbą 
atlikusi.

Atsakingi Vakarų politikos žmo
nės tai supranta. Protarpiais jie 
šūktelia — priartinti politiką prie 
moralėsl... Bet kokios moralės? 
Yra visokių! Atsverti tai moralei, 
kuri eina iš Rytų, Vakarų valsty
bininkai šūktelia — atgal į krikš
čionišką moralęl Tik sugrįžimas 
prie krikščioniškos ideologijos ir 
iš jos išplaukiančios moralės at
statys žmonijos pusiausvyrą ir bus 
sėkmingiausias užtvaras nuo dva
sinio chaoso ir jo rezultato — poli
tinio chaoso.

Tai atskiri balsai. O masės? Va
karų masės moralei ir minčiai atsi
gauti reikės ilgesnės evoliucijos ... 
Ar suspės? Nors taikos dabar me
tas, bet iš šio netikrumo eina tas 
nerimas, ir baimė, ir nežinia .,. 
Tačiau tikėkim ...

Nežinioje ir neramybėje gyve
nantiems mums pastarasis balsas 
labiausiai įsiklausytinas. Nes jis 
yra mūsų viltis, mūsų optimizmo 
šaknys. Tik krikščioniškos moralės 
sugrįžimas į politinį gyvenimą gali 
sugrąžinti teisėtumą ir teisingumą. 
O savo byloje mes tik šio ir šau
kiamės. Jei lig šiol mūsų šauksmas 
rado kur atgarsio, tai tik tose vi
suomenėse, kur yra gyva krikščio
nybės idėja. Juo stipriau ji įleis 
šaknis į viešąjį gyvenimą, juo dau
giau mūsų siekimai pasiskardens.

To laukti pasyviai — nepriim
tina. Mums reikalinga aktyviai bel
stis. Belstis, viena, savo bylos tei
singumu, teisėtumu. Antra, belstis 
pačiu savo tautiniu pranašumu, 
kuris imponuoja svetimiems, suke
lia simpatijų ne tik individui, bet 
tautai ir jos reikalui. Bet šis pra
našumas, palyginti su kitų tauty- 
'bių žmonėmis, pranašumas moks
liniais, meniniais pašižymė;imais 
bei laimėjimais, organizaciniais su
gebėjimais, pasiekiamas tik didžia 
tautos, — o mūsų atveju — trem
tinių bendruomenės, — morale. Be 
jos išseksim, neteksim net to, ką 
iš tėvynės išsinešėm. Susmulkėsim 
tiek, kad rūpinsimės pienės pūke- '

Vincė Jonuškaitė „Aidoj", Amneris rolėje

1 sigyvenusios tautos turtas, bendras 
krikščioniškoje kultūroje išaugusios 
žmonijos turtas.

Tarptautinėje politikoje yra daug 
chaoso. Neturim pagrindo teigti, 
kad paukštis grobuonis nepeš į 
mūsų tautą nagų dar giliau, kad 
tauta nesudejuos dar skaudžiau. Bet 
turim tvirto pagrindo tikėti, kad il
gainiui mūsų kenčiančių tautiečių 
dejonės nuo Altajaus lig Pečoros, 
Kazachstano, nuo Šešupės lig Dau
guvos pasieks ne tik dangų, bet ir 
pasaulyj^ atgimstančią krikščioniš
ką sąžinę, o mes, stiprėdami dva
sia, visais savo darbais tapsime 
gyvaisiais garsiakalbiais mūsų tau
tas kančioms ir laisvės siekimams.

liais, ir dėl jų vienas su kitu kovo- 1 
sime, o nejausime to pasaulio, ku
riame gyvename, nejausime rei
kalų visos bendruomenės, visos 
tautos, ir to plėšraus paukščio, be- 
sitaikstančio visus sudraskyti. O 
jau to pasitaiko vis .dažniau ir 
dažniau ... kad net tremtinių bend
ruomenė turėjo griebtis specialios 
drausmės viešai moralei gelbėti...

Krikščioniškos moralės grąžini
mas gyvenimui virsta rėkiančiuoju 
tarptautiniu klausimu. Jo negali
ma bagatelizuoti ir paversti tik vie
nos kurios politinės grupės ar net 
vienos konfesijos požymiu. Tai yra_ 
bendras visos mūsų krikščioniškai 
augusios ir su jos tradicijomis su-

i dagiai pasako: „Prašau, gerbiama-1 
sis pone, teikitės padėti galvą ant 
kaladės". Įėjau. Didelis kambarys, 
kuriame stovėjo du stalai. Už vie
no sėdėjo kažkoks truputį vyresnio 
laipsnio vokietis su priplota no
simi, -retais geltonais plaukeliais, 
permatomomis, didelėmis ausimis 
ir su pypke dantyse. Jam priešais 
sėdėjo antras, jaunas vokietis. Šis 
buvo nepaprastai storas, ir gana 
aukštas. Jo storumas buvo jau 
nebe normalus. Iš viso, abudu 
atrodė degeneruoti tipai. Trakys 
atsisėdo prie lango ir storasis, 
kuris kalbėjo lietuviškai, pradėjo 
pirmąjį tardymą.

— Ar pažįsti mane? — paklausė 
jis.

— Ne.
— O ar skaitei pogrindžio spau

doje straipsnį, kuriame buvo para
šyta apie fenomenalaus storumo 
Heltkę?

— Taip, — atsakiau jau supras
damas su kuo turiu reikalą.

— Tai aš esu tas storas Heltkė!
— Malonu, — pasakiau truputį 

užmiršęs padėtį.
Prisiminiau tą mažą straipsnelį 

apie Heltkę, kaip jis žydų gete iš 
malonumo žudė granatomis žydų i 
vaikus. Tame straipsnelyje Heltkė '

Gabrielius Žemkalnis

LIETUVIAI GESTAPO
KALĖJIMUOSE

(Tęsinys)

Atėjęs Rothas mane nuvedė ir 
užrakino į trečią celę. Celė mažu
tė, gal truputį didesnė negu du 
kvadratiniai metrai. Prie sienos ,į 
ketvirtą celę mediniai narai, ant 
kurių gulėjo dvi kariškos antklo
dės. Gale narų buvo padėtas me
talinis, emaliuotas bliūdelis. Toks, 
maždaug, iš kurio katėms lakti 
duoda. Ir visiškai pažaliavęs 
šaukštas. Neužilgo sargybinis at
rakino duris ir aš gavau pietus: 
pilną bliūdelį sriubos ir tris riekes 
duonos, kurios buvo skiriamos vi
sai dienai. Vos spėjau pavalgyti, 
kai vėl atsidarė durys ir aš pa
mačiau tą patį uniformuotą tipelį, 
kuris buvo atvykęs padėti ponui 
Frey. Vėliau sužinojau ir kaip jis 
vadinasi: Jonas Trakys — Johann 
Trakis. Trakys išsišaukė mane ir 
liepė sekti paskui save. „Į tardy
mą", pagalvojau. Taip ir buvo. 
Nuėjom į antrą aukštą. Kambarys 
211. Trakys atidaro duris ir papra
šo mane įeiti. Koks mandagumasi 
Maždaug kaip budelio, kuris man. 

I buvo pavadintas išsigimusiu feno
menalaus storumo sadistu. Vėliau 
sužinojau, kad beveik visiems su
imtiesiems Heltkė primindavo tą 
dalyką.

Nors pasakiau, kad man malonu, 
bet iš tikrųjų buvo gerokai nesma
gus momentas. O ypač dar ir dėl 
to, kad man visai neaišku buvo, 
kas yra apie mane žinoma, kas 
ką pasakė ir, apskritai, kaip čia 
iš tos bėdos išsisukti.

Po šio prisistatymo Heltkė pra
dėjo man duoti klausimus-. Pasiju
tau baisiai kvailai, kai jis pradėjo 
mane visai konkrečiai klausti, ąr aš 
priklausęs pogrindžio sąjūdžiui. 
Atsakiau, kad ne, bet Heltkė tuoj 
paklausė, ar aš nežinąs tokio nu
merio — NX. „Velnias” susikei
kiau mintyse, išgirdęs savo nu
merį.

— Ne, tokį numerį girdžiu pir
mą kartą.

— Na, tai koks gi tavo numeris? 
—klausia su piktu juoku Heltkė.

Pasikalbėjimas apie numerius 
baigėsi ne taip jau linkmai, kaip 
aš buvau numatęs, ir man -teko 
artimai susipažinti su pačiu Heltke 
ir tuo kitu priplotanosiu tipeliu, 
kuris vadinosi Paul (Gottschalk). 
Dar truputį, ir Heltkė su Paulium 

'pradėjo žvilgčioti i laikrodį. Aha! 

Laikas pietų, o be to, juk šeštadie
nis. Mažas, tylus pasitarimas tarp 
Pauliaus ir Heltkės. Tik Trakys 
sėdi gale stalų ir spokso kaip 
apuokas.

— Duodam tau laiko iki pirma
dienio, kad galėtum viską apgal
voti (tau turi būti jau aišku, kad 
mes viską žinome) ir prisipažinti. 
O jei ne, tai sienomis laipiosi! 
Šiandien ką gavai, tai tik juokas. 
Ir įžūlus toks nebūk, o tai sudirb- 
sim kaip skudurą, — po mažo pa
sitarimo pasakė man Heltkė.

Vėl pono Trakio lydimas, grįžtu 
į savo bunkerį.

— Prisipažink pirmadienį viską 
nes Heltkė tikrai tave baisiausiai 
sumuš ir prikankins. Aš jau jį 
pažįstu, — graudina mane Trakys.

— Kad*aš nieko nežinau, ką gi 
aš galiu prisipažinti, — kiek galė
damas nuoširdžiau sakau Trakiui.

— Taip, taip, visi, kai čia pa
kliūna, pasirodo esą visiškai ne
kalti, — juokiasi Trakys ir spau
džia skambutį.

Atsidaro bunkerio durys, ir Tra
kys mane perduoda sargybiniui. 
„Trečia celė", pasakau, ir mane 
vėl įkiša ir užrakina į tą dvokian
čią skylę.

I Atsiguliau ant narų ir pradėjau 
galvoti, kaip reikės išsisukti pir
madienį iš tos visos velniavos, ne
pakenkiant kitiems. Prisiminiau 
Heltkės duotus klausimus ir tris 
svarbiausius kaltinimus: priklau
symą pogrindžiui, redagavimą 
„Jaunime, Budėk!" (rotatorium 
spausdinto nelegalaus -dvisavaiti
nio laikraštuko jaunimui) ir supir
kinėjimą ginklų. Aišku. Mano ge
ras draugas Zenonas (Sidaravičius) 
ir dar kažkas, ko aš tada dar negą^. 
Įėjau išaiškinti, papasakojo apie 
mane viską, ką tiktai žinojo, net 
iki mažiausių smulkmenų. Dėl 
ginklų atsakymą žinojau: maždaug 
prieš mėnesį ar daugiau laiko pas 
mane buvo šautuvas, kurį netyčia 
atrado mano tėvas, suprantama, 
nerimavo nes išvarytas Vilniaus 
komisaro Hingsto iš Vilniaus, ne
buvo tikras savo ir mano padėtim 
ir atidavė jį į generolo Plechavi
čiaus Vietinės Rinktinės štabą maj. 
Jasiunskui. Taigi apie tą šautuvą 
galima pasakyti, nes jis jau sulik- 
viduotas. O iš kur aš jį gavau? Iš 
vieno draugo, kuris jau miręs. Dėl 
visokių kitų ginklų sakysiu, kad 
tai yra melas ir aš nieko nežinau. 
Dabar lieka kiti du kaltinimai, bet 
kaip iš jų išsisukti, atsakymą tuo 
tarpu dar nebuvo.
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Estija, Latvija ir Lietuva yra ti- raguočiai arkliai avys kiaulės
pingi agrariniai kraštai. Iš žemės Estija 706 219 696 442
ūkio daugiausia yra išplitę pieno ir Latvija 1.272 415 1.470 892
gyvulių ūkis. Grūdų ūkis pirmiau Lietuva 1.144 526 582 1.197
pirmavęs šiuose kraštuose pamažu Pieno produktai, bekonas suda-
nustoja reikšmės užsienio preky- rė svarbiausias pozicijas Pabaltės
bai ir tenkina daugiau *vidaus valstybių užsienio prekybos. Šių
rinką. prekių didėlė dauguma patekdavo 

į D. Britanijos rinką.
Gyvulių ūkis 1938—39 metų lai- Pasėlių plčtai tūkstančiais hek-

kotarpyje Pabaltės valstybėse taip tarų ir derlius tūkstančiais kvinta-
atrodė tūkstančiais: lų duoda tokį vaizdą:

Metai Rugiai Avižos Miežiai Kviečiai Linai

Estija 1939 144 151 84 75 23 ‘)
1.494 1.910 900 853 61 9)

62 3)
Latvija 1938 298 378 180 150 62

4.297 4.503 2.090 1.987 244
204

Lietuva 1939 497 348 290 202 83
6.500 4.090 2.556 556 391 ’

285

*) ha, 2) kvintalai (sėmenys), 3) kvintalai (pluoštas)

Visi kiti miestai Pabaltės valsty
bėse dar nebuvo pasiekę 20.000 
gyventojų.

Pabaltės kraštai nepasižymėjo 
savo industrija, kiek daugiau buvo 
išplitusi žemės ūkio . apdirbamoji 
pramonė. Iš Estijos pramonės pa
žymėtina naftos skalūnų pramonė. 
Šiai pramonei dirbo net 5 fabrikai 
ir buvo gaminama ne apdirbti naf
tos produktai, alyva, benzinas, 
smala. Be to, augo fosfatų apdir- 

{bimas ir durpių pramonė. Iš kitų

Miestuose gyvenančių gyvento
jų procentas maždaug taip atrodė: 
Estijoje 24 %, Latvijoje 30 %, Lie
tuvoje 21 °/o. Estijos didesnieji mies
tai: Tallinn (150.000), Tartu (60.000), 

-Narva (25.000), Pernu (22.000), 
Latvijos: Riga (385.000),. Liepaja 
(57.000), Daugavpils (45.000),Jelgava 
(35.000); Lietuvos: Vilnius (208.000), 
kuris tik 1939 metais grįžo prie 
Lietuvos iš Lenkų okupacijos, 
Kaunas (155.000), Klaipėda (55.000), 
Šiauliai (32.000), Panevėžys (27.000). j

Iš Čiurlionio ansamblio pasirodymų

prausykla buvo tame pačiame bun
keryje, todėl sargybinis manęs ne
lydėjo. Išsiploviau dubenėlį, susi
tvarkiau ir grįžau celėn. Atsiguliau 
ir, nuostabu, tuojau užmigau. Sek
madienį rytą pabudau, kai sargy
binis uždegė šviesą. Nekėliau, kol 
neatnešė pusryčių: juodos nesal
dintos kavos ir vėl tris riekes duo
nos visai dienai. Šį kartą buvau 
jau gerokai išalkęs ir pribaigiau 
iš šeštadienio likusią duoną.

Tuoj po pusryčių vachmanas 
(vadinsiu prižiūrėtoją taip, kaip 
mes, kaliniai, įpratę) atrakino du
ris ir padavė man šluotą, kad iš- 
šluočiau celę. Šiukšles sušlaviau 
iki durų, o nuo ten šluotą iš ma
nęs paėmė Stačiūnas, kuris buvo 
šlavėju ir galėjo laisvai vaikščioti 
bunkeryje. Laiško iš jo negavau, 
nes, vachmanui esant čia pat, jis 
negalėjo perduoti, o gal ir netu
rėjo parašęs.

Atsigulęs ant narų, pabeldžiau į 
kairiąją sieną. Man irgi atsakė

I beldimu ir tada ’’š pirmą kartą nu-

Taip besėdint, praėjo kelios va
landos. Viskas nusiramino, ir aš 
išgirdau koridoriuj kalbantis kelis 
suimtuosius. • Pažinau vieno balsą 
t— mano ryšininkas Stačiūnas. 
Tuoj priėjau prie durų ir, pažvel
gęs pro jų plyšį, pamačiau jį ir 
dar kokį tai kitą lietuvį sėdint 
priešais koridoriuj ir besikalbant. 
Pradėjau kosėti ir pastebėjau, kad 
Stačiūnas atkreipė dėmesį.

— Jonai, — prašnibždėjau, — ar 
mes pažįstami? Kas yra pasakyta? 
Pranešk, pirmadienį vėl tardys.

Pamačiau, kaip Stačiūnas link1- 
telėjo galva, ir nusiraminau. ..O 
gal ir išsisuksiu”, prabėgo galvoje 
mintis.

Netrukus atnešė ir vakarienę. 
Vėl ta pati rusė, kaip ir per pie
tus, įpylė man vėl samtį sriubos. 
Turėjau dar beveik visą duoną, 
bet valgyti nė kiek nesinorėjo. 
Sriubą vis dėlto per prievartą su
valgiau ir nutariau eit gult. Pabel
džiau į duris ir paprašiau, kad 
mane išleistų laukan. Išvietė ir 

šakų pažymėtina tekstilės, celiu- 
liozos, popierio ir medžio apdirbi
mo pramonė. Pramonėje dirbo apie 
3—4% viso krašto gyventojų.

Latvijoje pramonė buvo labiau
siai išplitusi ir pasižymėjo savo 
įvairumu. Pirmavo medvilnės, vil
nų apdirbimo, kaučiuko, batų, 
cheminė, cemento, cukraus, pra
monės šakos. Ypač daug pramo
nės įmonių koncentravosi Rygoje. 
Iš Latvijos gyventojų maždaug 
6% dirbo pramonėje.

Lietuvoje pramonė mažiausiai 
buvo išsivysčiusi. Joje dirbo tik 
apie 1,5—2% gyventojų. Pramonė 
buvo daugiau vietinio pobūdžio ir 
aptarnavo Lietuvos rinką. Paminė
tina maisto, batų, medžio apdirbi
mo, saldainių, cukraus pramonė.

Užsienio prekyboje Pabaltės val
stybės daugiausia turėjo ryšių su 
D. Britanija, Vokietija, Belgija, So
vietų Sąjunga, U.S.A, ir kitais 
kraštais. Eksporte pirmavo žemės 
ūkio gaminiai ir medis, importe 
medvilnė, mašinos, metalai, anglis, 
trąšos.

Pabaltės kraštai parodė didelį 
ūkinį savistovumą ir pajėgumą. 
Esant mažai pramonei ir miestams 
ir krizių metu ūkis mažai tebuvo 
sukrėstas. Stiprus ir įvairus že
mės ūkis atlaikė visus negalavi
mus. Kad ir mažos valstybės, pa
rodė didelio sugebėjimo, lankstu
mo ir gyvastingumo. Ne tik pir
mosios karo audros jo visiškai ne
perbloškė.

3. Geopolitinė Pabaltės, būklė. 
Baigiant šią trumpą geografinę 
apžvalgą, kyla klausimas ar Pabal
tės kraštai gali ir turi racijos sa- 
vystoviai gyventi ir ar jie nėra 
rimtu kliuviniu tiek Rytams tiek 
Vakarams? Ar jų savaimingas pa
sireiškimas yra pateisinamas? Kiek 
Pabaltės kraštai yra tranzito 
kraštai?

Visų pirma norėtųsi atsakyti į 
paskutinį klausimą. Ištikrųjų tran
zitas per Pabaltės kraštus nebuvo 
toks gyvas ir efektingas, Kaip !o 
tikėjosi patys Pabaltės kraštai ir 
kaip to reikėjo laukti, atsižvelgiant 
į tai, kad Pabaltės kraštai stovėjo 
tarp pramoningos Vakarų Europos 
ir daugiau žemės ūkių pasižymin
čios Rytų Europos. Tenka pasaky
ti, kad ši tezė buvo populiari ir 
turėjo daugiau pateisinimo dar 
anais prieškariniais laikais, ypač 
19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus 
pradžioje. Tačiau ir anuomet tai 
tezei buvo galima padaryti prie
kaištų: Baltijos jūra iš viso nėra 
taip reikšminga susisiekimu, kaip 
Šiaurės ar Viduržemio jūra. Šiau
rėje ji būna ilgai užšalusi ir tuo 
apsunkina susisiekimą, pietuose, 
kur įteka didesnės upės Vysla, Ne
munas, Dauguva, atnešančios daug 
sanašų ir dumblo nei upiu žiotys, 

siminiau, kad nemoku morzės. Šie-1 vardas). Cigleris ir Rothas buvo 
na buvo tinkuota apie 10 cm sto-1 sargybų viršininkai, kurie keisda-
rio. Sugalvojau atrasti, kur yra ce
mento tarpas tarp plytų ir toj vie
toj sieną pragręžti. Tik su kokiu 
įrankiu? Virš durų sienoje buvo 
skylė, į kurią iš koridoriaus buvo 
įvesta lempa. Iš celės toji skylė 
buvo išpinta 3 mm storumo vielų 
grotomis, kad kalinys negalėtų 
ranka paimti lempos. Kaip tik toks 
vienas vielos gabalas ir buvo man 
reikalingas. Net nepagalvojęs, ko
kios gali būti to pasekmės, išlupau 
vieną apie 25 cm ilgio vielą. Ją 
ištiesinau ir atsigulęs pradėjau 
ties savo galva gręžti. Lairpingu 
atsitiktinumu iš karto pataikiau į 
cemento tarpą, ir netrukus mano 
grąžtas išlindo kitoj pusėj. Išpū
čiau cemento dulkes ir pašaukiau 
savo kaimyną. Pasirodė, kad ten 

sėdi V. Visų pirmiausia jis išbarė 
mane už neatsargumą ir, tiesą pa
sakius, įvarė man šiek tiek bai
mės. „Jei pagaus Cigleris, tai už
muš tave", pasakė man Jurgis (V.

Bregenzo krepšininkai ir Luste nau orinio komanda Landecke

nei iš viso lėkšūs ir smėlėti kran
tai neturi natūraliems uostams 
tinkamų krantų. Baltijos jūra dėl 
savo tarpinio susisiekimo su Okea
nu, karo atveju, tampa mare dau
sum. Iš Baltijos jūros tik tarpiniai 
pasiekia Atlanto didieji vandens 
keliai ir okeaniniai milžinai-laivai. 
Šių sumetimu dėliai jos reikšmė 
gerokai nukenčia ir valstybės 
vengia kiek stipriai bazuotis 
Baltijos jūroje. Baltijos jūra neturi 
tokio didelio atrakcinio užnugario 
kaip taip kieno manoma. Užnuga- 
rys mažai teprašoka Baltijos — 
Ponto-Kaspijos takoskyra. Nei 
Vyslai, nei Nemunui, nei Daugu
vai nebuvo lemta išaugti į reikš
mingus vandens kelius, nors šios 
upės jau seniai sujungtos kanalais 
su Dniepro baseinu. Pirmosios ge
ležinkelio linijos užkirto kelią ka
nalams, juos visai nukonkuruoda- 
mos. Retas geležinkelio tinklas vi. 
soje Rusijoje mažai buvo ir liko 
išplitęs ir Pabaltės kraštuose, o 
Lietuvoje buvo itin silpnas. Tas 
irgi neprisidėjo prie Pabaltijos 
rytinio užnugario išplėtimo.

Be čia suminėtų bendresnių ir 
pastovesnių geopolitinių faktorių 
tenka atkreipti dėmesį į tuos 
reiškinius, kurie vyko pačioje Ru
sijos erdvėje. Rusija iš žemės ūkio 
krašto su nepaprastu tempu per
siorientavo ir į pramonės kraštą 
Palyginti per trumpą laiką išaugo 
milžiniški pramonės rajonai — 
kombinatai, fabrikai, industriniai 
centrai. Šitas gigantiškas šuolis 
ryškiai atsiliepė ir į Rusijos užsie
nio prekybą bei tranzitą. Sovietų 
Rusijai nereikėjo mašinų gabentis 
iš kitų kraštų, nes jų pasigamin
davo savojoj šaly. Leningrado 
pramonė, caristiniais laikais, rė
mėsi tik importuota anglimi tiek 
metalais, nors tų gėrybių buvo 
pakankamai pačioje Rusijoje, Med
vilnės, kurios seniau didelė dau- 

miesi budėdavo po parą. Su Jur
giu pasikalbėjau daugiau, ir jis 
mane tuoj nuramino? kad kratos 
celėse beveik nedaromos ir nieko 
blogo neįvyks. Paklausiau jį, ką 
jis mano dėl mano reikalų. „Tave 
tikrai po kelių savaičių paleis" už
tikrino Jurgis. „Tada tu pranešk 
Povilui (jis pasakė man kaip pra
nešt), kad jis dingtų iš Kauno bent 
pusei metų, nes jei jį pagaus, tai 
mus kelis čia be ceremonijų pa
kars."

Savaime suprantama, kad aš pa
žadėjau Jurgiui tą padaryti ir bū
čiau padaręs. Tačiau kas galėjo 
žinoti, kad mes patys dingsim iš 
Kauno ir iš Lietuvos. Ir kas dabar 
žino, kur yra Jurgis V. (evakuavus 
mus iš Berlyno kalėjimo, liko ka
lėjimo ligoninėj su plaučiu užde
gimu) ir kada mes vėl pamatysim 
mūsų, gal ir sugriautą, negražų, 
bet mielą lietuvišką Kauną.

(Bus daugiau)

guma buvo įgabenta iš užsienio, 
dabar išsiauginama, Azbezistame, 
kur išaugo didelės medvilnės plan, 
tacijos. Sovietų Rusija yra nukrei
pusi savo dėmesį daugiau į rytus.
Urale, Sibire (Kuznecko rajonas), 
tolimuose rytuose išaugo dideli 

[ pramonės rajonai, naujos erdvės 
užkariautos gyvenimui. Sibiras 
priėmė, Sovietų laikais, daugiau 
kaip 10 mil. naujų gyventojų. So
vietų Rusija, ūkiniu požiūriu, ma
žiau yra užinteresuota Baltijos 
erdve, kaip tai buvo caristiniais 
laikais. Tokios išvados peršasi kal
bant apie Rusijos importą, bet tas 
pats tenka pasakyti ir apie ek
sportą.

Caristinės Rusijos eksporte per 
Baltijos uostus svarbiausią vaidme
nį vaidino medis. Tačiau medžio 
eksportas vėlesniais laikais ėmė 
mažėti, per Baltijos uostus viena, 
kad vidurinės Rusijos medžio re
zervai mažėjo, antra, kad šiauri
nės Rusijos taigos medžiai rado 
sau patogesnį kelią per Archan
gelską.

Jau 1910—1913 metais medžio 
žymiai sumažėjo Leningrado, Tal
linn© ir Rygos uostuose, už tat 
ypač pašoka Archangelske. Ar
changelsku! į talką atėjo vėliau ir 
Murmanskas. Tačiau iš viso med
žio eksportas mažėjo, nes jis sava
me krašte buvo apdirbamas. Po 
medžio Rusijos eksporte per Bal
tijos uostus svarbų vaidmenį vai
dino grūdai. Jų eksportas beyeik 
visai iškrito iš Sovietų Rusijos 
prekybos ir tai svarbiausia dėl gy
ventojų didelio prieauglio. Kasmet 
priauga apie 2 mil. jaunų burnų,- 
grūdų ne tik, kad netenka ekspor. 
tuoti, bet priešingai tekdavo net 
importuoti. Štai kodėl buvo itin 
mažas Rusijos tranzitas per Balti
jos Uostus ir kodėl Baltijos valsty
bės mažai tepasireiškė kaip tranzi
tinės vlstybės to labai pačios no
rėdamos ir būdamos visuomet tam
pasiruošę. Sovietų Rusijos tranzi
tas iš viso buvo mažas, kaip ma
ža ir visa užsienio prekyba. Tarp 
1937 m. Sovietų Rusijos užsienio 
prekybos. Sovietų Rusija, žinoma, 
vedė antarkinį ūkį, tačiau šio 
krašto antarkinis ūkis buvo ne ty
čia forsuotas, bet visai realiai įma
nomas.

Sovietų Rusija ūkišku atžvilgiu 
buvo apatiška Pabaltės kraštams. 
Jos posūkis į vakarus remiasi ki
tais sumetimais. Germanų „Drang 
nach Osten” veržimasis irgi nėra 
natūralūs. Jų siekiuose visur per
dėm matėsi imperialistiniai sieki
mai.

Baltijos kraštai tiesioginiai ne
kliudo nei Rytams, nei Vakarams 
kol jie neužsidega ekskliuzivisti- 
nėmis idėjomis. Jie visuomet yra 
pasiryžę būti paslankiu tarpininku 
tarp Vakarų ir Rytų pasaulių, pa
dėti šiems dviems sfinksams at
spėti sunkią mįslę. Pabaltės kraš
tai nori būti tiltu bendradarbiavi
mui, o ne atsiskaitymo arba tų 
dviejų dvynuku neapykantos.

(Pabaiga)
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LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Weidenas. — Kiekvieną vakarą 

lietuviai susirenka salėn išklau
syti žinių, šeštadieniais po žinių 
suruošiamos kultūrinės pramogos. 
Tarpusavis sugyvenimas geras.

Kemptenas. — Paskutiniuoju me
tu pagyvėjo suaugusių švietimo 
darbas. Šiuo metu veikia šešios 
anglų ir trys prancūzų kalbos 
grupės. Vietinės inžinierių d-jos 
pastangomis suorganizuoti ir pra
dėjo veikti kursai elektrikams, 
statybininkams ir metalininkams. 
Agronomų d-ja organizuoja so
dininkystės — daržininkystės ir 
kontrolasistentų kursus. Be to, 
baigusiems aukštąjį mokslą ar 
pilną gimnaziją prof. Kolupaila 
skaito hidrologijos ir hidrometrijos 
paskaitas. Klausytojai naudojasi 
moderniausiais hidrometrijos in
strumentais ir susipažįsta su nau
jausiais to mokslo metodais.

Kemptene išleistas sutrumpintas 
A. Klimo Lietuvos geografijos 
vadovėlis.

Vasario 9 d. buvo suruošta 
literatūrinė valandėlė. C. Surdokas 
skaitė paskaitą apie pernai Lietu
voje mirusį jauną rašytoją Vytau
tą Mačernį. Muzikinę dalį atliko 
Arminienė, Arminas, Daugėlienė 
ir Kolupailienė.

Radijo žinios 
iš tėvynės

— Kaune mirė kunigų seminari
jos prof. dr. Stasys ūsorius.

— Žemaičių teatro direktorium 
yra Gerulaitis, režisierium Berno
tas. Iš aktorių minimi: Poška, Poš- 
kytė, Paplauskas, Kavaliauskas, 
Lobonaitė. Prie teatro veikia mu
zikos ansamblis, vedamas Vi
sockio.

— Komjaunimo centro komiteto 
sekretorium yra „poetas“ Mieže
laitis.

— Pernai gruodžio 9 d. mirė 
žinomas dailininkas tapytojas Pe
tras Kalpokas, senesnės kartos 
atstovas ir ilgametis Kauno meno 
mokyklos mokytojas. Velionis pir
mą kartą su savo kūriniais pasi
rodė 1935 m. Vilniaus meno paro
doje, sulaukęs teigiamo įvertinimo. 
Vėliau dalyvavo visose meno 
parodose, net ir užsieny:e.

— Švietimo komisariate meno 
reikalų valdybos viršininku yra 
Juozas Banaitis.

— Į Aukščiausiąją Tarybą per 
rinkimus, įvykusius vasario 10 d., 
buvo »išrinkti* kandidatai: Sta
linas, Kalininas, Molotovas, Mi- 
chailovas, Guslovas, Vorošilovas .. 
Iš vietinių .išrinkti“: Sniečkus, 
Paleckis, M. Lukoševičienė, P. 
Kavcckas, Kipras Petrauskas, gen. 
Macijauskas, gen. Vitkauskas, M. 
Šumanas ir kiti.

— Kaune - Vilijampolėje visai 
neveikia .Inkaro' fabrikas, nes 
visos mašinos išvežtos. Karas 
sugriovė ir .Gumos“ fabriką, bet 
pastaruoju laiku jis pradėtas 
remontuoti.

— Pagėgių apskr. vykdomojo 
komiteto pirmininku yra A. Va
siliauskas; jo iniciatyva mažaže
miams ir naujakuriams nutarta 
išdalyti 38 000 ha žemės, bet nie
kas nenori imti-

Ulmanis ir Balodis mirė
Stokholme gyveną latviai yra 

gavę žinių, kad Rusijoj ištrėmime 
yra miręs ne tik prez. Karlis Ul
manis, bet ir nepriklausomybės 
kovų dalyvis gen. Janis Balodis.

(L D.)

Manau. — Stovyklos gyventojai 
artimiausiu laiku numatomi aprū
pinti darbu. Darbui koordinuoti iš 
UNRRA'os ir visų tautybių atsto
vų bus sudaryta taryba. Grupės 
vadovė Miss Grene pareiškė, kad 
stovyklą norima padaryti. pa
vyzdingą darbo atžvilgiu. Bus dir
bama dviem kryptimis: ruošiami 
specialistai ir įrengiamos dirbtu
vės, kurios dirbtų stovyklos ir 
amerikiečių reikalams.

Sudarytas Baltijos tautų bendra
darbiavimo komitetas.

Prekybos — kooperacijos ir 
buhalterijos kursų pirmoji laida 
sausio 26 d. baigė darbą. Kursai 
truko apie 4 mėn. Išleistuvių pro
ga švietimo globėja p. Heath įteikė 
kursantams baigimo pažymėjimus. 
UNRRA'os direktorius ir švietimo 
globėja pasakė kalbas, kuriose 
pareikšta džiaugsmo, kad pabaltie- 
čiai veržiasi į mokslą, ir palinkėta 
baigusiems pritaikyti žinias gy
venime. Jurgis Janušaitis

Augsburgas. — Hochfeldo sto
vykloje, vadovaujant dipl. inž. Kul- 
vinskui, pradėjo veikti radiotech
nikų kursai. Kursais susidomė
jimas didelis.

Kiekvieną penktadienį Baltijos 
klubo patalpose ruošiamos paskai
tos įvairiomis aktualiomis temo
mis.

Baltiečių laivu likimas Švedijoj
Kaip praneša .Aftonbladet“, 

Švedijoj yra 730 Baltijos pabėgėlių 
laivų, kurie vienos komisijos įver
tinti 4.500.000 kronų. Maskva tvir
tina, kad šie laivai, tur būt, yra 
buvę nacionalizuoti, t. y. buvo val
stybės nuosavybė; ji neigia, kad 
susisiekimo priemonės galėtų būti 
pri.vati nuosavybė. Švedija turės 
už šiuos laivus pabėgėliams sumo
kėti, nors Rusija, šių laivų pa
prašiusi (ir jai, žinoma, bus jie 
išduoti), už juos nieko nemokės. 
Tuo reikalu pas teisingumo mini
ster! buvo latvių ir estų pabėgėlių 
delegacija ir skundėsi, kad laivai 
nevienodai ir per žemai įvertinti. 
Jiems pasiūlyta pateikti pareiški
mus dėl įvertinimo pakėlimo.

(Latv. Dom.)

— Polyna Stoškutė City Center 
operoje dainavo vyriausią rolę 
„Parduotoje Nuotakoje".

— Los Angeles amerikiečių laik
raščiai „Tidings" ir „Examiner" 
skelbia apie musų vargus ir ska
tina kitataučius prisidėti prie šal
pos darbo.

Š. m. kovo mėn. 24 — 25 d. Ha
nau lietuvių stovykloje žemės ūkio 
darbuotojų profesiniams reikalams 
aptarti šaukiamas agronomų ir 
ūkininkų suvažiavimas.

Į suvažiavimą kviečiami visų 
stovyklų agronomai ir ūkininkų at
stovai. Kur gyvena iki 20 ūkininkų, 
- 1; 20 - 50, - 2; virš 50-3 
atstovai.

Suvažiavimo reikalu prašome 
kreiptis:

Amerikiečių zonoj — dipl. agr. J. 
Daugėla, Augsburg;

Anglų zonoj — dipl. agr. Bart
kus Večys, Gottingen;

Prancūzų zonoj — dipl. agr. B. 
Gaidžiūnas, Tiibingen.

Prašoma pranešti
J. Grabausko parašytas knygas, 

kas jų turi, prašoma už gerą atly
ginimą siųsti: Wiesbaden, Oranięn- 
kaserne, Litauisches. Lager, ,W. •) Si apžvalga turėjo būti atspaus- 
L. Balsas“. Ypač pageidautina dinta praeitame „2ib.“ numery, bet 
.Darbo ir Socialinės Apsaugos dėl susisiekimo sunkumų gauta 
Teisė“, „Pramonės darbininkų įsta- ( pavėluotai. Manome, kad ii ir da- 
tymai“ ir .Socialinė Globa“. I bar bus skaitytojams įdomi. — Red.

Pasikalbėjimas su Švedijos uzs. 
reik, ministeriu

Švedijos estų laikraštis „Valis- 
Eesti' sausio 13 d. numery skelbia 
žurnalistų pasikalbėjimą su Švedi
jos užs. reik, ministeriu apie Bal
tijos tautų, pabėgėlius ir inter
nuotuosius.

Pirmiausia ministeris užtikrinęs, 
kad švedų-baltiečių santykiuose 
niekas nepasikeitęs. Jis suprantąs 
baltiečių susijaudinimą, nes rusams 
išduoti Baltijos tautų vyrai pateko 
į nežinomą likimą, gal būt, visam 
amžiui priverčiamiems darbams, 
tačiau Švediją yra priversta išda
vimo klausimą spręsti be senti
mentalumo ir vykdyti įsipareigoji
mus. Vienintelė galimybė, dar bu
vusi baltiečių reikale, tai sudaryti 
su rusais naują sutartį ir anuliuoti 
senąją. Karalius daręs viską, ką 
galėjęs, kad prailgintų baltiečių ka
rių sulaikymą Švedijoj, tačiau vi
siems yra žinomas Stalino atsaky
mas. Šių karių išdavimas neati
tinka tarptautinės teisės; klausimą 
nulėmė politiniai motyvai. Kalbė
damas apie pabėgėlių globos teisę 
(asilium), ministeris pažymėjęs, kad 
ji yra tiek plati, kiek kuri valstybė

Anglų kareivis grįžta namo

• J. B.

Pasaulio politikos linkmė*)
Jungtinių Tautų Organizacija 

jau tiek įsipilietino, kad pasidarė 
tikras pasaulinės politikos veidro
dis. Ji nepaklausė-JAV užs. reik, 
ministerio Byrnes įspėjimo pirmo
siomis savo gyvavimo dienomis 
neįsileisti į rizikingų problemų 
svarstymą. įsitraukusi į gaivališką 
tarptautinių aktualijų sūkurį, ji at
sisakė nuo slaptosios diplomati
jos metodų ir pasidarė forumas, 
kur stambiausieji pasaulinės poli
tikos šulai kalbasi aiškiai, kartais 
net su brutaliu atvirumu. Pasaulio 
viešuma, klausydamasi per radiją 
transliuojamų Saugumo Tarybos 
posėdžių, buvo liudininkė, k?ip 
didžiųjų valstybių interesų susikir
timas tos visuotinio saugumo ir 
taikos organizacijos likimą svaidė 
tarp pavojingiausių chartos para
grafų. Ne tik Londone susirinkę 
diplomatai ir žurnalistai, bet n 
milijonai radijo klausytojų visame 
pasaulyje gavo sulaikyti kvapą, 
kai antrasis Graikuos bylos po
sėdis po dramatiškų debatų buvo 
nutrauktas, sovietų atstovui mža- 
dėjus pasinaudoti veto teise

I randa reikalinga ją praplėsti. Vi
siems, kas buvo informuotas apie 
pasaulio politinę padėtį, jau karo 
metu buvo aišku, kad antro pasau
linio karo pabaigoj pabėgėlių glo
bos teiė tam tikrais, atvejais nu
stos savo reikšmės. Sis atvejąs da
bar yra taikomas Švedijoje inter
nuotiems kariams. Jis taip pat 
paaiškino, kad karalius turi teisę 
iš krašto išsiųsti svetimšalius, taip 
pat ir politinius pabėgėlius, 
jei jie pasidaro Švedijai ne
bepatogūs; tuo pabėgėlių globos 
teisė nėra pažeidžiama. Tačiau jis 
pripažįstąs, kad Baltijos pabėgėliai 
sudaro ypatingą kategoriją. Nors 
Švedija Baltijos valstybių suvere
numą pripažinusi Rusijai, bet bal- 
tiečiai, kaip neseniai aneksuotų 
žemių gyventojai, nėra prilyginami 
seniesiems Rusijos piliečiams ir 
todėl jie gali pretenduoti į pabėgė
lių globos teisę. Švedijos vyriąu- 
sybė yra pranešusi Rusijos pasiun
tiniui, kad ii norėtų, jog su Baltijos 
pabėgėliais ir internuotais nebūtų 
blogiau elgiamasi, kaip su vokie
čiais. Esą girdėta, kad internuotus 
karius rusai tirsią individualiai, bet 
ar taip tikrai bus, jis nežino. Ne
daugelis smarkiai sergančių (džio- 
a) baltiečių karių nesą išduoti 

rusams. (Latv. Dom.)

Stettiniaus išradingumo dėka Sau
gumo Tarybai suradus formulę, 
kuri pagaliau atrodė priimtina tiek 
britams, tiek sovietams, įaučiama 
betgi, kad pasaulio politikos dra
ma nėra pasibaigusi.

Sovietų atstovas Višinskis at
kakliai spyrėsi, kad Saugumo 
Taryba pripažintų, jog britų 
ka.riuomenės buvimas Graikijoje 
sudaro pavojų taikai ir kad toji 
kariuomenė iš ten turi būti ati
traukta. Britai iš to padarė prin
cipo klausimą ir su nepalaužiamu 
kategoriškumu reikalavo, kad D. 
Britanijai metamas kaltinimas bū
tų atmestas. JTO buvo išgelbėta 
blankiu Saugumo Tarybos pir
mininko pareiškimu, jog „priimami 
dėmesin“ Sovietų Sąjungos, D. 
Britanijos, Graikijos ir kitų Sau
gumo Tarybos narių pasisakymai 
tuo klausimu. Višinskis betgi 
įsakmiai pažymėjo, kad sovietų 
vyriausybė pasilieka prie senosios 
savo pažiūros; nėra abejonės, kad 
ir D. Britanija laikosi savo nusi
statymo. Kiti debatuose dalyvavę 
ST nariai su JAV atstovu Stet- 
tinium priešaky aiškiai nepritarė 
sovietų atstovo pareikštai pažiūrai. 
.New York Herald Tribune' ve
damajame konstatuoja, jog sovie
tai sutiko su minėtuoju kompro- 

mišiniu sprendimu del to, kad jie 
„nebuvo linkę prieiti prie balsa
vimo, kuris tikriausiai jiems būtų 
buvęs nepalankus“. Bet didysis 
amerikiečių laikraštis mano, jog 
„reikia laukti, kad sovietai dar 
pereis į puolimą — jei ne dėl 
Graikijos, tai dėl Irano, Turkijos, 
Tripolio ar Eritrėjos... Tenka 
pramatyti pagrindinį konfliktą, 
kurio neišspręs jokios kalbos, pik
tos ar švelnios, ir jokie balsavi
mai Saugumo Tarybo’e. Nes kai 
susikerta naujosios (Sovietų) ir 
senosios (Britų) imperijos .strate
giniai sumetimai' ir .gyvybinės 
linijos', tai jėgų politikoj, kad ir 
kaip ii būtų vedama, neįmanomi 
jokie kompromisai, nes tie sieki
mai yra nesutaikomi“.

Praėjus vos porai dienų po to, 
kai, Graikijos bylą užbaigus, Be- 
vinas šypsodamasis padavė ranką 
Višinskiui, sovietinės Ukrainos at
stovas Manuilskis pradėjo ataką 
prieš D. Britaniją dėl Indonezijos. 
Manuilskis reikalauja, kad Sau
gumo Taryba sudarytų komisiją 
Indonezijos padėčiai ištirti. Be- 
vinas tatai atmetė tuo pačiu pa
grindu, kuriuo sovietai ne per 
seniausiai atmetė britų pasiūlymą 
sudaryti komisiją Bulgarijos ir Ru
munijos padėčiai ištirti: abiem at
vejais tokių komisijų pasiuntimas 
reikštų kišimąsi į suvereninių val
stybių vidaus reikalus. Manuilskio 
neįtikino Bevino ir Olandų atstovo 
van Kleffenso priminimas, jog tarp 
Olandų vyriausybės ir indonezų 
nacionalistų dabar vyksta tie
sioginės derybos, kuriose dalyvau
ja ir britų ambasadorius Clark 
Kerr. Ogi dar taip neseniai so
vietai reikalavo Irano bylą išimti 
iš Saugumo Tarybos dienotvar
kės kaip tik dėl to, kad tarp Irano 
ir Sovietų Sąjungos prasidedan
čios tiesioginės derybos... Di
džiajai Britanijai negalėjo labai 
patikti Manuilskio prasitarimas, 
jog sovietinės Ukrainos kariai ko
voję dėl savo krašto, kai tuo tarpu 
britų kariuomenė Indonezijoje lie
janti kraują dėl Shell bendrovės 
interesų. Bevinas dėl to taktiškai 
nutylėjo, bet olandų užs. reik, 
ministeris van Kleffens tatai pa
vadino pikta insinuacija, kuri nusi- 
grįžtanti prieš patį jos autorių.

• • •

Akivaizdų D. Britanijos ir So
vietų Sąjungos susikirtimą diplo
matinėje Saugumo Tarybos areno
je amerikiečių ir britų spauda 
iliustruoja gausiais pavyzdžiais ir 
faktais. Reuteris dar sausio mėn. 
buvo pranešęs apie slaptą sovietų 
notą Sirijos vyriausybei, kurio:c 
Maskva žada savo paramą prieš 
britus ir prancūzus. Sovietų diplo
matinis oficiozas .Novoe vremia“ 
skelbia nepalankų komentarą apie 
amerikiečių ir britų dėmesį Art. 
Rytams, o „Daily Mail“ iš Stok
holmo plačiai praneša apie so
vietų užsimotą didelę akciją isla
mo pasaulyje.

„Daily Mail' vasario 11 d. kon
statuok, kad Sovietų Sąjunga į 
JTO žiūri ne kaip į tarptautinio 
bendradarbiavimo organą, bet 
kaip į įrankį sovietinei politikai 
varyti. Socialistinės krypties pran
cūzų savaitraštyje „Gavroche“ va
sario 7 d. Charles Durnas rašo, 
jog JTO susitiko dvi. politikos: 
tautų sandoros ir bendradarbia
vimo politika, atstovaujama va
karinių demokratijų, ir hegemoni
jos Vei įtakos sferų politika. An
troji linkmė per ilgesnį ar trum
pesnį laiką vedanti į pavojingą 
finalą.

Tokios tikrovės akivaizdoje karo 
iškankintas ir skurdo varginamas 
pasaulis su juo didesnėmis vil
timis ir išgelbėjimo lūkesčiais 
nukreipia savo žvilgsnį į vakarines 
demokratijas ir ypačiai į JAV 
ryžtingumą ir galybę.
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Iš estų tradicinės dainų šventės

Pasaulines perspektyvos JTO 
darbu šviesoje

Jungtinių Tautų vyrai, susirinkę 
Londone, kalbėjo su ligi šiol neį
prastu atvirumu; toji aplinkybė 
padarė JTO susirinkimą pasauli
nės politikos veidrodžiu. Londo- 
niškiai tos pasaulinės organizaci
jos darbai šiomis dienomis pasi
baigė. Sintetinė jų apžvalga įgalina 
mus susidaryti daugiau ar mažiau 
tikrą tarptautinės padėties ir per
spektyvų vaizdą.

Politinių sprendimų pobūdis
Londone buvo iškeltos Irano, 

Graikijos, Indonezijos, Sirijos — 
Libano problemos. Kaip be atodai
ros tos bylos buvo iškeltos ir at
virai prieš pasaulio viešumą 
svarstomos, taip mikliai Saugumo 
Taryba sukosi, kad nereikėtų 
priimti aiškių sprendimų. Jungti
nių Tautų diplomatai graibstėsi 
chartos paragrafų Jr procedūros 
plonybių, kad bekraujėmis ir iš 
esmės nieko nesakančiomis formu
lėmis kiek galima patenkintų be
siginčijančias šalis . ir išgelbėtų 
didžiųjų valstybių bendradarbiavi
mą. Irano klausimas buvo nustum
tas, paliekant jį narplioti tiesiogi
nėmis dvišalėmis derybomis tarp 
Teherano ir Maskvos. Dėl Graiki
jos pasitenkinta pareiškimu, kad 
„priimamos dėmesin” šalių išdės
tytos pažiūros. Indonezijos byloje 
Ukrainos pasiūlymas buvo atmes
tas, bet taip pat „priimtas dėme
sin” britų pažadas atitraukti iš ten 
savo kariuomenę, kai tik tai „bus 
galima". Sirijos — Libano skundą

„Žiburiu" platintojams
Su šiuo „Žiburių“ numeriu siun

čiamas nemokamas priedas — 
„Jungtinių Tautų Charta“. Dėl po
pieriaus stokos šio leidinio išspaus
dinta mažiau, negu yra „Žiburių" 
skaitytojų; todėl platintojai pra
šomi šį priedą duoti tik Heirs nuo
latiniams „Žiburių“ skaitytojams, 
kuriems jis gali būti labiau nau
dingas. Administracija

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame „Žiburių” 

reikalams paaukojusiems: Cekau- 
skui Jonui, Augsburg ' (200 RM), 

^Januškai Juozui, Mūnchen (100 
RM), Končiui J., Memmingen (50 
RM), Mačiuikienei A., Hanau 
(100 RM), ir Končiui Alfonsui, 
Mūnchen (28 RM).

Leidėjai

besvarstant, taip įsipainiota para
grafuose, kad Višinskis, pečius 
traukydamas, prisipažino nebega
lįs susigaudyti. Žodžiu, Saugumo 
Tarybos, to svarbiausiojo JTO or
gano, sprendimai tebuvo tik 
„sprendimai".

Išryškėję santykiai. — Pagrindi
nis Saugumo Tarybos debatų bruo
žas buvo Sovietų Sąjungos ir D. 
Britanijos susikirtimas. To susi

Jungtinių Tautų 
Organizaeijos emblema.

kirtimo objektas buvo Viduržemio 
jūra (Graikija) ir Artimieji bei Vi
durinieji Rytai (Iranas, Sirija — 
Libanas). Indonezijos bylos aidai 
parodė, kad sovietų diplomatinę 
kampaniją prieš britus palankiai 
sutiko ir 400 milijonų indų pasau
lis: jų kongreso partijos lyderis 
dr. Nehru ta proga pranašavo mil
žinišką Azijos sukilimą, kuris pri- 
vesiąs prie trečiojo pasaulinio 
karo.

Sovietų delegacija visą laiką buvo 
ofenzyvoje. Pasaulio viešuma, 
klausiusi per, radiją transliuojamų 
Saugumo Tarybos debatų, pati ga
lėjo įžiūrėti, o amerikiečių ir bri
tų laikraščiai juodu ant balto 
konstatavo, kad tasai aštrus dip
lomatinis britų sovietų susikirti
mas vaizduoja kovą senosios im
perijos (britų), atkakliai stengian
čiosios išlaikyti turimąsias pozici
jas, su naująja (sovietų), kuri 
veržliai siekia paveldėti senosios 
poziciją. Tos kautynės buvo tiek 
įtemptos, kad Sovietų S-gos dele
gacijos pirmininkas Višinskis net 
dviem atvejais (dėl Graikijos ir 
Sirijos — Libano) užsiminė apie 
savo veto teisę. Saugumo Tarybos 
kompromisinės formulės tos dvie
jų imperijų skiriamosios prarajos

J. Butėnas toli gražu negalėjo galutinai užly-
ginti. Šalys pasiliko prie savo es
minių požiūrių, ir „New York He
rald” vedamajame buvo su pagrin
du pasakyta, jog „tai yra ženklas 
pagrindinio konflikto, kurio nega
lės išspręsti jokios kalbos, piktos 
ar švelnios, ir jokie balsavimai 
Saugumo Taryboje. Nes kai seno
sios ir naujosios imperijų „strate
giniai sumetimai" ir „gyvybinės 
linijos” ima kirsti viena kitą, jė
gos politikoj, kad ir kaip ji būtų 
vedama, kompromisai neįmanomi, 
nes tie siekimai yra nesutaikomi".

Visos Višinskio atakos buvo 
nukreiptos prieš britus; Jungtinės 
runerikos Valstybės nebuvo lie
čiamos. Užtat Stettiniui ne kartą 
teko atsidurti tarpininko vaidme- 
ny. Užimdamos tarpininkaujamą
ją poziciją, Jungt. Amerikos Vals
tybės Londone sumaniai išsisuko 
nuo apsisprendimo už sovietus ar
ba už britus. Šitoji dilema Vašing- 
tonui nėra maloni, nes oficialus 
J.A. Valstybių vyriausybės nusi
statymas yra gyventi draugystėje 
ir su D. Britanija, ir su Sovietų 
Sąjunga; ji nenori būti nė vienos 
iš jų sąjungininke prieš antrąją. 
Nepasisakydama be sąlygų už D. 
Britaniją, Amerika betgi stato tam 
tikras ribas ir sovietų veržlumui: 
„jeigu SSSR apsispręs pasidaryti 
jūrų ir oro galybė Viduržemio jū
roj ir kitur, rašo žinomasis ameri
kiečių publicistas Walter Lippman, 
kai ji jau dabar yra didžiausia pa
sauly karinė galybė, ji tiesiogiai 
susidurs su gyvybiniais J.A. Vals
tybių interesais. O tai reikštų 
pradžią naujos padėties, su kuria 
Amerika niekad nesutiks." Tokia 
gi padėtis pastūmėtų J.A. Valsty-

Skaudžioje nelaimėje atsi
dūrusį Maž. Lietuvos visuo
menininką ir kovotoją

Joną Vanagaitį, 

mirus jo didžių kelių paly
dovei, brangiajai žmonai, 
giliai užjaučiame.

Lietuvių Teatrhs „Laisvė"
Kassel-Mattenberg

Musų mielą ir nuoširdžią 
bendradarbę

Zofiją Bematavičienę, 
mirus jos senam tėveliui, 
giliam sielvarte užjaučiame.

Lietuvių Teatras „Laisvė" 
Kassel-Mattenberg

bes aiškiai atsistoti D. Britanijos 
ousėje.

Kurlink Sovietų Sąjunga? —To
kį galimumą Vašingtonas ne tik 
pramato, bet, kaip matyti iš „New 
York Herald Tribune” vašingtoni- 
nio pranešimo vasario 4 d., jam 
netgi rengiasi. „Tokiu atveju, sa
koma tame pranešime, nebebūtų
įmanoma kalbėti apie tai, kad 
Kremlius bus atsisakęs nuo savo 
pirminės internacionalo programos 
ir apsiribojęs vien milžiniškų pa
čios Rusijos išteklių išnaudojimu. 
Stalino duotieji Hopkinsui ir 
Churchilliui patikinimai tada pasi
rodys buvę neteisingi. Tokiu būdu 
bus sugriuvę JAV ir SSSR santy
kių pagrindai, kokie jie susifor
mavo po vokiečių užpuolimo ant 
sovietų. Šis didžiulis klausimas 
turės būti per trumpą laiką iš- 
spręstąs."

Sprendimas gi, kaip matom, 
priklauso nuo sovietų laikymosi. 
Jeigu rinkiminės svarbiausiųjų so
vietų politikų kalbos nusako 
Kremliaus nusistatytąją liniją, tai 
ji yra veržlumo ir jėgos politikos 
liniją. Molotovas kalbėjo apie 
„ginkluoto budrumo" reikalą. Lo
zorius Kaganovičius įspėjo, jog 
Sovietų Sąjunga esanti „apsupta 
kapitalistinių kraštų ... Tik silp
nieji teužpuolami, ir tik jėga įkvė
pia baimę ir pagarbą”. Numato
masis Stalino įpėdinis Ždanovas 
pagrūmojo „piktos valios galy
bėms". Kompartijos ciko sekreto
rius Malenkovas kalbėjo apie
„gresiančią agresiją", o Beria 
Tiflise reikalavo didinti karinį 
SSSR potencialą.

Blaivus atsargumas reikalauja 
nedaryti iš viso to aliarminių išva
dų. Sveikiausia laukti ir stebėti.

JTO pabėgėliu klausimu
Jungtinių Tautų visuotinis susi

rinkimas sausio 12 d. vienbals ai 
nutarė, kad pabėgėliai, kurie dėl 
rimtų priežasčių negrįžta, prie
varta nebus verčiami namo grįžti. 
Šitų pabėgėlių ateitim turės pasi-

Žiema Bavarijoj v. Račkausko nuotr.

rūpinti tarptautinė organizacija. 
Tačiau dėl to negali būti sutruk
dytas karo nusikaltėlių nubau
dimas.

Rusijos delegatas Andrei Vi
šinskis norėjo prie to prikergti. 
dar tris reikalavimus: 1) kad pa
bėgėlių stovyklose nebūtų varoma 
jokia propaganda prieš Jungtines
Tautas ir prieš sugrįžimą pabė
gėlių į savo tėvynę, 2) kad stovy
klos personalą sudarytų tos pačios 
tautybės asmens, kaip stovyklos 
pabėgėliai ir išvežtieji, ir 3) kad 
išdavikai ir karo nusikaltėliai ne
būtų laikomi pabėgėliais, bet’tuo
jau būtų išduodami tiems kraštams,, 
kuriuose jie įvykdė nusikaltimus.

Visi trys Višinskio reikalavimai 
buvo atmesti, pirmasis 31 balsu 
prieš 10, antrasis 29 prieš 8 ir 
trečiasis 26 prieš 10.

Debatuose, kurie įvyko prieš 
balsavimą, rusų reikalavimus pa
rėmė lenkai ir jugoslavai. D. Bri
tanijos ir Amerikos atstovai pasi
sakė prieš; ypač ponia E. Roose- 
veltienė išsitarė prieš žmogaus 
teisių ir laisvių suvaržymą; jai pri
tarė dauguma delegatų.

Po to Višinskis dar kartą gavo 
žodį ir pareiškė: „Neapibrėžtos 
laisvės, apie kurią kalba ponia 
Rooseveltienė, negali būti mano 
krašte. Reikia žmonių valią ir 
veiksmus apriboti, nes kitaip jie 
galėtų žudyti ir vogti. Tas pats tai
koma valstybėms ir vyriausybėms. 
Nėra neapibrėžtos laisvės. Laisvė
yra paties gyvenimo apibrėžta. Ki
taip negalėtų būti jokios visuome
nės ir jokios valstybių sąjungos.“

Rusija kolonizuos Sibirą
A. P. korespondentas po pasi

kalbėjimo su rusų kolonizacijos 
biuro šefu Butjenko pareiškė, kad 
Rusija ’nori kolonizuoti didelius 
Sibiro plotus, vykdant masinius 
žmonių perkraustymus iš vakarinių 
Sovietų Sąjungos sričių. Ši akcija 
pirmiausia paliesianti gudus ir 
ukrainiečius. (L. D.)
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678. Urbanavičius Borisas, ieško 
svainio Klimo Albino su šeima, 
paskt. metu gyv. Drezdene.

679. Vaiginis Petras, ieško bro
lio Jono su šeima, sesers Gar- 
liauskienės Apolonijos.

680. Kymantas Juozas, ieško se
sers Kymantaitės Jadvygos, paskt. 
metu gyv. Kiel mieste.

681. Stasys Kėkštas, gyv. Buh
lertal Baden, Wintereck 1, ieško 
Vaičaičio Vinco ir pažįstamų.

682. Žibutienė Sofija, gyv. Augs- 
burg-Hochfeld, ieško vyro Prano, 
gyv. Jugoslavijoj ar kitur.

683. Girdauskas Vytautas, gyv. 
Buxtehude, Harburgerstr. 17, ieško 
Gačionio Albino, Gusevičiūtės Vita
lijos ir Gusevičiūtės V.

684. Jočys Leonardas, gyv. Bux
tehude, Harburgerstr. 14, ieško tė
vų svainio Jerošiaus Felikso, gi
minių ir pažįstamų.

685. Kausevičius Alfonsas, gyv. 
Passau, Waldwerk „Donau", Bal
tic Camp, ieško giminių bei pa
žįstamų.

686. Pečiulis Jonas, gyv. Adel- 
kofen 7, bei Landshut, ieško Pe
čiulių ir Tirilių bei kitų pažįstamų.

687. Pranauskaitė-Mikalauskienė 
Antosė, gyv. Memmingen, liet, sto
vykla, ieško brolio Juozo, buv. 
Latvijoj, Dumbrauskienės Bronės, 
Juodeikio Stasio, giminių ir pa- 
šįstamų.

688. Cėsna Juozas, gyv. Mem
mingen, Fliegerhoršt, D. P. Cen
ter, ieško brolių Jono ir Vytauto 
ir sesers Čėsnaitės-Martynaitienės.

689. Juška Jonas, gyv. Alt-Carde, 
Lit. Lager, Kr. Lūneburg, ieško gi
minių ir pažįstamų.

690. Kluonius Juozas, gyv. Eich- 
statt A. 19, ieško giminių ir pa- 
šįstamų.

691. Bunikis Pranas, gyv. Eich- 
statt A. 19, ieško giminių ir pa
žįstamų.

692. Burneika A., gyv. Ravens
burg, ieško brolio Burheikos Juozo.

693. Kupcikevičius Antanas, gyv. 
„Montgomery“ D. P. Camp, Dor- 
werden, Kr. Werden-Aller, ieško 
Kupcikevičiaus Stasio ir kitų pa
žįstamų.

694. Vaičiūnaitė-Rudvalienė Zita, 
gyv. Kempten, liet, stovykla, ieško 
sesers Vaičiūnaitės-Marcinkienės 
Stasės ir Šukytės Birutės, gyv. 
Berlyne.

695. Sukadelskas Vincas, gyv. 
Ravensburg, Scharlottenstr. 19, 
ieško giminių ir pažįstamų.

696. Ciapas Henrikas, gyv. Ra
vensburg, Zwergstr. 12, ieškor gi
minių ir pažįstamų.

697. Aukštikalnis Kazys, gvv. 
Brucken, Hauptstr. 108, Kr. Niirtin- 
gen, ieško giminių ir pažįstamų.

698. Kun. Ažubalis, gyv. Bad 
Mondorf Pfarramt, Luxemburg, 
ieško brolio Jono. Kreiptis per liet, 
draugiją Detmolde.

699. Katauskienė Valerija, gyv. 
Ingolstadt, II liet, stovykla, ieško 
vyro Katausko Kazio. Katausko 
Juozo ir Prislauskienės Antaninos.

700. Balčiūnas Vytautas, gyv. 
Austrijoje, Tirol-Kufstein, UNRRA- 
Lager, ieško tėvų: Vlado ir Julijos 
Balčiūnų ir seserų Laimutės ir Au
dronės Balčiūnaičių. •

701. Valavičiai Henrikas ir Jonas, 
gyv. Austrijoje, Tirol-Kufstein, 
UNRRA-Lager, ieško Daugirdo Jur
gio, dr. Daugirdienės ir dr. Tijū- 
nienės su vyru.

702. Arbataitytė Kazimiera, gyv. 
Gunzenhausen, liet, stovykla, ieško 
Arbataičio Kazio, Dabrišiaus Sta
nislavo ir Gerdauskaitės Algi- 
mantos.

703. Stonienė-Stankevičiūtė G., 
gyv. Bremervorde, Elm, ieško Ur
bonavičiaus Juozo ir giminių.

651. Gajauskas Juozas, gyv. Bay
reuth, D.P. Camp, Mack Wendel- 
hofen, ieško svainio inž. Getauto 
Jono*

652. Dabrėga Juozas, gyv. Bay
reuth, D.P. Camp, Mack Wendel- 
hofen, liet, stovykla, ieško Latvė- 
no Jono, paskt. metu gyv. Fūrthe, 
giminių ir pažįst.

* Lietuviai, gyvenantieji Bamberg, 
Moosgasse Nr. 121, 

liet stovykla, ieško giminių ir 
pažįstamų

653. Račkauskas Augustinas, ieš
ko svainio tam. Pronckaus Tomo 
ir tėvo Račkausko Petro.

654. Jarmalavičienė Ona, ieško 
brolių Beslingių Jono ir Juozo, Jar
malavičiaus Domo ir Krikščiukai
čio Juozo su šeima.

655. Būga Simonas, ieško svai
nio Janušausko Juozo su žmona 
ir brolio Būgos Augustino.

656. Gurevičius Juozas, ieško tė
vų Gurevičių ir dėdės Krampo 
Stasio.

657. Genutis Ciprijonas, ieško 
Lukstinio Vytauto ir žmonos Jo- 
mantaitės-Genutienės.

658. Riskonis Pranas, ieško bro. 
l'ių Vlado, Igno ir Antano, seserų 
Anelės, Veronikos ir Onos.

659. Leitienė Petronėlė, ieško 
Juknevičiaus Broniaus.

660. Sustauskaitė - Urlikienė Zu
zana, ieško vyro Urliko Gustavo, 
paskt. metu gyv. Weimaro mieste.

661. Lanbergas Antanas, ieško 
Miknevičiaus Adomo, svainio Ra
manausko Kazio, Meškausko Ju
liaus ir Stenaitienės Emos.

662. Montvidas Stasys, ieško 
Montvidaitės Aleksandros ir Mont. 
vido Viktoro.

663. Ališauskienė-Jočepytė Eleo
nora, ieško brolio Jočepio Povilo.

664. Vorobejienė Austrą, ieško 
sūnaus Vorobejaus Olegos.

665. Macaitis Simas, ieško vai
kų^. Simo ir Juozo Macaičių.

666. Sabaliauskas Alfonsas, ieško 
brolio Eugenijaus ir Nutaučio Bro. 
niaus, paskt. metu gyv. Rytprū- 
siudse.

667. Puodžiuvienė Leokadija, 
ieško Cibulskių Mečislovo ir Ste
fanijos, paskt. metu gyv. Berlyne.

668. Gilys Valerijonas su šeima, 
ieško brolių Alfonso ir Jono Gilių 
ir sesers Gilytėš-Beksienės Sta
nislavos.

669. Vidra Emilius, ieško brolio 
Vidros Martyno, paskt. metu gyv. 
Schleswige.

670. Vidraitė - Būgienė Marija, 
ieško savo tėvo Vidros Petro, 
paskt. metu gyv. Lebenstadt ūber 
Braunschweig, Jagerweg 14.

Lietuviai, gyvenantieji Bamberg, 
Ulanen-Kaserne, liet, stovykla, 

ieško giminių ir pažįstamų

671. Cesūnas Petras, ieško svai
nio Snederaičio Emilio ir Snede- 
raitienės Mortos su dukrele Rūta.

672. Cesėnienė Galina, ieško sū
naus Butkaus Andriaus ir Kareivos 
Antano, paskt. metu gyv. Pomera
nijoj, Sachan,

673. Dulinskas Juozas, ieško 
svainio Užugirio-Zalecko Igno.
*674. Taličėnas Balys, ieško pašto 

viršininko Bielinio, Taličėno Prano, 
ir kitų artimųjų

675. Cesūnas Petras, ieško Pet
kevičiaus Andriaus ir kitų pažįs
tamų.

676. Jakaitytė Elena, ieško bro
lio Jakaičio Apolinaro Algirdo, se
sers Jakaitytės-Kolevienės Onos ir 
svainio siuvėjo Kolevos Vinco.

677. Redikis Bernardas, ieško 
brolio Redikio Alfonso su šeima, 
paskt. metu gyv. Lūsten mieste, 
ir Valiuko Jono su šeima, paskt. 
metu gyv. Demin mieste, Pom- 
inern.

704. Niūniava Leonas, gyv. Re
gensburg, Kurt Neubauer 7, ieško 
brolių Antano ir Alekso Niūniavų.

705. Katinas Antanas, gyv. Wies
baden, liet, stovykla, ieško Prase- 
vičiaus Felikso, Prasevičiaus Prano, 
Micevičiaus Vlado, Laskausko An
tano, Šlyžio Juozo, Katino Jono ir 
Lėmano Leopoldo.

706. Barzdaras Pranas, gyv. Niir- 
tingen, Forststr. 7, ieško žmonos 
Barzdarienės-Urbonaitės Stefani
jos ir vaikų: Janinos 9 m., Birutės 
7 m., Ramučio 5 m. ir Helmuto 
1,5 m.; paskt. metu buv. Pommern, 
Kamin mieste.

707. Vepštaitė Danutė, gyv. Ha- 
Hanau, liet, stovykla, ieško Ruibio 
Petro, giminių ir pažįstamų.

708. Samatauskas Viktoras, gyv. 
Mannheim, liet, stovykla, ieško tė
vo Vinco ir brolio Juozo.

709. Sapiežinskas Povilas, gyv. 
Mannheim, liet, stovykla, ieško 
žmonos Sapiežinskienės Birutės jr 
giminių Smito Alberto ir Erdmanie- 
nės Augustės.

710. Lenderskis Jonas, gyv. Wies
baden, liet, stovykla, ieško sūnaus 
Jono, gim. 1924 m., ir giminių bei 
pažįstamų.

711. Plinskienė Elžbieta, gyv. 
Braunschweig, ieško vyro Petro, 
gim. 1898, ir sūnaus Algio, gim. 
1924 m.

712. Adomaitis Vincas, gyv. 
Schmalenbeck iiber Hamburg bei 
Ahrensburg, Auslander-Lager, ieš
ko tėvų, giminių ir pažįstamų.

713. Kudžma Vytautas, gyv. 
Schmalenbeck ūber Hamburg bei 
Ahrensburg. Auslander-Lager, ieško 
tėvų, giminių ir pažįstamų.

714. Inž. Mikoliūnas Petras, oyv. 
Kempten, Lit. Lager „Vytautas“, 
ieško d. gyt. Vosyliauskaitės Filo
menos, gyv. Brandenburg (Havel) 
ir Užkuraičio Jurgio, gyv. Lūhbruck 
bej Breslau.

715. Linkevičius Petras, gyv. Bad 
Wdrishofen, ieško Širvinsko Juozo, 
gyv. Pomeranijoj, leitn. Dubinsko 
Miko, gyv. Drezdene, ir Stančiko 
Juozo, paskt. metu gyv. Greifs- 
walde (Pommern).

716. Kakarotienė-Kalvelytė Elena, 
gyv. Nordlingen, liet, stovykla, ieš
ko Sedelienės Jadvygos, Vaičie
nės Onos, Kurpeikytės Ievos ir 
Ragelienės.

717. Vilčinskas Bernardas, gvv. 
Wiesbaden, ieško giminių ir pa
žįstamų.

718. Aulinskienė Marijona, gyv. 
Wiesbaden, ieško Svederskaitės 
Eleonoros ir Ješčemskio Vlado.

719. Gudaitė Ona, gyv. Augs- 
burg-Haunstetten, ieško Birutės, 
Marijos, Alfonso ir Antano Girčių, 
paskt. metu gyv. Berlyne.

720. Kalinauskaitė Elena, gyv. 
Memmingen, Fliegerhoršt, liet, sto
vykla, ieško brolio Kosto, seserų 
Karolinos ir Onos ir Stasio Keme- 
žio, paskt. metu gyv. Sudetuose.

721. Plaušinaitis Bronius su žmo
na Mare, gyv. Augsburg-Hochfeld, 
liet, stovykla, ieško tėvų Plauši- 
naičio Petro ir Marės, brolių Plau- 
šinaičių Justino, Vinco ir Juozo, 
svainių Valucko Antano, Liutikų 
Stasio, Prano ir Liutikaitės-Kubi- 
liūnienės Karolinos.

722. Paukštaifis Viktoras, gyv. 
Ansbach, Reuterstr. 9, ieško brolio 
Paukštaičio Bernardo ir pažįstamų.

723. Bartkus Alfonsas, gyv. Gun
zenhausen, 'Nūrnbergerstr., ieško 
Mykolaičio Stepo ir Lukošiaus 
Juozo, gyv. Sachs.

724. Sidaravičius Zenonas, gyv. 
Bieschofsgrūn Sanatorijoj (Bava
rijoj), Fichtelgebirge, ieško tėvo 
Voclovo, motinos Anastazijos, bro
lių Leono ir Česlovo Sidaravičių.

725. Ambrozaitis Kazys, gyv. 
Brucken, Kr. Niirtingen, Hauptstr. 
13, ‘ieško Sruogio Tomo, Jonaičio 
Jono it Petrauskaitės Mortos.

726. Amerikos armijos karys lie
tuvis P. F. C. Jonas Makaraitis, 
295 Q. M. Salv Rep. Co. A. P. O. 
403 U.S. Army, arba adresas Ame
rikoje: 514 W. OAK St. St. Char
les Ill. U.S.A., ieško Kazimiero 
ir Izabelės Kalasiūnų iš Bainiūnų 
km., Vilkijos valse., Kauno apskr.

727. Amerikos armijos karys lie
tuvis P. F. C. Vincas Šulinskas, 
295 Q. M. Salv Rep. Co. A. P. O. 
493 U.S. Army, arba adresas Ame
rikoje: 3356 So Emeral Ave Chi
cago 16, III. U.S.A., ieško Ma
jausko Kazio, gyv. Marijampolės 
apskr., Puskelnių km., ir Rasla- 
vičiaus Jokūbo.

728. Abaravičius Kazys, gyv. 
Bamberg, D. P. Camp 3, Moosstr. 
121, ieško sūnaus Juozo, paskuti
niu metu gyv. prie Kylio.

729. Aleksandravičius Jonas, gyv. 
Bayreuth, Wendenhofen, lietuvių 
stovykla, ieško, giminų ir pa
žįstamų.

730. Armonas Petras, gyv. Bay
reuth, Wendenhofen, lietuvių sto
vykla, ieško pusbrolio Čepo Kazio.

731. Radžvilas Alfonsas, gyv. 
Bayreuth, Wendenhofen, lietuvių 
stovykla, ieško giminių ir . pa
žįstamų.

Lietuviai, gyvenantieji Kassel Ober- 
zwehren-Mattenberg, lietuvių sto
vykla, ieško giminių ir pažįstamų

732. Noreikaitė Stefanija, ieško 
tėvų Kazio ir Petrės, brdiio Kazio 
ir sesutės Birutės.

733. Pakalniškis Petras, ieško 
žmonos Veronikos, paskt. metu 
gyv. Sachs., Pulznitz miestelyje.

734. Pakalniškis Juozas, ieško 
žmonos Stasės, brolio Kosto ir 
svainio Jankausko Antano iš Kre
tingos.

735. Gručauskas Stasys, ieško 
brolių Mykolo, ’ paskt. metu gyv. 
Kreis Beeshof Wilmersdorf Kole- 
Lager, ir Vytauto, svainių Juodžio 
Zigmo su šeima, Geležių Prano ir 
Mykolo su šeima ir kitų giminių.

736. Bendoraitis Jurgis, ieško 
seserų Kasulaitienės Onos, Ha- 
nackienės Manės, Kareckienės An
taninos ir Kasulaičio Alfonso.

737. Buldarytė-GIonertienė Ma
rija, ieško sesers Onos ir giminių 
bei pažįstamų.

738. Sidabrą Vincas, ieško moti
nos Sidabrienės Barboros, brolio 
Alfonso, seserų Ramutės. Aldonos 
ir Teresės, dėdės Daminavičiaus 
Juozo su šeima.

739. Vyšniauskas Andrius, ieško 
sūnaus Vyšniausko Jono.

740. Bulkaiiienė Sofia, ieško 
Ališauskienės Stasės, brolio Rie- | 
talaičio Pijaus su šeima.

741. Šopys Vincas, ieško brolio 
Sopio Antano ir sesers Onutės.

742. Žilinskas Feliksas, ieško 
giminių ir artimųjų.

743. Bagdzevičienė-Maslauskaitė 
Marytė, ieško vyro Bagdzevičiaus 
Stasio.

744. Jucevičiūtė Aleksandra, ieš
ko brolio Jucevičiaus Mikalojaus.

745. Bikus Kazys, ieško brolio 
Petro ir Vinco, paskt. metu gyv. 
Vilniuje, Mudino Vlado ir Putono 
Igno, paskui metu gyv. Eschwege.

746. Nutauskas Alfonsas, ieško 
motinos Nutauskienės Barboros ir 
sesers NutauskaitėsAdolfinos, Zo- 
vertaitės Kazės ir kitų giminių.

Lietuviai, gyveną Oldenburge, 
„Unterm Berg" lietuvių stovykloje, 

ieško giminių ir pažįstamų
747. Adomaitis Vincas, ieško sū

naus Adomaičio Marceliaus, pask. 
metu gyv. Vengrijoje.

748. Rulkaiiienė-Dičmonaitė Ma
rytė, ieško vyro Rutkaičio Alberto.

749. Gelgotienė Petrutė, ieško 
vyro Juozo ir uošvių Juozo ir 
Apol. Gelgotų.'

750. Jankauskienė Anelė, ieško 
bręlių Vlado ir Jono Seferių, pask. 
metu gyv. Brandenburge.

751. Kubiliūtė Matilda, ieško 
sesučių Aldonos ir Dailutės ir gi
minių.

752. Gudiškis Vincas, ieško gi
minių ir pažįstamų.

753. Alseika Viktoras, ieško gi
minių ir pažįstamų.

754. Morkvėnas Alfonsas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

755. Vanagas Adolfas, ieško Žu
kausko Prano, Gedeminskaitės An
taninos ir Jakaitės Emilijos.

756. Žitkevičius Juozas, ieško 
pusbrolio Bedalio Liudo, Duliebos 
Mykolo, giminių ir pažįstamų.

757. Subačiai Feliksas ir Jonas, 
ieško giminių-dr pažįstamų.

758. Galeckas Kazys, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

759. Visockis Juozas, ieško bro
lio Jono, brolio sūnaus Juozo ir 
dukters Sofijos.

760. Kilikevičius Mikas, ieško 
Bieliauskaitės Konstancijos, Tamo- 
liūnų Broniaus ir Antano, Žebrai- 
čio Jurgio ir Vosyliaus Jono. ’

761. Kazėnas Stasys, ieško Rim
šos Antano, Taškūnaičių Stasio ir 
Valiaus ir Rastenio Klemenso.

762. Budreckis Jonas, ieško gimi
nių: Tvarijonavičių-Tvaronų, Ža. 
romskių, Teišerskių, A. Gricevi- 
čiaus ir Šarauskų.

763. Tvaronas Jonas, ieško Gri
niaus Juozo, Stankūno Jurgio, Vi
liamo Vlado ir Bičiūno J.

1 764. Šakalys Albertas, ieško bro
lio Henriko. ,

765. Galeckis Bronius, ieško 
žmonos Galeckienės Elenos.

766. Babrauskas Kostas, ieško 
Kondrotavičiaus Kosto, Jackelevi- 
čiaus Vinco, Galindo Vlado ir 
Žiurinsko Juozo.

767. Antanaitis Juozas, ieško 
žmonos Anelės Antanaitienės su 
dukrele Salomėja, Petravičaičių Sa
lomėjos ir Onos, Vyšniauskų Jo
no ir Onos.
• 768. Ališauskas Martynas, ieško 
žmonos Ališauskienės Rožės, duk
ters Mildutės ir pusseserės Ali
šauskaitės Rožės.

769. Kudlinskienė Marija, iėško 
vyro Kudlinsko Vinco ir sūnaus 
Vytauto, paskt. metu gyv. Rytprū. 
siuose.

770. Janutis Vincas, ieško seserų 
Janulytės Elenos ir Janutytės- 
Raubienės Bronybės.

771. Daugėla Petras, ieško žmo
nos Daugėlienės Brondslavos ir 
uošvių Kulbako Pijaus, Kufbakie- 
nės Juzės ir Kulbakaičių Valės ir 
Albinos.

772. Breivė Jurgis, ieško svainio 
Paliulio Broniaus; prašo atsiliepti 
Panevėžio Žemesniosios Prekybos 
Mokyklos mokytojus, gimines bei 
pažįst.

* * ♦

773. Ulrichienė Viktorija, gyv. 
Bamberg, Belgerstr. 18, ieško vyro 
Ulricho Henriko, paskt. metu gyv. 
Tūringijoje, Amstadte.

774. Špukas Petras, gyv. Bam- 
‘berg, Moosstr. 121, lietuvių sto
vykla, ieško sesers Špukaitės Re
ginos, Ginkūtės Reginos, buv. Tū- 
ringijoj, Wernshausene, ir Kaz
lausko Vlado.

775. Rasimas Antanas, gyv. Kas
sel Oberzwehren, Mattenbergo lie
tuvių stovykla, ieško žmonos Ra- 
simienės Pranciškos, tėvų ir brolių 
Jono, Broniaus ir Alfonso.

776. Stongvila Antanas, gyv. 
Bamberg, Moosstr. 121, lietuvių 
stovykla, ieško giminių Jankauskų 
Stasio ir Sofijos, Stasės, Broniaus 
ir Zigmo, paskt. metu gyv. Laubane.

777. Avižienis Jonas, gyv. Hanau, 
lietuvių stovykla, ieško Avižienio 
Stasio ir Žebrausko Jono.

778. Balkauskas Kazys, gyv. 
Dinklage, Kreis Vechta, ieško bro
lio Jono, Petraičių Juozo, Jono, 
Petro ir pažįstamų.

779. Bražinskas Pranas, gyv. 
Dinklage, Kreis Vechta, D.P.C., 
ieško žmonos Uršulės, sūnaus Arix 
tano, dukters Janinos ir pažįstamų.

9
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Lietuviai, gyvenantieji Bayreuth, 
DJ>.C., Mack Wendelhofen, 

lietuvių stovykla, ieško giminių 
ir pažjstamų

780. Gajauskas Juozas, ieško 
svainio inž. Getauto Jono.

781. Rūbas Juozas, ieško brolių 
Rūbų Prano ir Tomo, motinos Rū. 
bienės Onos ir seserų Rūbytės- 
Sabutienės Marijos ir Rūbytės- 
Zakienės Onos.

782. Lukošius Kostas, gyv. Uchte, 
Bez. Bremen, Balken-Camp Str. 383, 
ieško Tamulaitienės Stefos, anks
čiau gyv. Austrijoje, ir Petrausko 
Jono, gyv. Langenweddingen.

Lietuviai, gyveną Seligenstadt b. 
Wflrzburg lietuvių stovykloje, 

ieško giminių ir pažjstamų

783. Juraitis Jurgis, ieško Jurai- 
tytės Irenos.

784. Paliuškytė-Vaivadienė Ago
ta, ieško giminių bei pažįstamų.

785. Steikūnaitė Regina, ieško 
Orlicko Vlado.

786. Igaris Juozas, ieško šeimos 
bei pažįstamų.

787. Prižgintaitė Aldona, ieško 
Prižginto Vaciaus su šeima, Priž- 
ginto Eduardo, Linausko Eduardo 
ir Meškytės Onos.

• 788. Motiejūnas Povilas, ieško 
aviac. kpt. Mariūno Alekso su šei
ma, Simonaičio-Vanago Jono ir pra
šo atsiliepti kitus gimines bei pažį
stamus.

789. Katkevičius Jonas, ieško gi
minių bei pažįstamų. Laiškus siųsti 
šiuo adresu: Raznevičius Benedik
tas, Seligenstadt b. W. Lietuvių 
Stovykla.

790. Vasiliauskas Petras, ieško 
giminių bei pažįstamų.

791. Rubackienė Paulina, ieško 
vyro Rubackio Viktoro ir sesers 
Eitmonienės Emos.

792. Pauliukevičius Juozas, ieško 
brolio Pauliukevičiaus Viktoro, 
gim. 1927 met., ir pusbrolio Tarno, 
ševičiaus Juozo.

793. Kybartas Anzelmas, ieško 
Saukaitės Vandos, baig. karui gy
venusios Belgijos pasieny.

794. Avižienė Antosė, ieško vy
ro A vižlo Juozo, gim. 1917 m., Tar- 
nausko Domininko ir Kučino Jono.

795. Slabšlnskienė Marija, ieško 
sūnaus Slabšinsko-Slabšio Vytauto.

796. Lietuvninkienė Petronėlė, 
ieško dukters Lietuvninkaitės Pe
tronėlės, 19 met., prieš did. bom
bardavimą gyv. Drezdene.

797. Vilimas Ignas, ieško brolio 
Vilimo Adomo.

798. Umbrasas Julius, ieško vir
šilos Saimindnko Antano.

799. Glodenis Antanas, ieško 
svainio Janulio Broniaus.

800. Rimkevičius Anunras, ieško 
žmonos Grajauskaitės-Rimkevičie- 
nės Marijos, gim. 1907. IX. 14. Vo
kietijoj gyv. Sudetenland, Bensen, 
Kr. Tetschen, Bodenbach.

801. Bartkevičlenė Stasė, ieško 
vyro Bartkevičiaus Vlado, gim. 
1917 m., baig. karui buv. Lozin.

802. Gumbienė Elena, ieško vyro 
Gumbio Jono ir sūnų Romualdo ir 
Boleslovo Gumbių.

803. Biliūnienė Juzefą, ieško Ma- 
tulevičiūtės-Levickienės Jadvygos 
ir Bacevičiaus Petrę.

804. Olubas Eduardas, ieško mo. 
linos Olubienės Stasės.

805. Norkeliūnas Aleksandras, 
ieško tėvo Norkeliūno Kazio ir 
brolio Norkeliūno Adolfo.

806. Ruokis Jonas, ieško brolio 
Ruokio Valio, gim. 1919 m., ir Vai- 
tilavičiūtės.

807. Zinkus Jonas, gim. 1922 m., 
ieško giminių ir pažįstamų.

832. Tamošaiiytė-Zeicienė Marija, 
ieško brolių Petro ir Antano, 
seserų Jonės ir Bronės ir Dau
girdo Prano.

833. Hofmanienė Marta, gyv. 
Wurzburg, Nordkaserne, ieško sū
naus Hofmano Albino, gim. 1928 m.

834. Inž. Ališauskas Vincas, gyv. 
Hamburg-Neugraben, DP Camp 
514, ieško Įeit. Tirulio P.

835. Prišgintas Vacius, gyv. Ra
vensburg, Heerenstr. 41, ieško bro
lio, seserų ir tėvų.

836. Endzelis Viktoras^-gyv. Am
berg, Aufbauschule 107, ieško 
giminių ir pažįstamų.

837. Blandienė Stefanija, ieško 
brolio kun. Norbuto Juozo, Blan- 
džio Stasio ir Lazausko Igno, 
leškančioji gyv. Landshut, Lebuhl- 
str. 5.

838. Gvazdinskas Jonas, gyv. 
Regensburg, lietuvių stovykla, 
ieško mokyt. Geniušo Petro ir Z. 
Misausko su šeima.

839. Jonas ir Danutė Marčiukai- 
čiai, gyv. Fulda, lietuvių stovykla, 
ieško giminių bei pažįstamų.

840. Skiparis Alfonsas, gyv. 
Hanau, liet, stovykla, ieško brolio 
Antano, tėvų ir pažjstamų.

841. Saparienė - Kazlauskaitė 
Genė, gyv. Dillingen, liet, stovykla, 
ieško tėvų Justino ir Onos 
Kazlauskų.

842. Jutelis Petras, gyv. Bad 
Mergentheim, Jugendberge, ieško 
brolio Povilo ir Alfonso Krikščiūno.

843. Bernotas Justinas, gyv. 
Kempten, Salzstr. 17, ieško sūnų 
Vytauto - Stasio, Valentino ir Kę
stučio, Šaltenio Juozo su šeima, 
Pažiūros Aniceto su šeima, Mise- 
kio Izidoriaus su šeima ir Kazio 
ir Broniaus Šaltenių.

844. švelnienė Jadvyga, gyv. 
Augsburg-Haunstetten, ieško Š\el
nio Vytauto, paskt. metu buv. 
Uelzen Posen.

845. Šarmavičiūtė-Kaucienė Sta
sė, ieško giminių ir pažįstamų, 
leškančioji gyv. Ansbach, Hinden- 
burg-Kaserne.

846. Klavcanas A., gyv. Ham
burg-Neugraben, Fischbeck Lager, 
ieško Klaycano Henriko ir Vere- 
mejevo Juozo.

847. Kaminskas Jonas, gyv. 
Memmingen, Fliegerhorst, ieško 
brolio Kaminsko Fabijono, buv. 
Norvegijoj.

848. Duchauskas Edvardas, gyv. 
Wunsiedel, Hornschuhstr., prašo 
pranešti apie likimą jo brolio Hen
riko, gulėjusio Techniz (SachsJ 
ligoninėje.

849. Gedgaudas Antanas, gyv. 
Wunsiedel, Hornschuhstr., ieško 
giminių ir pažįstamų.

850. Butkevičius Kazimieras, 
ieško pusbrolio Vasiliausko Kosto, 
gyv. Š. Amerikoje, giminių ir pa
žįstamų. leškantysis gyv. Wun
siedel.

851. Surošienė - Sulskaitė An
tanina, gyv. Wunsiedel, Horn
schuhstr., ieško brolio Stasio, 
pusbrolio Šulskaus Jono, Aleksie- 
jūno Antano, Biržio Algirdo su 
šeima, giminių ir pažįstamų.

852. Surošas Česlovas, gyv. 
Wunsiedel, Hornschuhstr., ieško 
brolio Marijono, giminių ir pa
žįstamų.

853. Liudžiuvienė, gyv. Lands
hut, Lebiihlstr. 5, ieško Rimdžiūtės 
Meilutės, Marculano ir Macijausko.

854. Norkevičius Romualdas, 
gyv. Kassel-Oberzwehren, liet, 
stovykla, ieško Jakučio Augusio, 
Lacės Alekso, Lukošiaus Petro ir 
kitų pažįstamų.

855. Survila Antanas, gyv. Ham
burg-Neugraben, Fischbeck, ieško 
Mikulėno Stasio.

Lietuviai, gyveną Wflrzburgo lietu
vių stovykloje (Wflrzburg 7 Litau- 
isches Lager), ieško giminių ir 

pažjstamų

808. Marčiukaitis Petras, ieško 
giminių ir pažjstamų.

809. Baikauskas Barnabas, ieško 
Glovackio-Grigaliūno Jono, Diržio 
Antano, Umbrazo Vlado, Baikaus- 
ko Marijono, Rašimo Juozo.

810. Petrauskai Juozas, ieško 
Dangelaičio Juozo, - gyv. Berlyne, 
Skačkausko Stasio.

811. Rumbutis Juozas, ieško Rum
bučio Prano, Rezonovaitės Aldo
nos, Lisauskų šeimos iš Kretingos, 
Kaubrio Jono šeimos, iš Šauklių 
km., Kretingos a.

812. Gudaitis Adolfas, ieško klie. 
riko Bagužo Brunono.

813. Aukštakalnis Jurgis, ieško
Aukštakalniu Povilo, Stasio ir An- 
tosės. ,

814. Kliukienė Stasė, ieško Kliu- 
kų Jono ir Kazio, iš Kauno apskr., 
Mozūraičių Gražinos ir Eleonoros.

815. Meilus Petras, ieško Valins
kienės Ievos, Meilutės Kotrynos, 
Sereičiko Antano šeimos.

816. Bagužaitė-Gudaitienė, ieško 
giminių ir pažįstamų.

817. Milienė Marija, ieško moti
nos Plyčiuvaitienės Mortos.

818. Dambrauskas Petras, ieško 
brolio Dambrausko Juozo ir pažį
stamų. e

819. Bulevičius Vladas, gyv. 
Neuffin, Kr. Nurtingen, ieško bro
lių Antano ir Juozo, seserų Leoni- 
dos ir Zosės, kun. Leono Virkučio 
ir kitų pažįstamų.

820. Lietuvių Komitetas Neuffin, 
Kr. Nurtingen, ieško Kensminaitės 
Alfos, Mikšio-Konvaičio Stasio ir 
Ignatavičiaus - Pulminsko Petro, 
1943 m. gyvenusių Hannover ir 
dirbusių .Continental" gumos fa
brike, Dilio Petro, Lukavičiaus 
Henriko, Šimonio Bronio, brolių 
Potupų ir kitų, 1944 m. rudenį buv. 
Griesline (Allenstein), Lazdausko 
Henriko, 1942 m. buv. Vienoje, 
Šepaičio Stasio, Jagmino Stasio, 
Antanaitytės Danutės ir Balaišytės 
Laimutės; Petraitytės , Alės, 1944 
m. buv. Damgarten (Pommern).

821. Andrašiūnienė Veronika, su 
vaikais Danute, Algiu, Gene, 
Danguole, gyv. Memmingen, lie
tuvių stovykla, ieško vyro Jono, 
dukters Janinos ir Banio Juozo 
šeimos.

822. Jurevičius Henrikas, gyv. 
Memmingen, lietuvių stovykla, 
ieško brolių Juozo, giminių ir pa
žįstamų.

823. Krėpkauskienė B., gyv. 
Wiirzburg-Zell, DD Camp, ieško 
Justino ir Aloyzo Ramonų.

824. Petravičius Bronius, gyv. 
Rottweil, Grandstr. 1, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

825. Berzamauskaitė - Bulotienė 
Genė, gyv. Augsburg-Hochfeld, 
ieško savo motinos Berzamau- 
skienės-Macijauskienės Stefanijos.

826. Mažulis Baltrus, gyv. Wiirz- 
burg, Nord-Herrn Kaserne, ieško 
Jakubausko Vlado.

827. Stulgaitis Algirdas, gyv. 
Wurzburg, Nordkaserne, ieško 
Stulgaičio Algirdo. ,

828. Tavoras Juozas, gyv. Augs- 
burg-Haunstetten, ieško giminių 
ir pažįstamų.

829. Andriuškevičiūtė Regina, 
gyv. Fiissen, Hotel Neue Post, 
ieško Vaidoto Leonardo.

830. Misiūnas Stasys, gyv. Augs- 
burg-Haunstetten, ieško Balčiūnai
tės Stasės ir Stasės ir Bronės 
Liktoraityčių.

831. Bauža Juozas, gyv. Neuffin, 
Krs. Nurtingen, ieško Gedaičio 
Prano, gim. 1915 m.

856. Raulinaitis Vytautas, gyv. 
Hamburg, Bergedorf, Bismarck- 
Kaserne, ieško sūnaus Vytauto, 
gim. 1924 m., paskt. metu buv. 
Austrijoje, Pdrtschach stovykloj.

857. Mačiulis Juozas, gyv. Mann
heim, Wilhelm Kaserne, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

858. Baranciukas Stasys, gyv. 
Kassel-Mattenberg, liet, stovykla, 
ieško giminių ir pažįstamų.

859. Belickas Juozas, gyv. Kas
sel - Maitenberg, liet, stovykla, 
ieško giminių ir pažįstamų.

860. Mišk. Jančauskas Povilas,
gyv. DP Camp Mlinster-.Muna" 
16, bei Dieburg (Hessen), ieško 
Jančausko Petro, Juškos Kosto ir 
pažįstamų. . ,

861. Paškevičius Povilas, gyv. 
Ansbach, Reiierstr. 9, ieško De- 
bregos Juozo.

862. Palaitis Stasys, gyv. Weil
heim (Teck), Zellerstr. 8, ieško 
Bajorūnų ir Musvicų šeimų.

863. Gobfaitienė Agota, gyv. 
Weilheim (Teck), Forststr. 4, ieško 
žento Grincinaičio Jono, sūnaus 
Zimonaičio Jurgio ir Gobtaičio 
Jono.

864. Steponavičienė Magdalena, 
gyv. Augsburg-Hochfeld, liet, sto
vykla, ieško sesers Sabonkienės 
Teresės ir Taturavo su šeima.

865. Žilinskis Antanas, gyv. Bie- 
berach/Ries, Steigstr. 2, ieško sū
naus Zigmanto, dukters Druk- 
tenienės Eugenijos ir Petkaitės 
Genovaitės.

866. Olšauskai, gyv. Oldenburg- 
Ohmstede, Auslanderlager, ieško 
brolių Česlovo, Baltraus ir Vinco, 
Česnako Petro ir Benečio Juozo.

867. Kazlauskas Jonas, gyv. 
Wūrzburg-Zell, Nordkaserne, ieško 
sūnaus Benedikto, gim. 1927 m.

868. Lukoševičiūfė Valerija, gyv. 
Hanau, liet, stovykla, ieško Capai- 
tytės Elžbietos.

869. Malcienė Marija, gyv. Bad 
Worishofen, liet, stovykla, ieško 
Sereikos Stasio su žmona, Tvari- 
jonavičienės-Suikaitės Onos su 
vyru ir Suikos Vaclovo.

870. Aukšfakalnienė Eleonora, 
gyv. Ingolstadt, UNRRA Camp 
„C", ieško sesers Povilaitytės Al
donos, gyv. Aussig, Kaffee .Sa
voy", Sudetenland.

871. Amerikos lietuvis Itn. Philip 
A. Galbuogis (Gilbert), ieško Jono 
ir Onos Pocių iš Jurbarko, Dun
dulio Stasio ir Plienaitienės Ievos 
iš Jurbarko, Rašyti: J. Kedys, Kas
sel-Mattenberg, Lit. Lager.

872. Vasiliauskas Vaclovas su 
šeima, gyv. Rosenheim, Wester- 
meyerstr. 20, ieško motinos Va
siliauskienės Onos, svainių Nito 
Jono, Šulinsko Antano, Jonaičio 
Stepo ir Legecko Zigmo su šeima.

873. Dubauskas Juozas, gyv. 
Hamburg, Billstedt, Hamburnerstr. 
112, ieško žmonos Dubauskienės 
Marijonos, dukters Elenos ir sū
naus Adolfo, paskt. metu gyv. 
Parchim/Mecklenburg apylinkėje.

874. Linkevičienė Zita, gyv. In
golstadt, Kurt-Huberstr. 171/3, ieško 
Samaitės — Ozalienės Stanislo- 
vos, Prano ir Adolfo Martyšių ir 
Karoblio Jono.

875. Masidlauskas Antanas, gyv. 
Augsburg-Hochfeld, ieško svainio 
kpt. Beniušio Valiaus, Staskau- 
skienės Zuzanos,, giminių ir pa
žįstamų.

876. Paulauskienė - Beržinskaitė 
Marija, gyv. Rosenheim, DP Camp. 
B 188, ieško vyro Paulausko 
Prano, giminių bei pažįstamų.

877. Žizniauskienė Elena, Post 
Lautrach, Wagsberg bei Fischer, 
Kr. Memmingen (Schwaben), ieško 
giminių ir pažįstamų.

878. Korsakas Juozas, gyv. Augs
burg-Hochfeld, lietuvių stovykla, 
ieško giminių ir pažįstamų.

879. Jasutis Stasys, gyv. Mem
mingen, liet, stovykla, ieško brolio 
Kazio su šeima ir mokyt. Adelės 
Gurevičiūtės.

880. Vaitkūnas Juozas, Bieško 
sesers Antosės, Aleknavičiaus 
Petro, giminių ir pažįstamų.

881. Zadrauskis Juozas, ieško 
tėvų, seserų ir pažįstamų.

882. Chmieliauskas Jonas, gyv.
Hanau, lietuvių stovykla, ieško • 
sūnaus Chmieliausko-Algirdo, gim. 
1924 mt., paskt. metu gyv. 
Drezdene. '

883. Cepienė-Petkėnaifė Valeri
ja, gyv. Augsburg-Hochfeld, ieško 
brolio Juliaus, gim. 1926 mt. ">

884. Urbuševičius Jonas, gyv. 
Fuldos lietuvių stovykloje, ieško 
žmonos IJrbaševičienės Marijos.

885. Šniuolis Juozas, gyv. Kemp- 
teno lietuvių stovykloje, ieško bro
lio Stasio.

| 886. Maldūnas Romualdas, gyv. 
Kempteno lietuvių stovykloje, 
ieško giminių ir pažįstamų.

887. Ašmontas Leonas, gyv. 
Kempteno lietuvių stovykloje, 
ieško dukters Kazimieros.

888. Onaitis Anicetas, gyv. Augs
burg-Hochfeld, lietuvių stovyklo
je, ieško žmonos Onaitienės-Juk- 
nevičiūtės Jadvygos ir brolių Juozo 
bei Antano Onaičių.

889. Calutka Benediktas, gyv. 
Kempteno lietuvių stovykloje, 
ieško Calutkienės - Kurlianskytės 
Mortos.

890. Raštutienė Barbora, gyv. 
Kempteno lietuvių stovykloje, 
ieško sūnaus Raštučio Vinco ir 
Grublio Petro.

891. Jasinskienė Ona, gyv. Kemp
teno lietuvių stovykloje, ieško 

'vyro Jasinsko Vlado.

892. Ablamienė Petronėlė, gyv. 
Oberlenningen, ieško vyro Lau
ryno ir dukters Birutės.

893. Gasperai Julius ir Emilija, 
gyv. Augsburg-Hochfeld, ieško 
sūnaus Gaspero Henriko, gim. 
1924 mt.

Lietuviai, gyvenantieji Ochsenfuri- 
Main, Hohestafenveg Nr. 466,5, 

ieško giminių ir pažjstamų

894. Maciūnas Vytautas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

895. Grajauskas Vincas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

896. Viskauskas Jurgis, ieško 
giminių ir pažįstamų.

897. Duoba Jonas, ieško giminių 
ir pažįstamų.

898. Juodzevičius Bronius, ieško 
giminių ir pažįstamų.

899. Stankus Aloyzas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

900. Kaunas Antanas, ieško 
giminių ir pažjstamų.

901. Dievelis Bernardas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

902. Lelėikis • Alfonsas, ieško
giminių ir pažįstamų. •

903. Dumbra Augustinas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

904. Griciūnas Kazys, ieško 
giminių ir pažįstamų.

905. Krūminis Kazys, ieško gi
minių ir pažįstamų.

906. Sinkevičius Klemensas, 
ieško giminių ir pažįstamų.

907. Dasys Antanas, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

9?8. Zandavas Gustavas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

909. Obrijaifis Jurgis, ieško gimi
nių ir pažįstamų.
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