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I brangi lietuviškoji, 

Šventa kalba prigimtoji! 
Už žemčiūgus tu brangesnė 

Ir už viską meilingesnė.

J. A. Vištelis
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BLOGUMAS GLUDI KITUR
Panūdom baimintis dėl savo 

vertės menkėjimo šiose tremties 
sąlygose. Smunkant kaip žmonės 
skurdėjam morališkai! — šauda
ma. Priežastys — ankštas stovyklų 
gyvenimas, neturėjimas darbo!

Užmerkti akių p'rieš pavojus, 
einančius iš aplinkos ir mūsų pa
čių, negalim. Tai aišku. Daug kas 
šio karo eigoje nusėdo mūsų dva
sioj, daug kas keitėsi šalia mūsų 
ir mumyse. Žmonės, kuriuos gerai 
pažinojom prieš karą, dabar ma
tom kitokius — nuskaidrėjusius 
arba palūžusius. Bet tai pastebima 
ne tik pas mus. Priežastys tų daly
kų yra gilios ir sudėtingos. Jas 
nagrinėti būtų atskiros temos rei
kalas.

Sąlygos, kuriose dabar gyvena
me, nėra tačiau tokios, dėl kuriu 
reiktų^ kelti rimtos baimės. Turiu 
galvoj tariamą darbo neturėjimą. 
Tiesa, kad mums stinga darbo pa
sirinkimo — pagal pasiruošimą, 
profesiją, palinkimus. Nėra taip 
pat ir to, ką mes vadiname darbo 
pastovumu. Tačiau darbo, kaip to
kio, mes turim ir apsčiai turim. 
Imkim moteris. Savo gyvenime joa 
nebuvo taip perkrautos įvairiais 
namų ruošos darbais (virimu, skal
bimu, adymu, butų valymu ir kt.), 
kaip dabar. Neturi kada net laik
raščio į rankas paimti, svetimų 
kalbų mokytis, paskaitų lankyti, 
nekalbant jau apie miegą, kurio 
joms dažnai stinga. Esant tokiai 
padėčiai, negali būti nė kalbos 
apie jų demoralizaciją.

Vyrų daugumas taip pat įsi
jungę į įvairius darbus. Pats jau

Mūsų jaunimas — mokosi, su 
labai retom išimtim, ir gerai mo
kosi. Šias eilutes rašančiam teko 
pakeisti vienoj gimnazijoj moky
toją, ir reikia pasakyt — mokslei
vija daro gero įspūdžio: subren
dus, savo amžių prašokus, sveikai 
galvojanti ir darbšti. Studentija 
buvo kiek užtrukusi su savo stu
dijom. Bet šiuo metu apie 80%

Kauno senamiestis

stovyklų administravimas įtraukia 
visą eilę žmonių. O kur įvairūs 
visuomeninių, labdaros (Raudonoje 
Kryžiaus) centrų ir skyrių darbai? 
Imkim mokslą. Kiek darželių, mo
kyklų, gimnazijų, specialių kursų, 
epizodinių paskaitų! Visa tai pa
reikalauja labai įtempto darbo, i 
mūsų garbei reikia pasakyt, ka 
visa tai nėra be matomų gražių 
vaisių. Meno srity dirbama ne su 
mažesniu intensyvumu. Draminin- 
kai, vokalistai, muzikai, dailinin
kai, rašytojai — visi kuria, kas 
galima šiose sąlygose. Būtų per 
platu vardinti to darbo rezultatus. 
Pagaliau nėra nė reikalo — kas 
seka spaudą ir domisi, žino ir 
mato.

Darbas spaudos srityje gal ma
žiau matomas, nes neleidžia tech
niškos kliūtys. Tačiau jau tas fak
tas, kad turime keliolika spaustu
vėse spaudžiamų ir kiekvienoj di
desnėj stovykloj rotatoriumi — 
laikraščių laikraštėlių, sienos laik
raščių biuletenių, rodo, kiek žmo
nių yra įsitraukę į šį itin nelengvą 
darbą. O kur vadovėlių, žodynų, 
maldaknygių ruošimas ir spaus
dinimas!

„Siet yno“ tautinių šokių ir choro dalyviai

sakydami, kad mūsų žmonės ne
turi darbo. Tokių yra, bet ;ų pro
centas toks mažas, kad dėl to ben
dros padėties nepakeičia. Mūsų 
mažai tautai, gyvenančiai, be to, 
itin jautriose sąlygose, tiesa, nėra 
nesvarbus ir tas likutis. Bet dėl to 
mes dar neprarandam darbščios 
tautos vardo prieš kitus ir neuž- 
mušam darbo meilės savyje. I

Kitas dalykas — pats gyvenimas 
! stovyklose. Kaip įvairūs interna- 
'| tai, kareivinės, uždaros ar pusiau

jau studijuoja. Teko teirautis to
kiame Tūbingene, kur bene dau
giausia mūsiškių lanko universi
tetą. Nežiūrint sunkokų sąlygų, 
apskritai darbo nuotaikos mūsų 
studentijai nestinga. Retai džiugus 
reiškinys, kad net jaunoji inteli
gentija, kuri kiek senėliau buvo 
baigusi mokslus, šiuo metu taip 
pat eina į universitetus doktori- 
zuotis.

Turint visa tai galvoje, kyla 
klausimas, ar mes nepaideaam?, 

uždaros įstaigos, taip ir stovyklos 
turi savo teigiamumų ir neigiamu
mų. Bet mes gyvename jose, paly
gint, dar per trumpą laiką, kad 
galėtume būti paveikti tų neigia
mumų. Iš kur tat susidarė įspūdis, 
kad stovyklos mus gadina? Norė
tųsi manyt, kad čia esama grynai 
psichologinių priežasčių, kurių dar 
nespėjome sau išsiaiškyiti. Žmo
nių, su kuriais dabar gyvenam, 
neturėjom progos pažinti anksčiau. 
Gal matydavom juos įstaigose, 
gatvėje, koncertuose, bet jų kas
dienybės, šeimų užkulisių, charak
terio ypatumų nežinojom. Dabar, 
atsidūrę tose pačiose stovyklose, 
matom juos kaip ant delno — to
kius, kokie jie buvo tikrumoje. 
Laikyta juos, ypač aukštesnės pa
dėties iškeltuosius, pernelyg inte
ligentingais ir išauklėtais, o dabar 
pasirodo, kad ir jie žmonės, kaip 
visi — su savo pliusais ir minu
sais. Šie pastarieji gal net ypatin
giau krinta į akis, ir dėl to kyla 
nusivylimas, -o kartu ir klausimas, 
ar jie nepasidarė tokiais čionai — 
stovykloj, tremtyje? Sis pirmas 
įspūdis dažnai virsta nuomone, 
kuri persiduoda į kitus ir virsta 
apibendrinimu.

Šias eilutes rašančiam teko porą 
metų išbūti stovykloje, gal nepa- 
lygint tipiškesnėje nei tos, kuriose 
mes dabar gyvenam. Iš tikro, žmo
nės pasikeičia, rodos, tavo ąkyse. 
Pradžioj, net pačioje stovykloje, 
jie būna geresni. Paskui nejučiom 
ima darytis kfitoki. Kodėl? Stovy
kla juos sugadino? Ne! Tas „pa
blogėjimas" — tik psichologinis. 
Jie visą laiką buvo tokie, tik 
pradžioj varžėsi tų, kurių patys 
dar gerai nepažinojo. Bet po pus
mečio, po metų taip apsiprato, pa-

| našiai, kaip vaikai su savo tėvais
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šeimoje, kaip mokiniai su drau
gais klasėje ar kareiviai kareivi
nėse. |

Šitas reiškinys turi savo blogą
ją ir gerąją pusę. Bloga, kad žmo
nės nebeprivengia vienas kito, sa
kykim — nebegerbia ir jokių au
toritetų nebepripažįsta, nes tada 
nebėra pozityvios auklėjamosios 
įtakos. Bet tuomet ima veikti at
virkštinė įtaka, tačiau taip pat 
auklėjamoji. Įvairūs konfliktai, 
išsibarimai, išsisakymas visos tie
sos, labai kartais nemalonios, taip 
pat daro savo. Vadinamieji prie
šai, plakdami, priekaištaudami, 
klaidas nurodydami — žmogui 
daugiau paprastai patarnauja nei 
draugai, pataikaudami, liaupsin
dami, aklą pasitikėjimą reikšda
mi. Iš to punkto žiūrint, mūsų 
stovyklos gyvenimas pasidaro 
taip pat auklyba, nors ir ne- 
visuomet maloni ir juoba neįpra
sta. Subrendusiam žmogui nor
malus gyvenimas neteikė tokių 
dėkingų progų, parodančių, ko 
jam trūksta, kaip šis mūsų sto
vyklose. Jautresni ir valingesni 
galės iš tos mokyklos išeit su ki
tokiais apsisprendimais — apsigal
vos, susitvarkys, pasigydys. Nuo 
kitų visa tai nubirs, kaip vandens 
lašai nuo žąsies, ir jie liks, kokie 
buvę. Iš to bus galima spręsti, ga-| 
lutiniam rezultate, kas kuo buvo, 
yra ir bus vertas. Buvo žmonių 
kuriuos laimingos sąlygos iškėlė 
gana aukštai, bet asmenine ir in
telektualine kultūra jie -neįstengė 
pateisinti savo postų. Šiuo metu 
jie turės progos pasistiebti, arba 
jų egzaminas, susidūrus su pačiom 
tautos masėm akis į akį, liks 
neišlaikytas.

Žiūrint tatai tolimesnės perspek
tyvos, stovyklų gyvenimas nebus 
be naudos. Dabar daug kas mums 
atrodo susmulkėjimu, dvasios men
kyste, bet kai nuo tų dalykų nu- 
tolsim, pažiūrėsim į juos iš atstu- 
mos, vadinas, kai praeis kiek lai
ko ir būsim išėję iš stovyklų ir 
bus užsimirštos visos tos smulk
menos, o gautos patirtys, pasimo- 
kymas, „šlifas" liks, .— tada pa
matysim, kad išėjom iš to viso 
daugumoj geresni, negu atėjom. 
Reikia tik kantriai palaukti ir ne- 
siskubint su sprendimais. Žinoma, 
pozityvios jėgos turi budėt ir ge
rai įtempt valią, neprarast šaltų 
nervų, kad kartais toj fermentaci
joj nepersvertų amoniakas ar me- 
tilis, kad neįsilietų elementas ar 
nuotaikos, persveriančios sveikus 
receptus.

Čia tatai ir norėtume iškelti pa
vojų, kuris yra pats rimčiausias, 
nors savo esme netiesioginis. Tai 
pavojus pašalinių veiksnių, kurie 
visą tą charakterių išsilyginimą, tą

„šlifą", sakytume — tą dvasinį 
mūsų fermentavimąsi, tykoja pa
naudoti politiniams tikslams. Ne
reikia, manau, įvardinti pirštu tą 
išorinį veiksnį, kuris visuomet 
buvo užinteresuotas drumsti van
denį aplink mus, skaldyti mūsų vi
dines jėgas, apjuodinti mūsų pra
našesnius žmones, kiekvienas pa
stebėtas neigiamumas bus išpūstas 
ir prieš-mus pačius nukreiptas — 
,,štai kokie jūsų tautinių idealų 
reprezentuotojai!"

Tam tikros politinės moralės pa
veikti, ir kai kurie išvidiniai 
veiksniai vartoja ir vartos pakurs- 
tymus vienų prieš kitus, tam tik
rom apraiškom duos politinį at
spalvį, išpūs tariamas žmonių klai
das, apšmeiš, atseit, atsiskaitys su 
savo „priešais". Žmonės, kurie jau
čia asmenybinį savo nepajėgumą, 
o nori būt laimėtojais, eina ir per 
ugnį, ir per lavonus. Tokia yra 
perversiška politinė moralė, pa
teisinanti visas priemones savo 
tikslui siekti, moralė, kuri dar ne 
taip seniai buvo padėties viešpa- 
tė ir kuri net dabar kai kur prak
tikuojama. Tam tikras procentas 
gerų mūsų žmonių nepajėgia dar 
susiorientuoti ir duodasi sužavi
mas tariamos politinės „jėgos". 
Konkuruoti su tokiais nepajėgs 
joks padorus lietuvis, kuris gerbia 
save ir turi asmeninės moralęs. Bet 
tik ligi tam tikro laiko. Su melu 
toli nenueisi!

Štai kur glūdi visas blogumas ir 
pavojus! Į minėtą nenžinteresuotą 
vidinę mūsų „fermentaciją įsiter
pia tretysis — užiateresuotasis. As
meninius dalykus jis bematant su
riša su politiniais, ir reikia mažo 
neapsižiūrėjimo, kaip žmonių san
tykiai suaštrinami, virsta piauty- 
nėmis, susiskaldymais į frontus, ir 
iš to viso stovyklų gyvenimas pa
sidaro nebepakenčiamai kartus.

Pavojus tatai mūsų moralinei 
vertybei, ir geram vardui eina ne 
iš nedarbo ir ne iš stovyklų gyve
nimo, kaip tokio, bet iš visai kitos 
pusės. Pavojus ne dėl negeistinų 
sąlygų, bet dėl negeistino galvo
jimo ir blogai nustatytos valios 
krypties. Nepasakytume, kad ir 
šis pavojus būtų didelis, juoba, 
kad jis eina iš labai' nedidelio 

' žmonių skaičiaus ir neaukšto asme- 
1 nybinio lygio.

Matykime tat blogumą tokį ir 
tokioj šviesoj, koks jis yra, ir dėl 
to savo moralinės vertės nema- 
žinkim! Mes nesam verti žemumo 
jausmo (Minderwertigkeitsgefuhl, 
Inferiority Complex) ir neturim jo 
ugdyt. Nereikia apgaudinėt pa
tiems save ir savo vidaus atspa
rumą mažinti.

Laisva popietė Unierlenningene V. Bacevičiaus nuotr.

Žiburiai

Inž. arch. V. Švipas

Žvilgsnis i architektūros 
praeiti Lietuvoje

Pirmykštė medinė statyba

Baltų kilčių gyvenamoji erdvė 
žiloje senovėje buvo žymiai di
desnė už dabar lietuvių ir latvių 
gyvenamąsias sritis. Ši erdvė pa
laipsniui mažėjo ir jau XIII šimt
mečio pradžioje šiaurėje ji apėmė 
Gaujos ir Aivekstės baseinus, ry
tuose siekė Dauguvos ir Neries 
aukštupius, pietuose — Vyslos įta
ką Būgą ir vakaruose — Vyslos 
žemupį. Naujausieji baltų proisto- 
rės tyrinėjimai1) duoda išsamesnių 
žinių apie tas plačiąsias sritis, ku
riose senovėje baltų kilčių gyven
ta, apie tų sričių kitėjimą ir apie 
pačius baltus

Archeologinių iškasenų, kurių, 
tiesa, nedaug tebuvo atlikta, duo
menys rodo, kad senoji baltų kul. 
tūra turėjusi permanentinę raidą. 
Todėl turime pagrindo manyti, kad 
baltai į šią erdvę atsikėlė pirmie
ji. Tuo būdu, būdami aborigenais, 
jie negalėjo rasti ir perimti jokios 
svetimos kultūros palikimo.

Baltų kiltys, negausiais viene
tais (šeimomis, giminėmis) išsi
sklaidžiusios milžiniškuose plotuo
se, gyveno iš medžioklės, žūklės 
bei primityvaus žemės ūkio. Didžiu
lės girios, pelkės bei upių plačio
sios juostos ilgą laiką jas skyrė 
nuę> kaimynų. Gyvenamosios erd
vės geografinės, geofizinės bei 
klimatinės sąlygos nebuvo palan
kios sparčiam kultūros kilimui. 
Gamta teikė baltams beveik vis
ką, kas primityviam gyvenimui 
buvo reikalinga, išskyrus vietoje 
trūkstamus mineralus (druską) ar 
metalus, kurių gaudavo už savo 
gaminius iš kaimynų.

Kadangi nei žemės turtų, nei 
pelningos prekybos, bent iki X šimt-- 
mečio, su kaimynais nebuvo, ne
galėjo būti ir spartaus turtėjimo 
sąlygų. Nebūdami nei ekonomiš
kai, nei techniškai pribrendę, jie 
negalėjo išnaudoti Baltijos jūros 
ryšiams su užjūriais, nuo kurių 
būtų galėjusi sparčiai suklestėti 
jų kultūra. Todėl baltams, kaip ir 
kitoms gamtos prieglobsty gyve
nusioms tautoms, ilgai teko gy
venti be istorijos2). Suprantama 
todėl, kad baltai negalėjo sukurti 
tokios kultūros, kuri būtų galėjusi 
prilygti to paties laikotarpio Va
karų tautų kultūras, nebekalbant 
jau apie nuostabias kultūras, išug
dytas Viduržemio jūros tautų.

Kadangi baltų proistorės bei pir- 
mykščios istorijos laitokarpis nėra 
pakankamai ištirtas, negalima nieko 
pasakyti apie pirmykščios baltų sta
tybos pobūdį bei jos raidos etapus. 
Nei seniausios, naujai surandamos, 
žinios apie senovės baltus, nei iš
likę, palyginti, neseni statybos 
paminklai neduoda mums galimy
bės susidaryti patikimo kiek se
nesnio laikotarpio baltų statybos 
vaizdo. Žinios, nors siekia ir daug 
senesnį laikotarpį už išlikusius pa
minklus, neduoda patikimų ir pa
kankamų duomenų, o paminklų 
yra išlikusių tik iš ineseno laiko, 
ir tie patys yra apgailėtinoje būk
lėje. Be to, tie paminklai iki šiol 
nėra inventorizuoti, t. y. nesuda
ryti jų planai, jie neaprašyti ir 
nenustatytos jų atsiradimo apy- 
stovos.

Stebėdami kitų šiaurės erdvės

*) M. Alseikaitė. Baltai priešisto
riniais laikais. .Kūryba“, 1944, Nr. 
1—2.

2) Prof. Dr. J. Pfitzneris. Didysis 
Lietuvos Kunigaikštis Vytautas 
kaip politikas.
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Kauno senamiesčio fragmentas

Leonardas Žitkevičius

Piemetielis pas karalaiti
Šv. Kazimierui

Girdėjau pasakoj —■ tarnai gėles karaliui barsto.
Ir žydi jos, ir džiugina pilin užklydusį našlaitį.
O aš radau jas vystančias ir atnešiau prie tavo karsto, 
Šventasis mano žemės karalaiti.

Radau jas vystančias — ir nesuvilgė rasos, 
Tik atsiduso Vilija, tik lenkės maldai lankos . . . 
Aš per lankas atkeliavau ir suklupau prie tavo karsto basas, 
Prieš karalaitį piemenėlis menkas. '

Ak, neprašysiu aš pilies nei jos takų žemčiūgais klotų, 
Tiktai — kad grįžtų vasaros tos pačios,
Kad piemenio dūdelė tavo meilę atkartotų, 
Kad būtų laisvos mano lankos plačios.

tautų statybos raidą ir nagrinė
dami lietuvių ir latvių statybos 
palikimą, galime susidaryti tik pa
viršutinišką ir apytikrį mūsų se
nosios statybos vaizdą. Skandina
vai šiaurės germanai, suomiai bei 
slavai senovėje turėjo paprotį že
mės ūkyje statytis daug mažų, 
atskirų pastatų. Kaip aiškiai įrodo 
palikimas ir byloja patikimos isto
rijos žinios, tokį pat paprotį turė
jo ir baltai. Europos vidurio tau
tų statybos raida nuėjo kitais ke
liais. Ten ūkiuose buvo didinamas 
vienas pastatas iki tokio dydžio, 
koks buvo reikalingas sutalpinti 
žmonėms, gyvuliams, pašarams ir 
kitiems ūkio reikalams. Nenagri- 
nėdami šios raidos priežasčių ir 
sąlygų, turime pažymėti, kad sta
tybos technikos ir architektūros 
požiūriais vieno didelio, sudėtin
gos konstrukcijos ir turtingų ar
chitektūrinių formų pastato atsi
radimas reiškė žymią pažangą. 
Ten jau viduramžiais išsirutuliojo 
skeletinė statyba. Ypačiai puoš, 
nūs, kelių aukštų skeletiniai na
mai buvo statomi miestuose. Ne
maža jų išliko iki mūsų dienų. 
Vėliau šioji statyba kiek įsiskver
bė ir į šiaurės erdvės pietinę da
lį. Bendrai imant visą šiaurės erd
vės plotą, jame išliko daugumoje 
blokinė (horizontalių rąstų renti
nys), daugiausia nedidelių viena
aukščių pastatų statyba.

Svarbiausia, šių dviejų sistemų

skirtingi konstrukciniai principai 
nulėmė ir skirtingų architektūri
nių lyčių susidarymą. Ne be to, 
kad architektūros, kaip ir apskri
tai meno klestėjimui Europos vi
dury palankesnes sąlygas, negu 
šiaurės erdvėje, sudarė spartus 
kultūros kilimas. Be to, ten sta
tyba iš pradžioje grynai medinės 
jau senais laikais virto mišria, vė. 
liau—mūrine*).

Minėtoje šiaurės erdvėje medi
nė statyba išliko ilgiausiai. Nor
vegijoje, Švedijoje, Suomijoje ir 
Pabaltyje ji, kaip dominuojanti, 
išliko iki mūsų laikų4). Taip at
sitiko todėl; kad tie kraštai ma
žai tebuvo paliesti Europos tautų 
dinamikos sūkurių, juose vėlai 
prasidėjo ir lėtai vyko visą gyve
nimą keičiančioj! industrializacija. 
Anksčiau prasidėjusi, ji .būtų ga
lėjusi išeikvoti didelius miško 
medžiagos rezervus ir būtų priver
tusi pereiti prie mūrinės statybos.

Jeigu iš vienos pusės galima 
konstatuoti tam tikrą šiaurės erd
vės statybos atsilikimą, tai iš an
trosios jam turime būti dėkingi 
už seniausiųjų medinės architektū
ros lyčių išsaugojimą.

(Bus daugiau)

’) Vokietijos kaimuose mūrinius 
pastatus ėmė statyti XVI šimtme
tyje.

j 4) Kitų, tolimesniųjų, kraštų 
i statyba į mūsų uždavinį neįeina.

2



1946. m. 2. Nr. 9 (21) Žiburiai 3 psi.

Pirmoji nacių byla Lietuvoje
Vokiškajam nacizmui buvo bū

dinga, kad šio sąjūdžio ugdymas 
jau iš pat pradžių vyko ne tik Vo
kietijoje, bet ir užsienyje, visur 
ten, kur buvo vokiečių tautinės 
mažumos. Ši aplinkybė buvo pa
stebėta Klaipėdos krašte, Latvijo
je ir kitur, kur buvo vokiečių. Tad 
Hitleriui 1933 m. pradžioje paėmus 
valdžią Vokietijoje, nacių organi
zacijos Klaipėdos krašte buvo įvy
kęs faktas. Klaipėdos krašte nacių 
masę sudarė palikę krašte vokie
čių junkeriai, atsargos karininkai, 
liktiniai puskarininkiai ir miestų 
mokyklinio amžiaus jaunimas. Prie
globstį naciai rado Klaipėdos 
krašte veikusiose politinėse par
tijose — Socialistische Volksge- 
meinschaft (vad. S. V. G. — So- 
fog) ir Christlich Socialistische Ar- 
beitsgemeinschaft (Ceesa — C.S. 
A.). Šių abiejų partijų vadovybė 
ypatingai globojo vadinamuosius 
jaunimo padalinius, iš tikrųjų ka
riškas nacių SA ir SS farmacijas. 
Vidinė partijos organizacija ir 
struktūra buvo visiškai identiška 
Reicho organizacijai ir struktūrai. 
Smogikų daliniai ne tik turėjo sis
temingas teoretines karinio ap
mokymo valandas savo būstinėse, 
bet vykdavo paskirais ir jungti
niais būriais lauko ir taktikos pra
timams į užmiestį. Šie smogikų bū
riai imta vis intensyviau slaptai 
ginkluoti. Greta kariško smogikų 
paruošimo griebtasi iki tol negir
dėtų formų naciško stiliaus poli
tinės veiklos. Ši veikla tai bruta- 
liausas puolimas, šmeižtas ir nie
kinimas visa to, kas stovėjo sker
sai kelio nacių užsimojimams. Bu
vo puolama ne tik visa tai, kas 
lietuviška, bet ir nuosaikūs ar 
partijai nepriklausą vokiečiai. Ši
tokios nacių veiklos pasekmėje 
ramus Klaipėdos krašto gyveni
mas buvo sudrumstas, atmosfera 
tapo nervinga, tvanki.

ši dirbtinai smogikų keliama 
psichologinė įtampa Klaipėdoje 
prieštaravo viso šio krašto ekono
miniam atkutimui. Klaipėdos mies
tas ir visas šis kraštas tuo metu 
jau praktiškai buvo pajutęs visas 
įgytas vienintelio Lietuvos jūros 
uosto padėties pirmenybes. Siste
mingai kasmet auganti Klaipėdos 
uosto prekių apyvarta, tolygiu 
tempu auganti Nemuno laivinin
kystė, kaip grybai po lietaus au
gančios pramonės įmonės teikė 
klaipėdiečiams tokią gerovę, kuri
buvo gyvas disonansas nacių ke
liamai isterikai dėl „vokiškųjų rytu 
likimo".

Smogikai turėjo griebtis ypatin
gų priemonių sukelti įtempimui, 
nes šiaipjau Klaipėdos krašte gy
venančių vokiečių nuotaikos dėl 
turėtos nepaprastai plačios auto
nomijos, visuotinės gerovės ir 
puikių ateities ekonominių per
spektyvų buvo diametraliai prie
šingos naciškiems tikslams.

Partinės taktikos ir partinės 
neapykantos motyvais Priess va-1 
dovaujama smogikų grupė nužudė 
lietuvį Jesutį. Antra, Wallat 'smo
gikų grupė iš kariško šautuvo 
peršovė lietuvį Lopą.

Už Priess, Walląt ir kitų smogi
kų teroro vykdytojų pečių stovė
jo paties Rudolfo Hess paskirti 
nacių vadai Klaipėdos krašte. Tai 
buvo Dr. Kurt Neumann. Baron 
von der Ropp ir Freiherr von Sass. 
Kasdieninės veiklos instrukcijas 
jie gaudavo iš Vokiečių Genera
linio Konsulo Klaipėdoje ir Rytprū
sių gauleiterio, kuriuo buvo gar
susis Erich Koch.

Vokietijoje visu panemunių prie 
Lietuvos sienos įrengta daugybė 
kariškų stovyklų nacių farmaci
joms. Šias stovyklas pilnas pri
kimšo smogikų. Smogikai ėmė 
rengti visiškai nedviprasmiško po

lis materialinis pajėgumas, lygi
nant jį su Vokietija.

Nacių vadovybė, būdama tipiš
kai vokiškojo smurtingumo ir ma
terialistinio galvojimo atstovė, bu
vo įsitikinusi, kad mažutė Lietuva 
neišdrįs pasipriešinti nacių užma
čioms. Tuo būdu nacių vadovybė 
aiškiai tikėjosi mažiausio pasi- 
riešinimo savo agresijos akcijai 

kaip tik Lietuvoje.
| 'Klaipėdos naciai ėmė diena po 
dienos laukti signalo sukelti 
mieste riaušėms, o tuo metu iš 
Vokietijos turėjo stuktelkti į 
Lietuvą partijos kariškos farma
cijos. Tuo būdu pasaulis turėjo 
būti ūmai pastatytas prieš vokie
čių tarptautinio smurto politikos 
pirmąjį aktą — Klaipėdos krašto, 
o gal ir visos Lietuvos užgrobimą.

Betgi nacių vadovybė Lietuvos 
atžvilgiu šabai apsiriko. Lietuviai, 
materialiai būdami silpni, visai 
neketino leisti save parblokšti ir 
gynėsi vienintelėmis Lietuvai be- 
likusiomis apsigynimo priemonė
mis teisės priemonėmis.

Šios teisės gynimosi priemonės 
pasirodė sėkmingos. Jos sudraudė 
nacių organizuotą vidaus diversi
ją, iškėlė pasaulio viešumon nacių 
agresiją. O Vokietija tuo metu 
dar nebuvo pasiruošusi, kad ga-

būdžio spektaklius, nukreiptus 
prieš Lietuvą, šie spektakliai. bu
vo daromi atvirame ore, prie pat 
Lietuvos sienos. Jie pasižymėjo na
cišku bukumu ir grubumu. Saky
sime, ant tilto per Nemuną ties 
Panemune jie pakaria ir sudegina 
iškamšą, vaizduojančią lietuvį. 
Savo viešose sueigose analoginio 
turinio dainomis ar plakatais na
ciai demonstravo savo užmačias.

Vokietijos, o ypač Rytprūsių 
spauda ėmė sistemingai drumsti 
lietuvių-vokiečių sugyvenimą Klai
pėdos krašte. Stačiai provokato
riškai imta pulti Lietuvą, 'panau
dojant aiškiai išgalvotas ar su
klastotas tariamas mūsų nedorybes 
vokiečių mažumos atžvilgiu Klai
pėdos krašte. |

Visa ši Vokietijos suderintai di
riguojama akcija dėl Klaipėdos 
krašto rodyte rodė, kad Hitleris 
jo suplanuotos ir vokiečių tautai 
plačiai - pažadėtos tarptautinės 
gresijos imsis pradedant Lietu

vos respublika.
Nešališkai svarstant, tenka 

konstatuoti, kad vokiečių mažuma 
niekur Europoje neturėjo tiek ge
ro gyvenimo, stačiai privilegijuo
tos padėties, kaip Lietuvoje. Lie
tuvių tauta, kaip tat patvirtina 
jos istorijos eiga, visados mokė
davo suprasti ir pagerbti kitatau
čius. Šitai neabejotinai patvirtina 
naujai atgimusios Lietuvos konsti
tucija. Klaipėdos krašto vokiečių 
mažuma turėjo tokio masto auto
nomiją, kuri teikė vokiečių ma
žumai valstybės valstybėje statu
tą. Šio statuto sargyboje stovėjo 
kaip kontragentas Alijantų valsty
bės, o be to, Vokietija ir Klaipė
dos krašto vokiečių nacionalinė 
mažuma. Ekonomiškai, kaip jau 
minėta, Klaipėdos kraštas niekad 
tokiu, gerų laikų, kaip Lietuvos 
metais, neturėjo. Tat iš šios pusės 
į dalyką žiūrint, dargi pačiam 
Hitleriui nebuvo mažiausio pre
teksto pulti Lietuvą. Vokietijos 
pirmojo pasaulinio karo pralaimė
jimo pasekmėje, pagal 1923 m. 
Ženevos konferenciją tarp Alijan
tų valstybių ir Lietuvos, Klaipė
dos kraštas, atitekęs šiai pastara
jai, savo teritorijos mažumu ir 
vokiečių gyventojų skaičiumi Vo
kietijai negalėjo būti reikšmingas. 
Betgi buvo antra medalio pusė, 
kuri nacių vadams buvo lemianti, 
tai Lietuvos labai ir labai nedide-

Vaizdas iš Sasso-Neumanno bylos Kaune 1934-5 m,

lėtų atviru karu pulti savo kai
mynus.

Lietuvos vyriausybė 1934 m. na
cių akciją Klaipėdos krašte ati
davė ištirti teismo organams. 
Teismo tardymo organai nustatė 
organizuotą valstybės išdavimo 
darbą. Valstybės išdavimo bylos 
veikiančiais įstatymais buvo pri
klausomos kariuomenės teismui, 
tai ir ši pirmoji nacių bylą, teisi
ninkų tarpe trumpai vadinama 
Neumanno-Sasso byla, buvo spren
džiama kariuomenės teisme.

Teisiamųjų suolan gavo atsisėsti 
120 kaltinamųjų. Jų tarpe nacių 
vadai Baron von der Ropp, Dr. 
Neumann, Freiherr von Sass ir ki
ti partijos funkcionieriai, organi
zavę ir vykdę krašto išdavimo 
darbą. Teisminė medžiaga buvo 
tiek gausi, kad bylos tardymo me
džiaga apėmė 15.000 bylos lapų. 
Vien kaltinamasis aktas sudarė 
530 spausdintų puslapių knygą.

Bylos nagrinėjimas įvyko Kau
ne, Teisingumo Ministerijos salė
je, ir tęsėsi nuo 1$34 m. lapkričio 
mėn. iki 1935 m. balandžio mėn.

Bylos nagrinėjimo metu buvo 
pirmą kartą pasaulio viešumon 
neginčijamais įrodymais iškeltas 
nacionalsocialistų organizuotas 
tarptautinės agresijos aktas. Buvo 
neabejotinais, teismiškai patiki
mais duomenimis Iškelti viešumon

Balys Gražulis

Gyvybes siuita
(Tęsinys)

— Ji gyva! — sušuko tas dar 
nepriėjus. — Mergaitė mirė.

— Gyva? — sustojo Saugūnas. 
— Bet gi sakė . . .

— Matyt apsiriko. Mergaitė buvo 
silpna ir mirė vos man atėjus. Vos 
nepasiutau iš džiaugsmo, kai su
žinojau! Neiškenčiau neužbėgęs 
jums-pasakyti. O, kad žinotumėt, 
maniau mirsiu iš skausmo. Vos 
nuėjau. Kai nuėjus pasakė, kad 
gyva — nenorėjau tikėti, nenori 
gąsdinti. Bet įeinušypsosi Net ap
siverkiau iš džiaugsmo. Sako sun
ku buvo. Vos išgelbėjo. Operaciją 
darė. Bet dabar viskas tvarkoj. 
Mat mergaitė buvo nenormali, ap
sigimusi. Už tai ir mirė. Žinoma, 
gaila vaiko, bet vis ne žmona, — 
tratėjo Kūkalis.

— Na, tai malonu, tai yra . . . 
m . . . — Nežinodamas ar reikšti 
džiaugsmą ar užuojautą, mykė 
Saugūnas.

— Labai atsiprašau, kad sutruk
džiau, bėgsiu vežėjo, reikia kūnelį 
parsivežti: — jau atšalusiu balsu 
tęsė Kūkalis. — Gaila nabagės, ji

nacių vartoti teroro, smurto ir 
melo veikimo metodai. Jei šios 
bylos pasekmėje agresyvinė nacių 
veikla Klaipėdos krašte nežlugo 
visiškai, tai vis dėlto ji neteko 
savo eksplozyviškumo. „Vidaus 
sukilimo" naciškai režisūrai Klai
pėdos krašte ši pirmoji Lietuvoje 
ir visame pasaulyje nacių byla 
sudavė mirtiną smūgį. O Trečiojo 
Reicho vadovybė dar nebuvo pa
rengusi Vokietijos atvirai Lietuvą 
pulti. Tuo būdu maža Lietuvos 
respublika, vartodama grynai tei
sines apsigynimo priemones, su
trukdė nacių vadovybės sudarytą 
tarptautinės agresijos planą, pagal 
kurį pirmoji šios agresijos auka 
turėjo būti Lietuvos respublika. 
Betgi Lietuvai ši teisėta apsigyni
mo priemonė atsiėjo labai bran
giai. Vokietija, be kokio teisinio 
pagrindo, vienašališkai nutraukė 
prekybos susitarimų su Lietuva 
vykdymą, nutraukė prekybos 
santykius, šita Vokietijos prie
monė, kaip kartas, sutapusi su Lie
tuvoje vėliau ėmusia reikštis pa
sauline ekonomine krize, Lietu
vos ekonomiškam gyvenimui su
darė labai didelių sunkumų. Lie
tuvos žemės ūkio gaminių ekspor
te Vokietija buvo turėjusi pirmą 
vietą; staiga uždariusi savo rinką, 
pareikalavo iš Lietuvos gamintojo 
ūkininko ir viso krašto ūkio di
džiausių aukų. Betgi ir šią Vokie

net nematė. Daktaras uždraudė jai 
net pasakyti, kad mergaitė mirė. 
O tokią nudžiugusią ją palikau ... 
Širdis sprogs sužinojus. A, visa tai 
praeis, svarbu, kad ii pati gyva, — 
išsivadavęs iš apimančio jį liūd
numo pasakė atsisveikindamas Ku. 
kalis.

Atsisveikinęs su Kūkaliu, Saugū
nas norėjo šią naujieną tuojau pra
nešti žmonai telefonu, bet nesu
spėjo, nes dirigentai jau stovėjo už 
pulto. Kiek praskaidrėjęs, bet vis 
dar prislėgtas, jis atsisėdo už pia
nino.

Pasibaigus veiksmui jis šoko 
tiesiog prie telefono. Tačiau, jis 
buvo pavėlavęs — Kūkalis jau bu
vo užėjęs ir pas žmoną. Nudžiugęs, 
kad žmona jau nusiraminusi, Sau
gūnas baigė generalę darbingoje 
nuotaikoje.

Parskubėjęs namo rado žmoną 
siuvančią nabašninkei drabužėlius. 
Ji, nors ir nebeverkė, bet vis dar 
buvo išsigandusi ir visą laiką te
kalbėjo apie blogą nujautimą. Jo
kiom priemonėm neįstengė Saugū
nas jos minčių praskaidrinti. Džiau
gėsi nors sulaikęs ją nuo nabaš- 
ninkės pašarvojimo. Pats nunešė 
pasiūtus drabužėlius ir visą vakarą 
nuo žmonos nesitraukė.

Tačiau nuo laidotuvių nepavyko 
atkalbėti — ji užsispyrė ir nuėjo. 
Vienos jos Saugūnas neleido: nuė
jo ir pats, gėlių pintine nešinas.

Kūnelis buvo pašarvotas kaip 
didelis. Degė žvakės, žmonės gie
dojo šventas giesmes, verkšnojo 
giminės — laidotuvių nuotaika jau
tėsi net gatvėje, eglišakių pribar
stytoje. Kūkalio akyse jau nesimatė 
spindesio. Liūdnas, nekalbus sto
vėjo jis prie karstelio akis ant jo 
nuleidęs. Matėsi, kad laidoja savo 
gyvenimo troškimą.

Tik įėjusi Saugūnienė susigrau
dino ir tyliai verkė net iš kapų 
grįždama. Atrodė, kad ii palaidojo 
ir savo laimę.

Nyku po, to pasidarė Saugūnų 
namuose. Saugūnienė liko susi
mąsčiusi, dažnai apsiverkdavo, 
nuolat kalbėjo bijanti laukti savo 
valandos, buvo įsitikinusi nelaime. 
Prislėgtas buvo ir Saugūnas. Pasi
žiūrėdavo į trapią, pablyškusią 
žmoną ir imdavo tikėti atrėjančią 
grėsmę. Abudu taip jautėsi, lyg 
patijnirtis už durų tykotų. Negalė
damas pakelti tokio slogučio, Sau
gūnas pradėjo kalbinti žmoną nu
traukti dar negyvą šios baimės 
priežastį. Bet ji bijojo ir šio, ir kito.

tijos priemonę Lietuvos ūkis sėk
mingai pakėlė. Laimingu būdu 
pavyko žemės ūkio gaminių eks
portą nukreipti į Angliją, kuri nuo 
šiol užėmė Lietuvos eks- ir im
porte pirmą vietą. ’

Pirmoji nacių byla Lietuvoje 
buvo pirmoji nacių byla visame 
pasaulyje. Joje vokiečių tarptau
tinės agresijos planai ir metodai 
buvo labai plačiai išaiškinti.

Keldami šią bylą, lietuviai turė
jo parodyti didelio ryžtingumo, 
nes nacionalsocializmas tuomet 
buvo ne tai, ką šiandien visi ma
to — Vokietijos griuvėsiuose su
griuvęs slibinas. Tuomet nacional
socializmas vokiečių tautai buvo 
apreiškimas, nešantis jai ne tik 
pasaulio užvaldymą, bet ir teoriš
kai iškeliąs kiekvieną vokietį į 
visa sau galintį leisti „Ubermen- 
schą".

Tad mažai Lietuvai su naujai 
kylančiu teutonu teisinga ir tei
sėta apsigynimo kova buvo lem
ties kova.

Ir kaip juokingai naivūs lietu
viams atrodo vokiečių „neodemo- 
kratų" prikišami dabar spaudoje 
kaltinimai; esą, lietuviuose esama 
nemaža nacių simpatikų. Šie kal
tinimai savo rūšimi yra visai to
kie, kokie buvo daromi lietuviams 
vokiečių spaudoje 1933 — 1938 
metais.
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A. Paukštys

DAIL. V. RATO 
KŪRYBINIS DEŠIMTMETIS

Dailininkas V. Ratas šiuo metu 
mini savo kūrybos dešimtmetį. 
Tad įdomu susipažinti su io gy
venimu ir darbu.

Dailininkas Vaclovas Rataiskis- 
Ratas gimė 1910 m. vasario 25 d. 
Kilme dzūkas, bet augęs Žemaiti
joje. Gimnaziją baigė Kaune, 
lygiagrečiai čia lankydamas ir 
Lietuvos Meno Mokyklą, kuri 
1935 m. savo gabiam auklėtiniui 
įteikė dailininko diplomą.

Baigęs grafikos mokslus pas 
prof. A. Galdiką, jaunasis dai
lininkas vyksta dar studijiniais 
tikslais į užsienį. Aplanko gar
siausius Europoje meno centrus, 
studijuoja žymiausių pasaulio dai
lininkų kūrinius, daugiausia sukon
centruotus Drezdeno, Venecijos, 
Florencijos ir Romos galerijose, 
muziejuose.

Nuo 1937 m. dailininkas V. Ra
tas skiriamas M.K. Ciurlionies Ga- I 

Vaclovas Ratas Motina (rėžinys medy)

vis labiau nyko ir ardė savo dirks- 
nius. Artėjo į pamišimą.

Praslinkus porai savaičių po 
laidotuvių, sužinojusi grįžus iš ligo
ninės Kakalienę, Saugūnienė įsi
kalbėjo būtiną reikalą pareikšt 
užuojautą Kukalienei. Bijodamas 
kokio priepuolio, nuėjo kartu ir 
Saugūnas. Kūkalius rado susimąs
čiusius, pakendusius nesenos ne
laimės prisiminimuose. Namuose 
buvo šalta, nyku. Saugūnas laukė 
visiško žmonos sugniužimo. įtemp
tai ją stebėjo ir gailėjosi neatkal- 
bėięs ateiti. Bet Kukalienė pasa
kojo savo pergyvenimus ligoninėje 
ramiai, be jokio skausmo, kaip 
apie negrįžtantį dalyką, ir Saugū- 
nienei nebuvo progos, savo bai
mingų lūkesčių pareikšti. Tačiau 
kritiškas momentas atėjo, kai Ku
kalienė, nubraukusi ašarą, suaima
navo:

— Šitiek prisikentėjau, ir kad 
nOrs būtų parodę.

Saugūnienė susigraudino, ir vy
ras įtempė savo dėmesį. Bet, stai
ga viskas pakrypo nelaukta link
me. Kūkalis priėjo prie žmonos, 
paėmė ją už rankų ir, žiūrėdamas 
jai į akis, pradėjo kalbėti:

— Aš jau sakiau, kad nebuvo 
galima tai padaryti. Tu buvai tiek 
silpna, kad žinia apie mergaitės 
mirtį tave būtų užmušusi. O tu tu

lerijos ir V.D. Kultūros Muziejaus 
meno konservatoriumi. Būdamas 
nuo pat įsikūrimo dienos aktyvus 
Dailininkų Sąjungos Lietuvoje 
narys ir kruopštus savo srities 
puoselėtojas bei žinovas, dail. Ra
tas labai dažnai kviečiamas jury 
komisijų nariu įvairioms meno 
parodoms. Šia proga pažymėtinas 
ir 1942 m. suredaguotas V. Rato 
apžvalginei Lietuvos meno paro
dai platus monografijos pobūdžio 
katalogas.

V. Ratas nuo pat pradinių savo 
viešų pasirodymų iki šios dienos 
pasireiškia tik kaip grynasis gra
fikas, medžio raižinių kūrėjas. Jis 
kuria daugiausia laisvas kompo
zicijas ir knygų ilistracijas. Tokio 
pobūdžio kūriniais grafikas V. Ra
tas dalyvavo ir dešimtyje meno 
parodų Lietuvoje, o taip pat 
keliose užsieninėse, visur susilauk
damas gražaus įvertinimo. Vpa- 

rėjai išlikti, nes tavo mirties ir aš 
nebūčiau išgyvenęs. Tu likai — ir 
viskas tvarkoj, jei Dievas panorės, 
tai antrą mergaitę abu matysim 
sveiką ir gyvą. Ir visą krūvą dar 
mes matysim, — šypsodamasis 
baigė Kūkalis.

Kukalienė, vyrui kalbant, vis 
tvirčiau spaudė jo rankas, jos 
žvilgsnis darėsi vis skaidresnis, 
pagaliau akyse suspindo ta ne
nusakoma motinystės troškimo 
liepsnelė: skruostai nukaito, lūpos 
prasiskleidė šypsniu, ir ji gėgindgai 
prispaudė savo galvą prie vyro 
krūtinės. Vyras, viena ranka ap
kabinęs, kita glostydamas plau
kus, įtikinančiai saldžiai tęsė:

— Pamatysi, Maryt, pamatysi. 
Mes dar būsim laimingi.

Nė vienas žodis, nė vienas Kū
kalių juoeays nepaspruko Saugū- 
nienei pro šalį. Net nemirksėdama 
stebėjo ji šį vaizdą. Baimės slogu
tis kažkur nuslinko, taip lengva 
pasidarė krūtinėje ir akys neju
čiomis nukrypo vyro pusėn. Sau- 
gūno akys jas pasitiko. Jo akys 
buvo ramios ir drąsinančios.

— Ji nebijo. Stasy, ji nebijo vėl 
pasitikti mirtį! — išspruko šūktelė
jimas Saugūnienei.

Kukalienė atsisuko.
— Motina mane gimdydama taip 

pat galėjo mirti, bet nepabijojo, tai 

čiai pažymėtina 1937 m. pasaulinė 
meno ir technikos paroda Pary
žiuje, kur grafikas Ratas už savo 
raižinius (.Jūratė ir Kastytis') bu
vo apdovanotas garbės diplomu. 
Tais pačiais metais jis drauge su 
P. Augiu-Augustinavičium buvo 
kviestiniai dalyviai pasaulinėje 
litografijos ir medžio raižinių 
parodoje Čikagoje (U.S.A.).

Dail. V. Ratas, dalyvaudamas 
įvairiuose mūsiškių konkursuose, 
yra daug kartų už savo projektus 
laimėjęs . pirmąsias premijas. Jis 
yra dirbęs ir vaikų literatūros 
iliustracijų, plakatų, spaudos, o 
taip pat ir dekoratyvinėje srityje.

Dail. Ratas nepriklauso kuriai 
nors vienašališkai meno srovei—nei 
ekspresionistas, nei realistas, nei 
kitoks. Savo kūrybos kelyje jis 
mokėjo iš kiekvienos srovės at
rinkti tai ir tiek, kiek jam atrodė 
naudinga. Labiausiai atitinkąs 
grafikui vardas bene bus indi
vidualistas modernistas.

V. Rato kūryboje galėtume iš
kelti porą charakteringų .smulk
menų: 1) dailininkas savo kompo
zicijose ypačiai mėgsta vaizduoti 
jūrą ir mūsų Nemuną; 2) tragiško 
gyvenimo atvaizdavime jis sugeba 
įpinti optimistinio prado.

Tiek lietuviai, tiek užsienio meno 
kritikai, įvertindami dail. Rato kū
rinius, yra ryškiai iškėlę menininko 
talentingumą, originalumą, sava
rankumą kompozicijose, kuriose 
taip pat vaizdžiai atsispindįs lie
tuviškumas, palinkimas į simbo
liką, misticizmą ir fantastiškumą. 
Nenuostabu todėl, kad V. Rato, 
kaip gero menininko, kūrinių tu
rėjo įsigiję visi žymesnieji Lietu
vos muziejai.

Apie savo dabarties kūrybinius 
užsimojimus ir darbus dail. V. Ra
tas, rašančio paprašytas, maloniai 
sutiko dar pats suteikti kai kurių 
informacijų.

— Klausiate apie dailininko są
lygas kurti ir apie patį kūrybinį 
darbą, — pradeda V. Ratas. — 
Reikia pasakyti, kad tos sąlygos 
ne be kliūčių. Pagrindinė kliūtis 
—tai techninių priemonių ir me
džiagos stoka. Gera buvo mūsų 
18 a. pirmtakams, liaudies grafi
kams: nutvėrė kaltą, pasirinko 
medį ir raižo Šv. Kazimierą ar 
Kalvarijos kalnus. Dabartinis gra
fikas pastatytas prieš didesnius 
reikalavimus, o dažnai ištrėmime 

kaip man bijoti, — pasakė ji lygiu 
balsu.

Saugūnienė surado vyro ranką 
ir suspaudė.

— Kokia man gėda ... — nu
leidusi akis ji pasakė.

Saugūnas pakėlė jos smakrą ir 
pabučiavo.

— Mums abiems gėda.
Ilgą valandėlę abidvi poros ty

lėjo. Ir ta tyla buvo iškalbingesnė 
už gražiausius žodžius. Su kiek
viena tylos minute krūtinėse tvino 
gaivinanti šilima. Ji tirpdė liūdesį, 
grąžino žmonėms jėgas ir pasiti
kėjimą jomis. Visai atsigavusi Sau
gūnienė švelniai išsipalaidavo iš 
vyro rankų, priėjo prie Kukalienės 
ir pabučiavo ją į skruostą.

— Dėkui, ponia, jūs išgelbėjot 
mano laimę. Gėdos valandos dau
giau nebeateis. Dabar aš pajutau, 
kad laimė’būti motina yra stipres
nė už mirties baimę. Paskui Sau
gūnienė nusišypsojo ir teatrališkai 
išsitiesusi patetiškai išskiemeniavo:

— Su mirtim mes dar pasikal
bėsim!

yisi. linksmi susijuokė. Tie juoko 
garsai užlygino paskutinius mirties 
pėdsakus. Kambaryje tartum pa
šviesėjo, prišilo. Gaivališkoji gyvy
bės jėga nugalėjo mirtį. Ir ta minu
tę Saugūnienė pajuto pirmą kartą 
joje sujudėjusią naują gyvybė. Ji

Dail. Vaclovas Rataiskis Ratas

nebeturi nei kaltų, nei tos išsva
jotos medžio plokštelės, vad. kli
šės, kurioje jis turi reikšti savo 
grafinį meną — baltų rėžių žaismą 
su juodais. Na, bet vienaip ar ki
taip pasiseka tas kliūtis nugalėti 
ir pradėti kūrybinį darbą.

— Šia proga, — tęsia dail. V. 
Ratas, — man malonu „Žiburių" 
skaitytojui pranešti, kad ar
timomis savaitėmis Augsburge bus 
išleista lietuvių grafikų „40 medžio 
raižinių" knyga. Leidinyje eis seni 
ir nauji kūriniai: P. Augiaus-Au- 
gustinavičiaus, V. Petravičiaus, T. 
Valiaus ir mano. Aš pats netrukus 
manau išleisti taip pat savo me
džio raižinių leidinį, kuriam eski
zus jau turiu paruošęs.

sukluso. Paskui nuraudusi vyrui 
lušnabždėo:

— Paklausyk, tai jis!
Saugūnas prasišiepė tėviška šyp

sena ir įsiklausė. Po valandėlės 
jis pats sau tyliai tarė:

— Gyvybės triumfas . . .
Daugiau tą vakarą pas Kūkalius 

jis nekalbėjo. Atrodė persimainęs, 
lyg ko klausąs, kurčias aplinki 
ūams garsams. Kūkaliai pasijuto ne
jaukiai, pamanė kuo nors jį įžeidę 
ir pradėjo atsiprašinėti. Tik Saugū
nienė suprato, kas darosi vyrui. Ji 
palinko Kūkalių pusėn ir pašnab
ždom pasakė:

— Esu tikra, jis girdi gyvybės 
triumfo giesmės garsus.

Kūkaliai pasižiūrėjo vienas kitam 
į akis ir patraukė pečiais.

Daugiau Saugūno niekas nešne
kino. Ir namo einant Saugūnienė 
nedrįso nutraukti jo minčių. Džiū
gaudama, stipriai prisiglaudusi prie 
vyro, ėjo ii pasitikti naujo gyve
nimo.

Ilgą laiką namuose sėdėjo Sau
gūnas nejudėdamas. Vis kažko 
klausėsi, kažką matė. Paskui pra
dėjo judinti pirštus ir tyliai niūniuo
ti galvą linguodamas į taktą. Ne
trukus jis energingai pakilo ir priė
jo prie pianino.

Po minutės kambaryje pasklido 
pirmieji „Gyvybės siuitos' garsai.

(Pabaiga)

— Kaip vyksta darbas Tamstos 
vedamoje Dailės Studijoje?

— Neseniai pradėjome antrą se
mestrą. Dėstomas portretas. Iš 
viso studijoje yra keturi semestrai, 
kurių metu klausytojai pagrindinai 
išeis paišybos, kompozicijos ir 
grafikos kursą. Drauge jie susi
pažins ir su kitomis plastinio me
no šakomis — tapyba, dekoracija, 
skulptūra.

Toks buvo pokalbis su sukakti- 
ninku dail. V. Ratu, kuris, be me
ninio darbo, kaip matot, dar spėja 
vešti savo 1945. X. 25. Augsburge 
įkurtąją Dailės Studiją ir taip pat 
nuo „Žiburių“ įsikūrimč skoningai 
tvarkyti jų meninę pusę.

A. Mankūnas

D. P.
(Tęsinys)

.Prie atdaro mikrofono"
Ploto dalijimosi bylai pasibai

gus, mūsų valstybininkas grįžta 
namo.'

Pasidairęs pro langą, jis sėdasi 
ant lovos, užsikuria pypkę ir imasi 
svarstyti labai sudėtingą klausimą, 
ką dabar veikti. Kadangi sėdėti, 
pakabinus kojas, nesmagu, jis išsi
tiesia lovoje, bet ir tuomet kaip 
reikiant nesijaučia — nuobodu.

— O vis dėlto tas Oskar Wilde 
gudrus! Net DP stovykloje negy
venęs, jis pasakė gryniausią tiesą, 
kad nieko neveikti yra pats sun
kiausias darbas, — pareiškia jis 
nelauktai kambario įgulai.

— O kas jis toks, tasai Wilde? 
— susidomi ponios. — Ministeris 
kieno nors?

— Ne, tai anglų rašytojas, ku
ris atrado Londono rūkus, — 
paaiškina valstybininkas.

Deja, dabar net ponios domisi 
tik ministeriais ir jų veikla. Ra-, 
šytojai jų nedomina. Tad valstybi
ninkui ir nepavyksta užmegzti 
laiką paįvairinančio pasikalbėjimo. 
Tuomet, kiek pagulėjęs, jis išsitrau
kia iš. kažin kur šion stovyklon.
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-PIRMASIS ŽINGSNIS
tarptautinės organizacijos". Kelių 
šimtmečių pastangos šia kryptimi 
parodė, kad pasaulis tvarkytinas 
teisės įstatymais, o ne įsipareigo
jimų sutartimis. San Francisko 
Charta nepašalins pasaulinių kata
strofų. Ji, nenurodydama tikro ke
lio, vilioja žmoniją taikos miražo 
link.

Bendruomenėje, kurioje nėra 
įstatymų, nė vienas žmogus nepa
sitikėtų teisėju ar teismu, nors jie 
būtų geriausi ir išmintingiausi. 
Bendruomenė linkusi klausyti įsta
tymų. Tokių įstatymų pasigendame 
tarptautiniuose santykiuose: jų 
nebuvo Tautų Sąjungoj, jų nėra 
JTO. Grįsti „taiką" tam tikro skai
čiaus suvereninių tautų vienbal
siais nutarimais, kaip kad dabar 
Penkių Didžiųjų, yra nesąmonė. 
Istorija neabejojamai įrodo, kad 
tikrasis pavojus pasaulinei taikai 
kyla iš didžiųjų valstybių. Juk sa
vaime aišku, kad didžioji valstybė 
tarptautinėje taryboje nebalsuos 
prieš savo interesus. Iš to seka, 
kad didesnė krizė negalės būti 
Saugumo Taryboje vienbalsiai iš
spręsta. Kilus konfliktui, vieninte
lis kelias kitiems galiūnams lieka 
užmerkti akis ir leisti kartotis 
Mandžūrijos, Austrijos, Etiopijos, 
Ispanijos ir Čekoslovakijos įvy
kiams, arba ... įstoti į karą.

Neįmanoma suderinti santykių 
tarp didžiųjų valstybių be didesnio 
pavojaus taikai tol, kol absoliu
tinė suvereninė santvarka viešpa-

PASAULINĖ VALDŽIA
Daug kas, girdėdamas apie Pa

saulinę Valdžią, sakys: „Supran
tama, tikslas turėtų būti Pasaulinė 
Valdžia, bet tai negalima pasiekti 
iš karto. Reikia žengti žingsnis po 
žingsnio."

Taip galvoją žmonės užmiršta 
kad atominės bombos išradimas 
reikalauja greičiau problemą iš
spręsti. Negali būti kalbos apie pir
muosius žingsnius. Pirmasis žings
nis privalo būti pati Pasaulinė 
Valdžia, nes tik tada galima gvil
denti ekonomines ir socialines pro- 
bemas. ' Šių problemų sprendimui 
valstybių tarpusavio santykiuose 
reikia vietoj sutarčių įvesti teisę.

Nei atominė bomba, nei joks ki
tas žmogaus išrastas ginklas nėra, 
kaip toks, pavojingas. Pavojingas 
jis tik tada, kada jis suvereninių 
valstybių rankose. Iš to seka, kad 
nesantaikos pavojų sudaro ne ato
minė energija, bet suvereninė tau
tinė valstybė.

Istorijos penkių tūkstančių metų 
patirtis rodo, kad karai iškildavo 
tada, kada į sąlytį sueidavo lygaus 
suverenumo socialinės grupės. 
Taika buvo įmanoma tik pagrin
dus savo santykius kuria nors vie
na teisės sistema.

Mūsų laikų pasaulis yra su
siskirstęs tautinėmis valstybėmis, 
o to pasekmė yra neišvengiamas 
tautų ir socialinių grupių trynima
sis. Iškyla problemą, kaip tautinių 
valstybių tarpe išvengti karų.

Daugelis galvoja, kad karai tu
rėtų būti pažaboti „kokios nors

Dabartinė pasaulinė krizė nėra 
nauja. Jai išrišti reiktų įvesti 
aukštesnę teisminę instanciją, 
kaip kad būdavo daroma sociali
nių vienetų konfliktuose. JAV-ėse 
turime miesto valdžias žmonių 
santykiams miestuose tvarkyti, 
turime valstybėlių vyriausybes, 
reguliuojančias santykius valsty
bėlių ribose, ir pagaliau turime 
Federalinę Vyriausybę reguliuoti 
santykiams Federalinės Sąjungos 
ribose. Esant trims valdžios insti
tucijoms, taika viešpatauja mies
tuose gyventojų tarpe, valstybėlėse 
tarp miestelių ir miestų ir Jungti
nėse Valstybėse tarp atskirų vals
tybėlių. i

Dabar susiduriame su reikalin
gumu išspręsti kylančius konfliktus 
tarp Amerikos, Rusijos, Didž. Bri-I 
tanijos ir kitų tautų. Atsiminę'

taus tautinėse valstybėse. Nebus 
pašalinti konfliktai tautinių viene
tų tarpe, kol valstybės nebus 
įjungtos į aukštesnę instituciją, 
kuri išreikš visų tautų suverenu
mą. Dabartiniai suvereninių vals 
tybių organizacijos planai, kada 
visos jėgos, visi nutarimai, visi 
veiksmai ir visi įstatymų šaltiniai 
ir toliau glūdi tautinėse vyriausy
bėse, negalės atitolinti kito karo.

Koks skirtumas, kada JAV, 
Anglijos ir Sovietų užsienių reika
lų ministrai kalbasi prie JTO sta
lo, kaip Saugumo Tarybos daly 
viai, ir kada jie susitinka užsienių 
reikalų ministrų konferencijoje? 
Kaip vienu, taip ir antru atveju 
jie tėra prisiekę savo suvereninių 
valstybių atstoyai. Abiem atvejais 
galutinis sprendimas tariamas Va
šingtone, Maskvoje ir Londone. į 

Vaclovas Ratas Tinklas brėžinys medy)

praeities patyrimus, problemą da
bar galime spręsti tik įkūrę 
ketvirtojo laipsnio vyriausybę su 
įstatymdavystės ir teismo orga
nais, kurie galėtų reguliuoti san
tykius tarp žmonių, priklausančių 
skirtingoms tautinėms valstybėms. 
Vienintelis politinis tikslas turėtų 
būti Pasaulinė Valdžia.

Be abejo, žmogus, galvodamas 
apie naują ir neišbandytą idėją — 
Pasaulinę Federalinę Valdžią, — 
suabejos jos pasisekimu. Mums 
nereikia galvoti apie sunkenybes, 
bet tik apie tikslą. Nesigilinkime 
į smulkmenas ir nesipeškime dėl 
jų. Neišsigąskime, kad kiniečių ir 
indų gyventojų yra daugiau, negu 
kitų tautų, ir kad jie ims viršų pa
saulinėj įstatymdavystės Sąjungoj.

(Bus daugiau)

Siasius Budavas

Salti namai

Varpai kaip pavargusios naštos siūbuoja, 
net pilys prie Reino apkurto gausme. 
Ir norėčiau, kad čia susirinktų visi 
Lietuvos vakarai su upelių versme.

Čia klega dažytos ir kvepiančios lėlės, 
veidai jų pavytę, skardiniai juokai — net gaižu. 
Ir menu lietuvaitę prie Nemuno sodo — 
basa, iarp žiogrelių, skaisti, be dažų.

Ir gudrūs žirgai čia, išauklėti šunys, 
o sielos ir širdys — griuvėsiai šalti. 
Ak, ne mūsų čia miestai, varpai ūia ne mūsų, 
namai čia be vaišių — tušti, alkani.

užklydusį seną lietuvišką kalen
dorių. Tiesa, jis jau pakartotinai 
yra jį perskaitęs, nepraleisdamas 
nė senų skelbimų, bet vis šiek tiek 
jis paįvairina laiką. Kad tasai skai
tinys būtų bent kiek įdomesnis, 
valstybininkas jį pusbalsiu gieda.

— Pil-viš-kiuos šveen-to Laaury- 
no ker-moo-šius ... — raito jis pa
gal giesmės „O dūšia žmogaus 
nelabd“ gaidą.

Tik ir šis menas greit nusibosta. 
Laimė, prasideda jau jo „radijo 
transliacijos“. Reik pastebėti, kad 
tai visai naujos konstrukcijos da
lykas. Ties pat valstybininko langu, 
pasieny, atokaitoj, stovi suolelis. 
Ant jo, dažnai pasikeisdami, nuo
lat prisėda stovyklos gyventojai 
pasvarstyti politikos dalykų, pasi
dalinti naujienomis ir pakritikuoti 
stovyklos gyvenimą bei tvarką. 
Tuo būdu valstybininkas yra dan
gaus apdovanotas į karo nuosto
lius nurašyto jo „Phillipso" gana 
tobulu „erzatzu“ — nė nuo lovos 
nepakildamas, jis gali bemaž visą 
dieną gausiai semtis iš šio naujau
sios konstrukcijos „aparato“ įvai
riausių informacijų, o vėliau, va
karais, pasiklausyti ir vieno kito 
romantiško radijo vaidinimo arba 
meno valandėlės, kai koks nors 
pakilusios nuotaikos tautietis už

traukia tautiškai patriotiškais mo
tyvais „Už vy gory, moji gory, Už 
krūtyje berega“ arba kuris vietos 
kolektyvo deklamatorius, dėl pa
slaptingos priežasties nepajėgda
mas atsiplėšti nuo suolo, pradeda 
desperatiškai deklamuoti:

Aukštai pasiutėlės žvaigždės žiba, 
O aš, biednas, sėdžiu čia sudribęs. 
Negana, kad piauna visos bėdos, 
Darbus, matyti, ir velnias apsėdęs.

Šiuo metu paprastai būna ne 
meno valandėlė, bet įvairios aktu
alijos. Štai ir dabar girdėti pri
trenkianti sensacija, kad dar viena 
valstybė išradusi atominę bombą, 
bet pranešėjo draugas pradeda 
skeptišką komentarą — jis šia 
žinia netikįs: tariamieji naujos ato
minės bombos išradėjai dar neturį 
laiko tuo rūpintis — tebestato dar 
citrinų fabriką. Po aktualijų iš 
naujosios konstrukcijos „Phillipso" 
sklinda politinė fantazija „Tre
čiasis pasaulinis karas“. Autorius 
vaizduoja, kaip visos taiką mylin
čių tautų pastangos dar kartą 
nueina niekais, nes nelauktai vie
toj nacių rasistinės ir lebensraumo 
teorijos vienas diplomatas, paste
bėjęs, kad net jo aiškiai matomais 
akių muilinimais tikima, sukuria 
teoriją, kad visi žmonės yra kvaili, 

ir susidaro valstybių blokas, kuris 
pasiūlo įsteigti pasaulinio masto 
pamišėlių namus visiems pasaulio 
kvailiams uždaryti. Bloko atstovai 
kategoriškai reikalauja jų projek
tą priimti, o kiti lygiai kategoriš
kai projektą atmeta, slaptai įtar
dami, kad, jei jau visi žmonės 
kvaili, tai greičiausiai ir ias pro
jektas esąs kvailio smegenų 
išperėtas. Vienoj ir kitoj stovykloj 
pagaliau įsigali įsitikinimas, kad 
priešingoji pusė iš tikrųjų yra 
pavojingi pamišėliai, kurie būtinai 
uždarytini į kvailių namus. Po 
įvairių nesėkmingų abiejų pusių 
pastangų be triukšmo savo- opo
nentą įvilioti į tuos namus pa
galiau ryžtamasi šį dalyką įvykinti 
jėga, nes prieinama įsitikinimo, 
jog toks nesaugumas dėl kiek
vienu momentu lauktinų net ir pa
vojingiausių nesutvarkytų pami
šėlių ekscesų nebegali būti toliau 
pakenčiamas. Tuo būdu ir prasi
deda naujas pasaulinis karas.

Karui prasidėjus, pasirodo nuo
stabiausi nauji ginklai. Kulko
svaidžiai per minutę išmeta de
šimtis tūkstančių atominių kulkų, 
kurių kiekvienas sprogimo efektas 
yra lygus pačios sunkiausios an
trojo pasaulinio karo laikų artileri
jos sviedinių efektui. Patobulinti 

buvę vokiški V skrenda po 11 
tūkstančių kilometrų absoliučiai 
tiksliai į taikinį su atominiais 
užtaisais.

Pirmųjų karo dienų efektas bai
siausias. Viena kariaujančių pu
sių, norėdama sutrukdyti priešo 
karo laivynui, numeta atominę 
bombą i Viduržemio jūrą ir ją taip 
ištaško, kad sausomis kojomis ga
lima nueit iš Europos į Afriką. 
Kita panaši bomba, numesta į 
Grenlandiją išsikėlusiems priešo 
daliniams sunaikinti, ištirpdo Gren
landijos ledų klodus, dėl ko pa
tvinsta Atlantas. Po panašaus spro
gimo Antarkty pradeda įvairiose 
Europos vietose iš padangių kristi 
negyvi pingvinai bei sprogimo 
metu Antarkties pakrantėse plau
kioję ruoniai, jūros liūtai ir ban
giniai. Ištiso kurio miesto nušla- 
vimas šiame kare pasirodo kaip 
smulkus epizodas.

Aišku, ir tarp žmonių panika 
didžiausia. Ji pasiekia tokio laips
nio, kad Indijos jogai pirmą kartą 
istorijoj masiškai pasinaudoja savo 
sugebėjimu dematerializuotis ir lai
kinai persikelia į mėnulį DP sto
vyklom

Nuo visiško sunaikinimo pasaulį 
išgelbsti tik taip pat nauji apsi

ginamieji išradimai. Priešo svie
diniai ir atskrendantieji su ato
miniais užtaisais V jau pirmomis 
karo dienomis gana sėkmingai 
nematomų spindulių smūgiais 
išmetami į erdves, kur jie 
susprogsta nepadarydami jo
kios žalos. Tai tik priverčia visas 
valstybes aprūpinti savo piliečius 
ir gyvulius plieniniais skėčiais 
apsaugai nuo tikru lietumi krin
tančių iš padangių susprogusių 
sviedinių skeveldrų. Pagaliau pa
vyksta valstybėms savo teritorijas 
apstatyti ištisai tokiomis nema
tomų spindulių sienomis, nepra
mušamomis jokių V. Viršum jų per
skristi pavyksta tik naujausios 
konstrukcijos lėktuvams, kurių 
kilimo lubos pakeltos ligi 150 kilo
metrų. Jie priešo šalį apibarsto 
tokiais milteliais, kurių užuosčiusi, 
visa priešo šalis pradeda nepa
liaujamai ir taip stipriai čiaudėti, 
kad kareiviai nebegali išlaikyti 
rankose ginklų. Ta proga be krau
jo aukų nusileidžia krašte desan
tinė priešo armija, kurios kiek
vienas kareivis skrenda indivi
dualiai, nešamas prie nugaros 
pritvirtinto Havanos cięjaro dydžio 
atominio skraidomojo aparato, ir 
pagaliau priverčia naujų pavo
jingų teorijų skelbėjus kapituliuoti.
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Prof. dr. K. Oželis

Pasirūpinkime odos higiena
Žmogus paprastai nėra linkęs 

kreipti didesnio dėmesio į savo 
kūną, savo organizmą. Mažai do
mina ii kūno struktūra ir io or
ganų fiziologija; lyg tai būtų kas 
tai svetima. Kolei organai visas 
funkcijas atlieka darniai, žmogus 
yra sveikas. Jis nejaučia, pvz., 
kad turi širdį, plaučius, inkstus ir 
t. t., bet tuojau pajaučia juos, kai 
tų organų veikla sušlubuoja, tar
tum sugedusio laikrodžio me
chanizmas, susidaro kliuviniai, 
žodžiu, kada ima reikštis ligos 
simptomai. Tada jau tenka susirū
pinti, kokiu būdu atstatyti organo 
pašlijusią funkciją ir nukreipti 
organo veiklą normalia kryptimi, 
jį pagydyti. Tiksliau ir pigiau yra 
apsisaugoti nuo ligų, įspėti ligas, 
negu lopyti sergantį organizmą. 
Todėl ypatingai mums tenka šian
dien susirūpinti profilaktika.

Žmogaus kūną dengia oda. Svei
ka oda apsaugoja organizmą nuo 
ligą sukeliančių mikroorganizmų 
įsiskverbimo ir, be to, atlieka 
kitokias labai svarbias funkcijas. 
Ji reguliuoja organizmo vidaus 
temperatūrą, apsaugoja organizmą 
nuo perkaitimo ir didesnio atvėsi
mo, iš dalies atlieka kvėpuojamųjų 
organų funkciją; pro ją eina dujų 
apykaita, su prakaitu išsiskiria 
druskų tirpinio pavidale įvairioš 

organizmui kenksmingos apykai
tos medžiagos, kurios prakaitui 
priduoda specifinį kvapą; oda be 
to, yra ir jutimo organas. Kaip 
taktilinis organas, oda leidžia 
mums pažinti daiktų paviršių, kon
sistenciją ir temperatūrą.

Jei oda atlieka tokias svarbias 
funkcijas visam organizmui, mums 
tenka pasirūpinti jos švaros pa
laikymu, jos higiena, jos apsauga 
nuo mažiausių sužalojimų. Ma
žiausi odos sužalojimai, įdrėski
mai, sutrūkimai gali būti atviri 
vartai, pro kuriuos gali patekti 
organizman ligas sukelią mikro
organizmai. Odą minkština ir švel
nina riebalai, kurie išskiriami rie
balinių liaukų, ir apsaugoja nuo 
sutrūkimo. Prakaito liaukos šalina 
apykaitoS medžiagas ir iš dalies 
apsaugoja organizmą nuo perkai
timo. Riebalų ir prakaito liaukų 
išvedamieji takai neturi būti 
užteršti, užkimšti nešvarumu; prie
šingu atveju odoje susidaro spuo
gai, votys — furunkulai ir kar
bunkulai. Nešvariai užlaikoma oda 
gali būti priežastis įvairios rūšies 
susirgimų: uždegimų, egzemų, in
fekcinio charakterio susirgimų, 
niežų — scabies. Ligūsti odos 
pakitimai kliudo normalioms jos 
funkcijoms pasireikšti.

Kokių priemonių tenka imtis, 

norint patenkinti odos higienos 
reikalavimus? Oda turi būti ap
saugota nuo užteršimo, o patekę 
nešvarumai tuojau turi būti paša
linti, Tam reikalui neturime gai
lėtis vandens ir muilo, kokiose 
sąlygose begyventume. Nors mū
sų gyvenimo sąlygos labai sun
kios, aplinkuma šiurkšti, bet tin
kamą išeitį surasti galime. Su
prantamas dalykas, kad mūsų 
sąlygos neleidžia mums ieškoti 
gerai įrengtų vonių, maudymosi 
baseinų bei prašmatnių pirčių. 
Mums miela būtų pasinaudoti lie
tuviška pirtimi, kurios įrengimas 
paprastas ir pigus. Jos nesant, 
tenka panaudoti improvizuotus 
būdus: nusiplauti kūną bent vieną 
sykį per savaitę, o kojas plauti 
bent du tris sykius per savaitę. 
Didžiuma pasistengs pasišildyti 
reikiamą vandens kiekį ir net pa
prastoje ,balėjoje“ sugebės nusi
plauti kūno užteršimus. Sudėvėti 
baltiniai apsunkina odos funkcijas. 
Juose daug prisirenka prakaito, 
riebalų ir dulkių. Tokius baltinius 
reikia bent vieną sykį per savaitę 
keisti.

Ypatingas dėmesys turi būti at
kreiptas į dažną rankų plovimą. 
Jos turi būti plaunamos prieš 
kiekvieną valgį. Visu stropumu

MIRUSIEJI LIETUVIAI

Dipl. inz. Vytautas Antanas Daniūnas

Kirchheimo krepšininkai V. Bacevičiaus nuotr.

turi būti sekama, kad vaikai tai 
darytų. Papratimas — antra pri
gimtis. Įsisąmoninus pagrindinius 
higienos dėsnius, nebus sunkumų 
juos vykdyti, o tai apsaugos nuo 
dažnų negalavimų, vienos ar kitos 
rūšies susirgimų. Juk sveikata yra 
už viską ^rangiausia. Ryžkimės 
išsaugoti savo sveikatą ir pajėgūs 
sugrįžti į tėvynę, kur mūsų laukia 
dideli atkūrimo darbai.

Po suėmimo praslenka keli mė
nesiai, ir tik tuomet sužinome, kad 
jis uždarytas Stutthofo koncentra
cijos stovykloje. Dėl režimo pa
krinka sveikata. Patenka į stovy
klos ligoninę, kur daug triūso be
gydydamas parodo dr. Ant. Star
kus. Fiziškai iškankintą ir sunai
kintą (būdamas 1,82 m ūgio, te
svėrė 49kg) 1944 m. sausio mėn. 
Gestapas inž. Daniūną etapo keliu 
varo tėvynės link, ir kovo mėn. 
pirmomis dienomis, pasiekęs Ra
gainę, jis miršta ant draugų ran
kų. Ką su jo palaikais Gestapas 
padarė — nėra žinios. Broliui pra
šant išduoti jo kūną, gautas nei
giamas atsakymas.

Lehrtės pradžios mokyklos mokiniai P. Vaitkuno nuotr.

Po 1943 m. kovo mėn. Gestapo 
atliktų mūsų intelektualų suėmimų 
greit atslinko antroji suėmimo 
banga. Tai buvo balanžio mėn. 29 
d. Viename iš namų, esančiame 

i Vilniaus gatvėje, kur buvo įsikū- 
I ręs Vilniaus skyriaus „Statybos" 
| b-vės centras ir kuriam vado
vavo dipl. inž. Daniūnas, vyko 
krata. Gestapiečiai norėjo aptikti 
inkriminuojančios medžiagos, ieš
kodami’ginklų ir pogrindžio spau
dos ... Deja, „Nepriklausomos Lie
tuvos" ir „Į Laisvę“ naujausi nu
meriai gulėjo jo kabinete, pakišti 
po signalizacijos mygtukų lentele, 
ir liko nesurasti. Dirbtuvėse ir san- 
dėliuosę irgi nieko nerasta. Nežiū
rint to, Daniūno ir dar dviejų tar
nautojų Gestapas neišleido. Su
prantama, okupantams nebuvo pa- 

I rankus toks žmogus, koks buvo 
inž. Daniūnas. Užimdamas direk

toriaus postą ir turėdamas per 
1000 dirbančiųjų, visa savo įtaka 
gynė žmonių ir krašto reikalus. 
Buvo tiesus ir nepataikavo. Ben
dradarbiai vaizdžiai atsimena, į ko
kią koliziją inž. Daniūnas suėjo su 
okupantų valdžios organais, kada 
buvo įsakyta nuimti Vilniaus 
bažnyčių varpus. Jis gerai matė jų 
bjaurius darbus, nes sklypas Pa
neriuose, kurs pagal Niirnbergo 
procesą priskaito savyje priglau
dęs 100 000 aukų, priklausė ben
drovei, ir dėl to inž. Daniūnas irgi 
turėjo susidūrimų su okupantais ...

Gimęs 1911 m., aukštaičių šei
moje. Energingas ir geras organi
zatorius. Atkaklus nusistatyme, 
bet draugiškas. Mėgstąs savo pro
fesiją, bet kartu ir visuomeninin
kas. Pasiaukojęs žmoniškumo rei
kalui. Kuklus asmeninis gyvenimo 
būdas. Toks buvo inž. Daniūnas.

Kuklūs, juoduose rėmuose įdėti. 
užmaskuoti pranešimai apie tra
gišką Daniūno likimą Kauno ir Vil
niaus spaudoj praėjo tik artimųjų 
pastebėti.

Dar ir šiandien gerai prisimenu, 
kaip trys dienos prieš inž. Da
niūno suėmimą mudu sėdėjova jo 
kabinete ir nuo tarnybinių, reikalų 
perėjova prie kitokių pasikalbė
jimų. Tuomet, ar matydamas ne
tikrumo padėtį, ar intuityviai nu
jausdamas ateitį, pasakė: „Kad tik 
iš to siaučiančio košmaro išlikti 
gyviems ..." Deja. Dipl. inž. Vytau
tas Antanas Daniūnas užgeso 
amžiams, kaip dešimtoji Stutthofe 
kalintoji auka iš lietuvių intelek
tualą tarpo, bet tauri asmenybė 
lieka mums gyviems brangi ir pa
traukianti.

Dipl. inž. Br. Galinis

Fantazijos pabaigoj vaizduo
jamas po to karo galutinai pa
saulyje įsigalėjęs pacifizmas. Im
perializmas visur jau išnykęs. Val
stybės siuntinėja viena kitai notas, 
kuriose teiraujamasi, ar kartais 
nenorėtų, kaip draugišką dovaną, 
viena valstybė iš kitos priimti šį 
ar kitą plotelį teritorijos arba kokį 
mandatą. Sachara, ant kurios 
daugiausia nukrito ištaškyti Vidur
žemio jūros vandens, karo metu 
spėjusi virsti sodriai žaliuojančiais 
plotais. Ji, bendru visų nutarimu, 
paverčiama tarptautinėmis gany
klomis, iš kur kare nukentėjusieji 
kraštai bus aprūpinami mėsa ir 
pieno produktais. Neužmirštas net 
karo metu į erdves išmestų ato
minių raketų sunaikintas mėnulis. 
(Pastebėtina, kad jogai, pastebėję 
esą patekę į apšaudomą plotą, 
dar prieš mėnulio sunaikinimą 
išsikėlė į Venerą.) Kad nebūtų 
nuskriaustos įsimylėjusios širdys, 
jų džiaugsmui pagamintas iš bu
vusių kitąkart priešlėktu>hnės 
užtvaros balionų mėnulio erzacas 
ir, aprūpinus timkamomis švie
somis, iškeltas į erdves.

Valstybininkas su susidomėjimu 
išklauso šių naujų astrologų ir 
magų utopijų ir pats vienas svar
sto, ar tai ir liks utopija, ar tai 
virs realybe. Kas žinol Jules Ver

nes utopijos juk taip pat kitkart 
atrodė neįtikimos 1

Netrukus politikos orakulų vietą 
užima vietos meno. kolektyvo 
vadovas su savo bičiuliu iš žur
nalistų stovyklos. Žurnalistas šia 
proga perskaito paruoštą spaudai 
pasiųsti vakarykščio spektaklio 
kritiką, norėdamas sužinoti vadovo 
nuomonę, ar nereikia kurį nors 
momentą daugiau išryškinti.

Atsikosėjęs kritikas skaito:
— Menas galingas ir išmin

tingas. Lietuviai visuomet mylėjo 
meną. Jau ir senovės laikais 
menas mūsų tėvynėje žydėjo. Jis 
lydėjo lietuvį nuo gimimo ligi kapo 
duobės. Per krikštynas prie 
midaus rago skambėdavo smagios 
dainos, suaugęs lietuvis, talkose pa
vaišintas ir gerai nusiteikęs, su
vaidindavo smagias komedijas, 
užkaldamas kam nors ant kamino 
akėčias, vestuvių metu jaunoji la
bai vykusiai vaidindavo nenorinti 
tekėti. O ir mirus lietuviui, pa
kviesti raudotojai taip įsigyvendavo 
į vaidinimą, kad jie labai gailisi 
mirusiojo, jog priverkdavo pilnas 
ašaruves tikrų ašarų, ką liudija ir 
dabar iškasamos piliakalniuose 
ašaruvės su neišdžiūvusiom dar 
ašarom. O kai atgavom nepriklau
somybę, menas mums davė* jėgos 

| įvykinti žemės reformą, pakelti 

ūkį, įkurti „Maistą“, „Lietūkį“ ir 
„Pieno Centrą", nekalbant jau apie 
tai, kad jis rodė mums kelią į 
Klaipėdą ir Vilnių.

Tad nenuostabu, kad ir ištrė
mime lietuvis neužmiršta. meno. 
NN stovykloje meno kolektyvas 
š. m. 8 d. surengė spektaklį, kuris 
visiems žiūrovams suteikė gausiai 
dvasios peno.

Broliai lietuviai! Drįstu visiems 
sakyti: sekime šiuo gražiu pa
vyzdžiu. Atsiminkime, kad menas 
— vienintelis dalykas, kuriuo ga
lime imponuoti svetimiesiems ir 
nuteikti juos palankiai spręsti mū- 

| sų bylą. Kitu kuo mes imponuoti 
negalime. Atominės bombos ir 
penicilino išradimo srity kiti mums 
užbėgo už akių, bet vaidinime ar 
dainoj vargu kas mus pralenks. 
Juo labiau, kai dabar, UNRRA’os 
maitinami, galime menu verstis 
nors ir 24 valandas į parą.

— Įžanga ir išvados visai vy
kusios, — nusprendžia meno ko
lektyvo vadovas, — tik gal rei
kėtų kiek paties spektaktio 
meninius laimėjimus išryškinti.

Žurnalistas sutinka, kad tai bū
tų galima ir kiek plačiau aptarti, 
tik labai plėšt jis nenori, nes 
tuomet velniai redaktoriai, viską 
nubraukę, tepalieka pačios pro
gramos aprašymą, o, jo galva, šiuo 

laiku ypačiai svarbu iškelti viso 
šio darbo svarbą mūsų likiminei 
kovai. Be to, jie ne visai sutaria; 
kuriuos „momentus“ išryškinti rei
kėtų. Recenzentas norėtų išryškin
ti p-lę Pyplytę, bet vadovas ją 
ryškinti nenusiteikęs nuo to laiko, 
kai išryškėjo jos simpatijos ne jam. 
Ponios Capienės nenori ryškinti 
recenzentas, nes ji daro kon
kurenciją jo žmonai.

— Kokia ten iš jos solistė! — 
aiškina jis. — Balsas gal ir pusė
tinas, bet, kai pradeda akis var
tyti, net žiūrėt biauru, a ir kojos 
tikri sienojai . . . Solistės su to
kiomis kojomis nė- Saliapino gerklė 
neišgelbėtų.

— Na, ne, brolau, — nesutinka 
meno vadovas, — Čia galima 
rasti išeitį. Tegul ji tik gerai dai
nuos, o bus galima apsegti ją 
tautiniu ilgu sijonu, ir dėl tų kojų 
nė šuo nesulos.

— Taip, tai taip, — spiriasi 
žurnalistas, —- bet aš su tuo iš 
principo nesutikčiau: negalime gi 
tautiškais dalykais visokias bjau
rybes dangstyti: kur mes nueisime, 
tuo keliu eidamil

Deja, šiuo tarpu pradeda, indais 
tarškindami, veržtis per duris gy
ventojai pietų pasiimti, ir valsty
bininkas nebegali šių svarbių meno 
klausimais diskusijų galo išgirsti.

Kol šiek tiek aprimsta, jau 
prasideda vaikų valandėlė, ir val
stybininkas tik girdi, kaip mamytė 
bara savo pupulį, kad jis esąs 
„kaip šėtonas išsidirbęs", ir kaip 
pupulis, nedaug dėl to barimo 
susijaudinęs, susidomi kuo kitu ir 
netikėtai paklausia mamytę, ar ji, 
būdama maža, neišsidirbdavusi 
kaip šėtonas.

Valstybininkui tai neįdomu, ir 
jis, atsikėlęs nuo lovos, prisideda 
prie prasidedančio prie stalo 
sriubos dubenų apgulimo. Nors 
pietūs, apskritai imant, nėra nuo
tykiais pagarsėjęs žmogaus darbo 
dienos punktas, bet šį kartą be- 
pietaujant įvyksta ir mažas nuoty
kis. Kadangi inžinierius dėl šaukš
tų trūkumo turėjo srėbti įlūžūsiu 
kotu šaukštu, po vieno sriūbtelė- 
jimo su viralu liko srėbtuvėje ir 
šaukšto galva. Tiesa, inžinierius 
tą galvą kažkur dar prie pat pilvo 
spėjo pagauti, bet dėl savo ūmaus 
būdo aprėkė žmoną ir nelemtą 
galvą, efekto pagautas, šveitė pro 
langą — deja, uždarytą — ir iš- 
beldė stiklą. Tai, aišku, dalykas 
nemalonus, nes stiklų trūksta. 
Reikės vėl bendrom jėgom ,kom_- 
binuot" kur nors iš prausyklos 
arba koridoriaus lango stiklą, kas 
ne taip lengva.
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Songau. — Vasario 16 diena iš

kilmingai paminėta. Dalyvavo UN- 
RR’os direktorius, kiti pareigūnai 
ir estų, latvių komitetai. Svečiai 
pasakė daug gražių linkėjimų. Iš
kilmių metu pirmą kartą gražiai 
pasirodė apylinkės vyrų choras, 
vedamas Praleikos.

Lahde. — Gyvena apie 300 lie
tuvių. Sudaryta švietimo ir meno 
vadovybė, kurios pirm, yra Gry
bauskas. Veikia anglų kalbos kui
sai. Vasario 16 dienos proga pa
statytas Lauciaus parašytas vaiz
delis „Paslaptingoj zonoj". .

Tūbingenas. — Vasario 16 diena 
čia praėjo susikaupimo ženkle. Ry
tą pilnutėlėje katalikų bažnyčioje 
įvyko iškilmingos pamaldos — jų 
metu gražiai pasirodė Mikulskio 
vedamas ansamblis. Gražų pa
mokslą pasakė prof. kun. Dam
brauskas.

Tuoj po pamaldų muziejaus vir
šutinėse salėse įvyko minėjimo 
aktas, kurį surengė Tremtinių 
S-gos Tūbingeno skyrius. Prezidiu- 
man pakviesta visa eilė organiza
cijų atstovų, jų tarpe ir svečiai — 
Anglijos lietuvaitėj dirbanti Nūm- 
bergo byloje, Dzvonkūtė, Dr. E. 
Galvanauskas. Pranešimą apie va
sario 16, d. padarė adv. R. Skipitis.. 
Eilėraščių skaitė St. Santvaras ir 
V. Kazokas. I

14 vai. to paties muziejaus di
džiojoje Šilerio salėje įvyko kon
certas. Pilna salė buvo prancūzų 
ir vokiečių. Programą vykusiai at
liko Mikulskio ansamblis ir vietos 
kolonijos menininkai — op. sol. A. 
Dičiūtė, pian. Leonienė ir baleto 
sol. A. Šlepetytė.

Augsburgas. — Vasario 16 d. mi
nėjimas Hochfelde pradėtas išva
karėse stovyklos salėje. DL Šapo
ka skaitė paskaitą tema „Vasario 
16 d. prasmė". Dūdų orkestras da
vė koncertą, dramos aktoriai —Škė
ma, Palubinskas ir Brinką — pade
klamavo patriotinių eilėraščių.

Vasario 16 d. šventė pradėta vė
liavos pakėlimu. Rytą gimnazijos, 
pradžios mokyklos, darželio moki
niai ir stovyklos visuomenė, paly
dint dūdų orkestrui, organizuotai 
nužygiavo į vėliavos pakėlimo vie
tą. Čia stovyklos pirmininkas Dau
gėla tarė sveikinimo žodį, visiems 
stovyklos gyventojams. Be to, 
sveikino latvių ir estų komitetų 
pirmininkai.

11. vai. vietos bažnyčioje kun. 
dek. Riauba atlaikė iškilmingas pa
maldas, kuriose dalyvavo viso 
Augsburgo lietuviai. Mišių metu 
giedojo Šimkaus ved. choras. Pa
mokslą pasakė kun. Zakarauskas.

Ši šventė gražiai buvo paminėta 
ir Haunstettene. Iš aktorių progra
moje dalyvavo A. Žalinkevičaitė, 
A., Brinką, P. Šimkus ir solistas A. 
Paukštys.

Seligenstadtas. — Vasario 15 d. 
buvo suvaidinta Truškūno 4 v. dra
ma „Apleista sodyba"; rež. Sprin- 
dys. I

Landshutas. — Šventės išvaka
rėse kun. dr. Vaišnora surengė re
liginę valandėlę, kurioje dalyvavo 
gausus lietuvių būrys.

Įvyko vėliavos pakėlimas. .
Iškilmingas aktas buvo suruoš

tas „Schuh“ kavinėje, kur susi
rinko visi stovyklos lietuviai ir kt. 
tautybų komitetų atstovai. Lietu
vių k-to pirm. dr. Vaišnora tarė 
atidarymo žodį, kitų tautybių' at
stovai sveikino šidfe šventės pro
ga. Dr. O. Labanauskaitė skaitė 
paskaitą. Po paskaitos atlikta me
ninė dalis, Mikas Apynys

Fūssenas. — Kukliai, bet gana 
įspūdingai buvo paminėta Vasario 
16-oji. Vietinėje katalikų bažny
čioje buvo pamaldos, kurias atlai
kė ir pamokslą pasakė Fūsseno 
pranciškonų vienuolyne prieglau
dą radęs lietuvis pranciškonas.

Vakare, atsilankius UNRRA’os 
skyrių viršininkams, MG atsto
vams, kaimyninių kolonijų latvių 
ir rusų vadovybėms, buvo suruoš
tas minėjimo aktas.

Lietuvos praeitį, dabartį ir mūsų 
ateitiės viltis nušvietė Savickas, 
kurio kalba buvo išversta angliškai. 
Negausus jaunimo kolektyvas, va
dovaujamas Cepkevičiaus, sugebė
jo dainos ir žodžio montažu nu
vesti lietuvį į Nemuno krantus, į 
žalią Lietuvos kaimą, o svečiams 
parodė, kad lietuvis vertai ilgisi 
tėvynės, nes ta tėvynė priklauso 
tik lietuviui. *•

Meerbeckas. — Kultūrinis veiki
mas gana gyvas. Veikia vaikų dar
želis, pradžios mokykla, progim
nazija, liaudies universitetas, šo
ferių, mezgimo ir siuvimo kursai, 
kultūrininkų būrelis ir skautų trys 
draugovės. Meninis ansamblis (va
dovaujamas A. Narbuto) jau dau
gel kartų sėkmingai pasirodė vie
toje ir kaimyninėse stovyklose.

E. Pr.
Iš Tūbingeno

Apie vasario vidurį paaiškėjo, 
kad iš Tūbingeno ir iš kitų pran
cūzų zonos vietų lietuviai pabėgė
liai bus gabenami darbams į pran
cūzų valdomą Saaro kraštą. Pirmas 
transportas (20 žmonių), jų tarpe 
keli lietuviai ir keliolika latvių, 
išvyko vasario 19 d. Saaro krašte vi
siems numatyta duoti darbo. Ligi 
pavasario būsią iškelti visi lietu
viai — laikinai tik paliekami stu
dentai bei dirbantieji.

Vasario 17 d. kolonijos bendra
me susirinkime padėtį plačiai nu
švietė konsulas dr. A. Trimakas, 
J. Šlepetys ir kt. Šiomis dienomis 
į Saaro kraštą, ištirti ten gyvenimo 
sąlygų, išvyko lietuvių delegacija 
su dr. A. Trimaku priešaky. Atro
do, pirmoje eilėje paliečiami įvai
rių specialybių žmonės (technikai, 
inžinieriai) arba visai neturį užsi
ėmimo. V. Rim.

Fiirthas. — Apydardos amerikie
čių vadovaujančiam generolui pa
geidaujant, Fiirtho stovyklose 
esantieji DP pabaltiečiai operos 
teatre 1946 m. sausio mėn. 20 d. 
surengė dainų ir tautinių šokių 
koncertą. Kadangi Fiirtho lietuviai 
neturi atskiros savo stovyklos ir 
būdami skaičiumi negausūs, vieni 
atlikti programos negalėtų, tai, 
Fiirtho lietuvių komitetui kviečiant, 
lietuviškos programos dalį atliko 
Ansbacho lietuvių stovyklos choras 
ir tautinių šokių grupė. Tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Dar
gytės, ir choras, vadovaujamas 
Macijausko, aukštajam svečiui ir 
publikai paliko labai gerą įspūdį. 
Čia pažymėtina, kad gražiai publi
ką nuteikė lietuviai vaikai, pašok
dami scenoje lietuvių tautinius 
šokius. Estai ir latviai savo pro
gramos dalyse publikai suteikė 
progos pasiklausyti jų tautinių 
melodijų ir pasižiūrėti jų tautinių 
šokių. Didelę programos dalį at
liko estų ir latvių skautai.

1946 m. sausio mėn. 27 d. Fiirtho 
lietuvių komiteto iniciatyva buvo 
surengtas dainų ir šokių koncer
tas vietos operos teatre. Pro
gramą atliko Ansbacho lietuvių 
stovyklos choras ir tautinių šokių 
grupė. Be to, prie programos 
prisidėjo Kauno Dndžiojo Teatro 
balerinos, dabar gyvenančios 
Fiirthe, Orantienė ir N. Kaliskienė, 
pašokdamos orientališką šokį, 
tango, ispanišką šokį ir tarantelą. 
Koncerto pabaigoje A. Valeišaitė 
pašoko meno išraiškos 'šokius. 
Pasiklausyti lietuvių koncerto ir 
pasižiūrėti šokių buvo prisirinkęs 
pilnas teatras įvairių tautybių as
menų: latvių, estų, lenkų ir t. t. 
Į koncertą atsilankė vietos UN- 
RRA'os ir visų tautybių atstovai. 
Po koncerto UNRRA’os karininkas

Browne scenoje pasveikino visus 
programos dalyvius ir padėkojo 
už .gražų pasirodymą.

Fiirtho lietuviai, nors yra skai
čiumi negausūs ir dalis gyvena 
latvių ir estų stovyklose, o dalis 
privačiai, tačiau, kiek aplinkybės 
leidžia, stengiasi palaikyti kul
tūrinį bendradarbiavimą su viso
mis tautybėmis ir išnaudoti esa
mas vietos sąlygas, kaip teatrą, 
viešiems pasirodymams. Br. T.

Vasario 16-osios koncertas 
Augsburge

Be įprastų iškilmių šios dienos 
proga, Augsburgo lietuvių koloni
ja surengė koncertą, kurio išklau
syti didžiojon miesto salėn (Lud- 
wigsbau) susirinko apie 2000 tau
tiečių bei kviestinių, svečių.

Koncerto programa susidėjo tik 
iš lietuvių liaudies ir savųjų kom
pozitorių dainų, kompozicijų. Pro
gramą atliko Augsburgo lietuvių 
choras, simf. orkestras „Baltica", 
diriguojami J e r. Kačinsko, ir 
vietiniai dainininkai — solistai. 
Solistams akompanavo A. Šim
kus. Koncertą paįvairino H e n r. 
Kačinsko jautriai padeklamuo
ti savųjų poetų eilėraščiai.

Dirigento Jer. Kačinsko vado
vaujamas choras pasirodė pirmą 
kartą. Taigi viešos „krikštynos" 
tokioje didelėje salėje, ir prieš to
kią gausią publiką jau iš anksto 
buvo laukiamos su dideliu susido
mėjimu. Debiutas klausytojų neap
vylė. Choras pasirodė kaip draus
mingas, darnus ir pajėgus meninis 
vienetas. Žinomasis mūsų filhar
monijos bei Vilniaus operos diri
gentas mokėjo ir su choru užsire
komenduoti kaip rimtas, gero sko
nio, gilus muzikas, nelinkstąs į 
paviršutinišką efektingumą.

Koncerto solistai savo uždavinį 
atliko vykusiai. J. Seštakaus- 
k i e n ė užsirekomendavo kaip 
kultūringas ir geros mokyklos 
mezzosopranas. St. Baranaus
kas turi galingą, plataus diapo- 
zono ir gražios spalvos dramatinį 
tenorą. J. Krištolaitytė nuo
taikingai pasirodė savo švelniu ir 
skaidriu koloratūriniu sopranu. 
Solistines dainas orkestrui pritaikė 
Jer. Kačinskas.

Vasario 16-osios koncertas Augs
burge tiek tautiečiams, tiek sve
čiams paliko malonų- įspūdį. - A. P.

Išleidžiama Lietuvos istorija 
anglu kalba

Amerikos lietuvių savaitraštis 
„Tėvynė" praneša, kad Amerikoje 
kun. Chase parašė Lietuvos istori
ją anglų k., kuri greit pasirodys. 
Šios istorijos įvadą parašė žymus 
Amerikos žurnalistas •William Hen
ry Chamberlain, kuriame jis rašo, 
kad šios knygos pasirodymas pa
dės amerikiečiams pažinti lietuvių 
tautą, jos praeitį iY jos kovas dėl 
savo laisvės.

Pats autorius įžangoje rašo: 
„Kadangi Lietuva .dabar gyvena 
sunkiausią krizę, kurią kada nors 
turėjo savo istorijoje, -todėl labai 
reikalinga patiekti apžvalgą tų 
visų kaleidoskopinių atmainų, ku
rios atsižymi jos ilgoj istorijoje."

Žymusis lenkų istorikas prof. 
Halescki yra tiek susidėmėjęs 
kun. Chase parašyta knyga, kad 
ją perskaitęs ir padaręs savo pas
tabų rimtai rekomen,davo leidė
jams ir spaustuvei ją išleisti. Prof, 
nesutinka .su kai kuriais faktais 
ir ypat su Lietuvos Lenkijos 
bendros valstybės laikotarpio aiš
kinimu”, rašo „Tėvynė", „bet pa
žymi, kad ši knyga seniai tyuvo 
reikalinga "amerikiečiams

„The s tory of Lithuania" turi 
šešias dalis:

1. Lietuvių tautos pradžia,
2. Pirmieji kunigaikščiai,
3. Lietuva viduramžiais,

4. Lietuva sujungta su Lenkija,
5. Lietuvos atgimimas,
6. Laisva Lietuvos respublika.
Nors knyga neparašyta, kaip 

istorijos vadovėlis, bet istorikui 
duoda chronologinę įvykių eigą.’ 
Daug faktų ir statistikos davinių.

Kadangi šios istorijos išleidimas 
nemaža kaštuos, tad Amerikos 
lietuvių visuomenininkai prašo 
aukomis paremti šios knygos, kaip 
galima greitesnį, išleidimą, kad ją 
galima būtų pradėti tuojau platin. 
ti Amerikos visuomenės tarpe.

„Vienybes" 60 metu jubiliejus

Amerikos lietuvių laikraštis 
.Vienybė“/ leidžiamas Brukline, 
š. m. vasario 24 d. švenčia 60 me
tų jubiliejų. Tai vienas iš seniau
sių lietuvių laikraščių. .Vienybės“ 
leidėjai šiai sukakčiai paminėti 
ruošiasi gana iškilmingai.

Šia proga .Žiburių“ redakcija 
pasiuntė .Vienybei“ specialų svei
kinimą.

Sovietai teisia vokiškuosius 
karo nusikaltėlius

Sovietų teismai paskutinėmis 
dienomis nuteisė visą eilę vokie
čių už padarytus sovietų teritori
joje karo nusikaltimus. Kijeve 
nuteisti pakarti vokiečių gene
rolai Scheer. Burkhard ir Tscha- 
mener und Osten. Už nusikalti
mus Gudijoje nuteisti iš 15 vo
kiečių karininkų ir kareivių gene
rolas G. Richert ir gener. leitenan
tai E. Herf ir G. Hermanusdorf 
mirti, o likusieji nuo 20 ligi 15 
metų kalėjimo. Kijevo bylos me
tu kaltintojas pažymėjo, kad 
Ukrainos okupacijos metu vokie
čiai išžudė 4 milionus gyventojų, 
o 2 milionų išvežė į Vokietiją.

Žuvo studente St. Griciūte
Anglų zonoje Goslar/Harz mie

sto vokiečių kriminalinė policija 
suteikė žinias Braunschweigo apy
linkės lietuvių tremtinių komitetui, 
kad pereitais metais balandžio 
mėn. 1 d. Goslar/Harz miesto ge
ležinkelio stoties bombardavimo 
metu žuvę medicinos fakulteto 
studentė Stasė Griciūtė, 20 metų 
amžiaus, gimusi Šiauliuose. Vokie
čių ji buvo paimta į pagalbinę 
Luftwaffes tarnybą ir tose parei
gose žuvo.

Smukesnes St. Griciūtės žu
vimo aplinkybes gali žinoti ne per 
toliausiai nuo Goslar/Harz, Oker 
stovykloje gyvenantieji lietuviai.

Be to, Goslar/Harz kriminalinės 
policijos žinioje yra šie žuvusios 
daiktai: . 1) auksinis laikrodėlis, 
2) auksinis žiedas, 3) auksinė apy
rankė, 4) auksinė grandinėlė su 
kryželiu.

Kriminalinė policija šias verty
bes sutiko saugoti, kol atsilieps 
žuvusios tėvai arba giminės. 
Turintieji galimybes maloniai pra
šomi apie tai pranešti žuvusios 
tėvams bei giminėms.

Sportas
Red. V. Gerulaitis

Lietuvių I — Liubeko Latviai 
46:41 (25:20)

Po ilgos pertraukos ir vėl susi
rėmė didieji Pabaltės krepšinio 
varžovai. -Tačiau pajėgumo santy
kis, atrodo, ir dabar dar nėra pa
sikeitęs. įgytas pranašumas per 
paskutinį dešimtmetį ir toliau drie
kiasi.

Ši latvių komanda yra labai ge
rai susicem'entavusi. Jau nekal
bant apie tris didžiuosius (Justas, 
Ramanovskis, Zebelinš), kurie ir 
anksčiau sėkmingai yra gynę savo 

spalvas. Ją ir reikia laikyti pačia 
geriausia. Dėl to ir rungtynės nuo 
pat pradžios buvo labai nervingos 
ir kietos. Dar* didesnis įtempi
mas jautėsi dėl salės (maža) 
ir dėl gero latvių zoninio den
gimo.

Nors sunkiai, tačiau ir toliau be 
pralaimėjimo žengia mūsų vyraL

Mūsų komanda susidėjo: Puzi- 
nauskas I, Norkus I ir II, Andru
lis II, Bagdonas ir Grybauskas.

Krepšinio žaibo turnyras Kirch- 
heime

Š. m. vasario mėn. 5 d. Kirch- 
heime įvyko Nūrtingeno apskri
ties krepšinio žaibo turnyras. Tur
nyre dalyvavo: Kirchheimo „Tau
ras", latvių „Tempo", Weilheimo 
„Viltis" ir Unterlenningeno „Vy
tis". Laimėjo Unterlenningeno „Vy
tis", baigmėje nesunkiai įveikusi 
Kirchheimo „Taurą” 36:20 (13:8). 
Vyties komandoj žaidė: J. Karo
sas, V. Genys, J. Likanderis, E. 
Likanderis, J. Tribys, M. Šertvytis 
ir S. Patlaba. Gaila, kad turnyre 
nedalyvavo Oberenningeno ir Nūr
tingeno stovyklų komandos, ku
rios žinomos kaip pajėgūs viene
tai.

Bokso vakaras Augsburge
Vietos latvių iniciatyva buvo 

suruoštas bokso vakaras, kurio 
metu pasirodė ringe net devynios 
poros. Tarp šių kovojo ir du jauni 
lietuvių boksininkai (Mataitis,lengv. 
sv., ir Saldaitis, pusvid. sv.).

Pirmųjų porų — jaunučių išdi
dus laikymasis sukėlė žiūrovams 
gardaus juoko. Atrodė, kad taip 
viskas juokais ir baigsis, tačiau, 
prasidėjus kovoms, pasirodė, kad 
šie „ringo pipirai' labai kartūs. 
Geras techniškas pasiruošimas, 
nebloga kovos taktika ir nevengi- 
mas atviros kovos jaunučiams 
duoda daug vilčių išaugti į tik
rai gerus boksininkus.

Jų kovos buvo tikrai geras įva
das į sunkesnių svorių boksinin
kų kovas. Tačiau šios ne visos 
patenkino žiūrovo akį._ Sakysim: 
Antauns — Kalninši (vid. sv.) ir 
Kampe — Eglitis (pusv. sv.) išti
sai vengė atviros kovos.

Nors ir nepatogu, tačiau teisin
ga išgirti abu jaunuosius boksi
ninkus.

Mataitis (lengv. sv.), nors ir ga
vęs priešą (Zarinš) svoriu už save 
didesnį, sukovojo be priekaištų, o 
be to, ir laimėjo. Tai ir buvo vie
na iš geresnių vakaro kovų, kuri 
davė gražaus bokso vaizdą. Ne
bloga rankų, o dar geresnė kojų 
technika leido išplėsti laimėjimą.

Saldaičiui (pusvid. sv.) šį kartą 
nepavyko laimėti prieš Kepitį dėl 
gautų dviejų pastabų. Trūko kele
to tiesių, kietesnių smūgių, . ir 
apylygėje kovoje Saldaitis bū
tų įgavęs persvarą. Tačiau iš 
pralaimėjimų pasimokoma dau
giau, negu iš laimėjimų.

Lietuviai — Rumunai 2:2
Pirmasis Mūncheno lietuvių bok

sininkų susitikimas prieš vietos ru
munus baigėsi lygiomis. Plunksnos 
svoryje Marozas .(L), nors ir gra
žiai sukovojęs prieš Dšenoletin 
(r.), pralaimėjo, nežiūrint, kad pro
tarpiais turėjo aiškią technikos 
persvarą; ištvermės stoka leido 
teisėjams pripažinti laimėjimą Dše
noletin naudai.

Lengvam svoryje Holzmanis (1.) 
prieš Hvišhorji (r.), pademonstra
vęs pačią gražiausią bokso tech
niką ir parodęs daug taktikos gu
drybių, laimėjo. Pusvidutiniame 
svoryje Saldaitis (1.) labai sun
kioje kovoje išplėšė tašką prieš 
Lekompves (r.) ir padarė 2:1. Tik 
vidutiniame svoryje Severinas (L), 
taip pat dėl ištvermės stokos, ati
davė laimėjimą Opigai (r.), kuris 

, ir baigė rungtynes santykiu 2:2.
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J. Butėnas

Tarptautine politika JTO 
issiskirscius

Jungtinių Tautų vyrai iš Lon
dono išvažinėjo. Jie susirinks jau 
New Yorke, Pilnatis ūk rugsėjo 
men., o Saugumo Taryba — kovo 
mėn. antrojoj pusėj.

Bet tarptautinės politikos gyve
nimas eina ir be žaliojo stalo. Ne. 
jausti, kad jam turėtų įtakos blan
kūs Saugumo Tarybos nutarimai; 
veikiau patys tie įvykiai nustatys 
naujųjų debatų temas ir tonų.

Delegacijų galvoms išvykus 
trumpų atostogų pasilsėti prieš 
naujus darbus, iš Bombėjaus atėjo 
žinios apie indų jūrininkų maištą, 
iš Mandžūrijos telegratuoja apie 
naujas kinų nacionalistų ir komu
nistų kautynes, iš Cungkingo ko
respondentai praneša apie įtempi
mą tarp Kinijos ir Sovietų Są
jungos, o Kairo žinios skelbia apie 
kruvinus neramumus Egypte. Nau
jąjį Pasaulį sukrėtė didžiulis špio
nažo skandalas. Visus tuos palai
dus pranešimus apjungia niūrus 
didžiųjų galybių santykių šešėlis, 
dominuojąs visą pasaulio politiką.

♦
jėgų pusiau

svyros pasikeitimas rytinėj Vidur
žemio jūros daly nepriimtinas ne 
tik D. Britanijai, bet ir JA Valsty
bėms. Pati viena D. Britanija ir 
nepajėgtų atlaikyti diplomatinio 
bei kitokio sovietų spaudimo. Kita 
vertus, sunku laukti, kad vien są
jungos ryšiai pastūmėtų JA Val
stybes padėti britams išlaikyti jų 
ligšiolines pozicijas. JA Valstybės 
kaip realus veiksnys čia tegalėtų 
pasireikšti tuo atveju, jeigu jos 
pasiryžtų dalyvauti šios srities 
reikalų tvarkyme ne kaip britų 
pagalbininkas, bet kaip ūkiškai ir 
politiškai suinteresuotas savaran
kus partneris. Tokiam dalyvavi
mui JAV, atrodo, rengiasi. Ameri
kiečiams aktingai įsikišus į Art. 
Rytų bylą, britų pozicijos ir įtaka 
tenai, be abejo, turėtų susiaurėti,

Liehivos ūkininko kieme Skardžiaus nuotr. i lio gyventojai.

I
 bet užtat strateginiams, politi
niams ir ūkiniams sovietų užsimo
jimams būtų nubrėžta aiškį riba. 
Tatai išeitų į naudą ir Turkijos, 
Graikijos bei kitų silpnesniųjų 
valstybių nepriklausomybei ir sau
gumui.

♦
Kelissyk atidėliojusi terminą ati

traukti raudonąją armiją iš Man
džūrijos, sovietų vyriausybė prieš
kalėdinėje Maksvos konferencijoje 
pagaliau buvo pažadėjusi tai pa
daryti vėliausiai ligi vasario 1d. 
Nūn vasaris jau baigiasi, o viskas 
tebėra po senovei. Maskva nesi
teikė atsakyti nė į Ciangkaišeko 
vyriausybės užklausimą. Tad su
prantama, kad Kinijos vyriausybė 
pradėjo nervintis, o akademinis 
kinų jaunimas ir aplamai naciona
listinė visuomenė ėmė šėlti iš pasi
piktinimo. Pirmąsyk laikinoji Ki
nijos sostinė išvydo masines anti- 
sovietines manifestacijas.

Antisovietiniai kinų nusiteikimai 
juo labiau sustiprėjo, kai pasiro
dė, kad sovietai neketina perleisti 
Mandžūrijos visiškam kinų suve
renumui, bet rengiasi užimti maž
daug tas pozicijas, kurias prieš 
savo subyrėjimą toje provincijoje 
turėjo japonai. Cungkingo vyriau
sybės sluoksniai oficioziškai pa
skelbė, jog sovietai reikalaują sau 
teisės 50-čia procentų dalyvauti 
Mandžūrijos pramonėj, visiškos 
laisvės įsigyti bet kokios nuosavy
bės, laisvo plaukiojimo vidaus 
vandenimis, o svarbiausia — duoti 
Mandžūrijai vietos autonomiją ir 
apriboti kinų karines pajėgas. To
kios sovietų politikos paskelbimas 
kinus be galo sujaudino; jų mani
festacijų kalbėtojai ir laikraščių 
publicistai tautos vardu aistringai 
reikalauja nedaryti nuolaidų ir bet 
kuria kaina ginti pilnutinį šalies 
suverenumą.

Pažymėtina, jog ir amerikiečių 
laikraščiai nuosaikiai primena, kad

Žiburiai

Pienocentro rūmai Kaune

I sui rezoliucijos pasiūlymą dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo. 
Rezoliucijoje remiamasi Atlanto 
Chartos principais ir prezidento 
Trumano 12 punktų ir siūloma 
„nutarti, kad JAV Prezidentas ir 
Valstybės Sekretorius — 1. aktin
gai paremtų aukščiau išdėstytus 
principus ir panaudotų savo pa
stangas ir įtaką pasaulio tautoms, 
kad būtų užtikrinta Lietuvos Respu
blikos tautai jos nepriklausomybės 
atstatymas ir laisvų demokratinių 
rinkimų teisė, kai iš to krašto pa
sitrauks kitų tautų kariuomenė ir 
lietuviai pabėgėliai bus grąžinti tė
vynėn; 2. pasirūpinti, kad šis klau
simas neatidėliojant būtų įtrauktas 
į dienotvarkę konferencijų su kito
mis tautomis, ir palaikyti čia išdė
stytus principus, kai Lietuvos Res
publikos nepriklausomybės klau
simas tokiose konferencijose bus 
svarstomas."

JTO statys savo būstine 
JAV-ese

JAV rytų pakraštyje numatoma 
pastatyti 20 000 žmonių tarptau
tinį miestą. Pavadinti numatoma 
Unopolis arba Worldville, nes 
jame būsianti Jungtinių Tautų 
Organizacijos būstinė.

Maža kas turi supratimo apie 
vyriausią JTO būstinę. Daug kas 
galvoja, kad jai užtektų poros 
namų. Tačiau reikia atsiminti, kad 
be diplomatų ten bus teisėjų, 
stenotipistų, kepėjų, gatvės šlavėjų 
ir kt.

JTO pradėjo darbą su dvigubai 
didesniu dalyvių skaičiumi kaip 
Tautų Sąjunga, kuri turėjo 20 at
stovų. Atsiminus, kad Tautų Są
jungą sudarė 8000 žmonių ir ata
tinkamu santykiu padauginus da
bartinį JTO atstovų skaičių, gau
sime apytikriai 20 000 žmonių.

Tam atskiram miesteliui reikės 
įvairių įstaigų bei įmonių: gele
žinkelio stoties, pašto, telegrafo 
stoties, radijo stoties, areodromo, 
bibliotekos ir net spaustuvės. Ten 
pat bus tarptautinė mokykla, nes 
delegatai nenorės savo vaikų 
siųsti į grynai amerikoniškas mo
kyklas.

Išlaidos bus milžiniškos. Kiek
viena tauta sumokės už savo pa
status, o organizacija padengs 
centro pastatų išlaidas. Miestas 
nebus apdėtas mokesčiais. Jis ne
bus skaitomas esąs JAV ribose. 
Gyventojai turės tarptautinius pa
sus ir bus traktuojami, kaip pasau-

Kinija yra kraštas, kuriame JA 
Valstybės taip pat turi gyvybinių 
interesų.

♦
Sovietinių rinkimų išvakarėse 

Stalinas pasakė kalbą, kurioje žo
džiais ir skaičiais paskelbė didžiulį 
sovietų pramonės išugdymo planą.

Pagal tą planą sovietai paga
mins 60.000.000 tonų plieno — tris
syk daugiau kaip 1940 m.; tatai 
reiškia milžinišką karinį potencia
lą, kuriam negalės prilygti nė 
viena Europos galybė. Tik JAV 
galėtų savo plieno produkciją iš
plėsti ligi 125.000.000 tonų. „Bet 
tuo metu, kai Sovietų Sąjungoj 
žmonių medžiaga augs, pas mus tp 
nebus, rašo Lippmann ... Dėl to 
Stalinui nutarus karinę galybę pa
daryti pirmuoju tikslu, mes esam 
priversti padaryti atitinkamą spren
dimą. Savo pramoninės galybės 
persvarą mes turim panaudoti tam, 
kad sustiprintume, atstatytume ir 
sumodernintume Vakarų Europos 
pramonę ...

Rezoliucija del Lietuvos
Jungtinių Amerikos Valstybių 

Kongreso nariai, Indianos sena
torius Raymond E. Willis ir Illinois 
atstovas Atstovų Rūmuose Ed
ward A. Kelly yra įteikę Kongre-
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JTO inspekcinė grupė jau studi
juoja pasiūlymą statyti pasaulio 
centrą ant Hudzono upė? krantų, 
prie Hyde Park, aplink Roosvelto 
dvarą. (St. and Str. Nr. 27)

Paskutines Hitlerio dienos
Nesenai suimtas Hitlerio adju

tantas pulk. Nicolaus von Below, 
kuris diena prieš Hitlerio savižu- 
dystę paspruko iš Berlyno. Jis da
vė anglų saugumo policijai kai 
kurių parodymų apie paskutines 
Hitlerio dienas.

Jis yra, galima sakyti, vienin
telis liudininkas Hitlerio testa
mento surašyto 1945 m balandžio
29 d. Jis dalyvavo konferencijoje, 
kurioje Hitleris nusprendė pasi
likti degančioje sostinėje, nežiū
rint į tai, kad jau rusai buvo mie
ste. Jis sakė nedalyvavęs Hitlerio 
vestuvių ceremonijose, bet jis 
matė jaunavedžius išeinančius iš 
užrašų įstaigos kartu su tos įstai
gos vedėju.

Tą patį vakarą von Below, kar
tu su Goebelsu ir jo šmona, Mar
tynu Bormanu, Berlyno įgulos ko
mendantu gen. Krebs, gen. Burg
dorf ir dviem sekretoriais buvo 
pakviestas į Hitlerio gyvenamose 
patalpose įvykstantį pokylį. Po
kylis užsitęsęs apie valandą lai
ko. Daug šampano buvo išgerta į 
„senuosius laikus". Vėliau von 
Below buvęs pakviestas | atskirą 
kambarį, kur radęs Hitlerį, Goe- 
belsą ir Bormaną. Jam kaip senam 
ir ištikimam Hitlerio draugui bu
vo pasiūlyta pasirašyti, kaipo 
liudininkui, po Hitlerio asmeni
nių norų tekstu. Jis pasirašęs po 
Bormano ir Goebelso parašais.

Von Below pranešė, kad vėliau 
buvo ruošiamasi sudeginti Hitlerio 
ir Braun kūnus.

Balandžio 29 d. buvo aišku, kad
30 d. arba gegužės 1 d. rusai pa
sieksią Hitlerio kanceliariją. Bun
keryje buvo žinoma, kad Hitleris, 
Braun, Goebelso šeima, Burgdor- 
fas ir Krebs nusižudysią.

(St. a. St. Nr. 27)

43 sekundžių kalba

Lapkričio 27 d. susirinko japonų 
parlamentas. Posėdį atidarė impe
ratorius Hirohito, perskaitydamas 
kalbą, kurioje pakvietė atstovus 
sutartinai dirbti. Ši kalba truko 43 
sekundes.
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Paieškojimai
Lietuviai, gyveną Bayreuth, DP 

Camp, Mack Wendelhbfen, liet, sto
vykla, ieško giminią ir pažįstamą

910. Strazdienė Stasė, ieško vyro 
Strazdo Prano.

911. Baltramūnaitė Aleksandra, 
ieško sūnų Baltramūnų Petro, Jono, 
Kazio ir Viktoro.

912. Mančięnė'Jadvyga,. ieško 
motinos Lukauskienės Onos ir bro
lių Antano ir Igno su šeima.

913. Petkūnaitė Elena, ieško Stu- 
kaitės Jadvygos, paskutiniu meht 
gyv. Vienoje.

914. Suopytė Petrė, ieško vaisti- 
-ninko Slinkšės Martyno, giminių
ir pažįstamų.

915. Rūbas Juozas su šeima, 
ieško motinos Rūbienės Onos, bro
lių Domo, Prano, Justino ir Vai
tiekaus, Subačiaus Jono, x Žeko 
Juozo, Krakausko Juozo, Šablins- 
kienės Adelės.

916. Snarskis Zigmas, ieško Ba
cevičiaus Antano, Dargio Jokūbo 
ir Sneiderių Jono ir Stasės.

917. Lekas Adomas, ieško Sti- 
kūnų Stasio ir Petro, pask. metu 
gyv. Labguvoje, Kalinauskienės Ur
šulės ir Kalinauskaitės Elenos, 
pask. metu gyv. Braunau.

918. Areima Ignas, ieško Dau
baro Antano ir Povilionio Alfonso.

919. Stasaįtienė Sofija, ieško sa
vo vyro Stašaičio Juozo.

920. Pinikaitė Stasė, ieško gimi
nių — Dausienės Emilijos, Balsai- 
iės Onos ir Dausos Petro.

921. Daukšienė Stasė, ieško vyro 
Daukšos Vlado.

922. Gajauskas Juozas, ieško 
Getautų . šeimos, girininko Bane
vičiaus Andriaus ir Rinkevičiaus 
Andriaus.

923. Rimavičienė Julija, ieško 
agr. Rimavičiaus Algirdo, pask. 
metu gyv. Saksonijoje, Bieterfelde.

924. Žemaitienė Milda, ieško Pe- 
tukausko Vlado ir Žalinkevičiaus 
Vytauto, pask. metu gyv. Inns- 
brucke.

, 925. Bervingienė Sofija, ieško 
Klegerio Kosto su šeima ir Ado
mavičiaus Alekso.

926. Bacevičius Juozas, ieško Ba
cevičiaus Prano, pask. metu gyv. 
Pomeranijoj, svainių Ramonaičių 
Jono ir Prano.

927. liekis Alfonsas, ieško gydyt. 
Juozevičiaus Jono ir dipl. inž. Ju
revičiaus Algirdo.

928. Andziulienė Julija, ieško Gu
davičiaus Juozo su šeima, Karma- 
zinienės Birutės su šeima ir Kutke- 
vičiąus Aloyzo.

929. Karpickaitė Ona, ieško Griš
kevičių Vlado, Vandos ir Elenos, 
Šimkienės Anelės ir Karpickaitės 
Janinos.

930. Beniušienė Ona, ieško Ži- 
baitės Emilijos, pask. metu gyv. 
Mattenburge.

931. Leonauskas Justinas, ieško 
brolio Leonausko Juozo.

932. Tačulauskiėnė Ona, ieško 
savo vyro Tačulausko Juozo ir sū
naus Edvardo.

933. Mičiulis Antanas, ieško Dau
girdo Algio, Miecevičių Juozo, Po
vilo ir Petro, Čekanausko Raimun
do ir Janavičiaus Jurgio.

'934. Kusmanas Ričardas, ieško 
tėvų Kusmanų Gustavo ir Mortos 
ir Mačienės Emilijos.

935. Jakimčikas Juozas, ieško 
Jakimavičiaus Vinco, Pomerio Si
mo, brolio Jono, Jakimčiko Sta
sio ir kt. giminių.

936. Stankevičienė Matilda, ieško 
vyro Stankevičiaus Jono ir gimi
nių bei pažįstamų.

937. Černiauskienė Elžbieta, ieško 
vyro Černiausko Stasio, dukters 
Stanevičienės Elenos ir brolio Ci- 
koto Vinco.

938. Kriaunevičiėnė Vanda, ieško 
brolio Jasinevičiaus Stasio ir dė
dės Petkevičiaus Juozo.

939. Blindzė Mikalojus, ieško bro
lio Blindzės Viktoro, pask. metu 
gyv. Berlyne, ir buv. banko direki. 
Voldemaro A.

940. Cernevičienė Stasė, ieško 
Petraitytės Janinos Natalijos, pask. 
metu gyv. Berlyne, ir Orentų Jono 
ir Natalijos.

941. Kundrotas Antanas, ieško 
brolio Kundroto Petro, gim.19l2m., 
Broniaus, gim. 1916 m., giminių ir 
pažįstamų.

942. Valaiša Jonas, ieško brolio 
Valaišos Juozo.

943. Bytautas Stasys, ieško By
tautienės Lidijos, Bytautaitėš Ire
nos, Bytauto Romualdo ir Tallat- 
Kelpšos Kazimiero su šeima.

944. Klemenis Steponas, .ieško 
Dainausko Domininko ir Repeikos 
Viktoro.

945. Maiuzaitė Ona, ieško dėdės 
Pilelio Stepono, Vaganovaitės Ele
nos ir Deniušio Antano.

946. Reingardas Teodoras, prašo 
atsiliepti Ambrazevičienę Sofiją 
ir pažįstamus.

947. Lekavičiūtė Jadvyga, ieško 
Valuckienės Elenos, svainio Sur
vilos Petro ir Lekavičiūtės Onos.

948. Tukytė Liuda, ieško buv. ka
rio Šimėno Ričardo ir žmonos Bi
rutės, dr. Jeruševičiaus, Baltrikai- 
tes Irenos ir Gasčiūno Juozo.

949. Viršilienė Jadvyga, gyv. 
Meerbeck, bei Stadthagen, prašo 
atsiliepti agr. Kaziulionytę Vikto
riją, 1945 m. sausio'mėn. gyv. Me- 
gow, km. prie Pyrizo. Žinantieji 
apie jos likimą lietuviai' megowie- 
čiai prašomi pranešti nurodytu 
adresu.

950. Viršilienė Jadvyga, gyv. 
Meerbeck, bei Stadthagen, ieško 
sūnaus Viršilos Petro su šeima — 
Viršiliene-Meleckaite ir • sūnumi 
Vidmantu.

951. Pečkaitienė Kotryna, gyv. 
Meerbeck, bei Stadthagen, prašo 
atsiliepti Kumpienę Ireną ir Kumpi 
Kazį.

Lietuviai, gyv. Bayreuth, DP Camp, 
Mack Wendelhbfen, liet, stovykla, 

ieško giminią ir pažįstamų
952. Lukaševičienė Jadvyga, ieško 

sesers Čižienės Marijos.
953. Daugirdaitė Janina, ieško 

brolio Algio.
954. Mackevičiūtė Pulcherija, 

ieško brolio Vytauto ir Žibartienės 
Onos, pask. metu gyv. Oelse.

955. Blažys Juozas, ieško Jan
kausko Leono, Grabausko Juozo, 
gyv. Grasė, dipl. inž. Paškevičiaus 
Albino, gyv. Neumiinster, ir Lenk- 
taičio Jono.

956. Miecevičius Vaclovas, ieško 
sūnaus Karolio.

957. Drungilas Stepas, ieško sa
vo giminių ir pažįstamų.

958. Inž. Vagalis Antanas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

959. Trinka Adolfas, ieško arti
mųjų ir pažįstamų.

960. Viluiis Juozas, kun., ieško 
savo parapijiečių.

961. Kelly-Kuzminskaitė Eufe- 
mija, ieško brolio Kuzminsko Pra
no, Vizbarienės Linos ir kitų pa
žįstamų.

Lietuviai, gyv. Bad Mergentheim, 
DP Camp, Team 69, liet, stovykla, 

ieško giminią ir pažįstamą
962. Misevičius Jonas, ieško bro

lių Antano, Martyno ir sesers Da- 
vidavičienės Mikalinos.

963. Trachimavičius Jonas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

964. Baranauskas Bernardas, 
ieško Jankauskaitės Zosės.

965. Mickevičius Jonas, ieško gi
minių ir pažįstamų.

966. Blekaitis Povilas, ieško gi
minių ir pažįstamų.

967. Zurlienė-MackevičiSiė Ma
rija, ieško Zurlio Zigmo, Šaltienės 
Irenos ir Sabaliūnienės Veronikos.

968. Juozaitis Česlovas, ieško 
Puškepalaičio Alberto.

969. Jovaiša Česlovas, ieško: a) 
Jovaišos Marijono ir Jovaišienės 
Antaninos, b) Jovaišos Leono, 
pask. meiu gyv. Fulda b. Rbslein, 
c) Biržų pilies savininko kunig. 
Radvilos šeimos, d) Radvilos Jono, 
g) buv. Italijos Karališko Laivyno 
stipendininkų leitenantų Krištopai- 
čio Leono ir Labanausko Juliaus, 
pask. metu gyv. London and Tem
ze Hafen 3.

970. Švilpa Stasys, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

971. Socha-Krol Elena, ieško 
sesers Savickienės-Krol Veronikos.

972. Riskus Povilas, ieško Rimo 
Justino, giminių ir pažįstamų.

973. Idzelevičius Henrikas, ieško 
Rinkūno Antano.

974. Norkevičius Leonas, ieško 
dėdės Norkevičiaus Prano, Svir- 
micko Stasio ir Kavaliūno Bene
dikto.

975. Petrauskas Vitas, ieško mo
tinos Petrauskienės Petrės ir bro
lio Aniceto.

976. Undraitis Juozas, ieško Ba
cevičiaus Prano.

977. Butrimaitis Stepas, ieško 
svainio Mačiulaičio Vytauto ir Mą- 
čiuIaitienės-Venslauskaitės Marijos.

978. Sabaitil Morkus, ieško Šal- 
čiūtės Onos, giminių ir pažįstamų.

979. Latvys Antanas, ieško Lat
vienės Marcelės.

980. Bakys Petras, ieško Alek- 
sandrytės Agotos.

981. Gulbinas Juozas, ieško Ma
jausko Jono.

982. Garšvienė-Anisimavičiūtė Bi
rutė, ieško Sipailaitės Juzefos.

983. Kereišaitė Stasė, ieško: a) 
Kereišos Stasio šeimos, b) Sivo- 
chaitės Reginos, c) Savaičio Jur
gio, d) Motieiaičio Vlado, e) vet. 
gyd. Žižio Juozo.

984. Garšva Zenonas, ieško bro
lio Stasio. ,

98$. Luckauskas Pranas,' ieško 
giminių ir pažįstamų.

986. Galbuogis Benas, ieško žmo
nos Sofijos, brolių Broniaus ir 
Vinco.

987. Gimys Kazys, ieško brolių 
Stasio ir Alfonso, pažįstamų Grat- 
kausko Vytauto, Masiulio Ant., 
Mažiukėlio Vaclovo, Dapkaus Mo
tiejaus ir Pakalnio Juozo.

988. Dumbra Steponas, ieško gi
minių ir pažįstamų.

989. Sunauskas Jonas, ieško se
sučių ir pažįstamų.

990. Sukevičius Vytautas, ieško 
tėvų, giminių ir pažįstamų.

991. Baltrušaitis Jonas, ieško tė
vų ir brolių.

992. Gujis Alfonsas, ieško brolio 
Alekso ir Daubaro Jono.

993. Zubrys Aantanas, ieško bro
lio ir pažįstamų.

Lietuviai, gyveną Meerbeck, 
b. ^Stadthagen. DP Camp, lietuvių 
stovykla, ieško giminių ir pažįstamų

994. Ona Zabukienė-Petroliūnytė, 
ieško vyro Zabuko Adomo, buv. 
Italijoje.

995. Mockienė Stasė, ieško Moc
kaus Antano, buv. Lince.

996. Guiskis Julius, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

997. Barauskas Algirdas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

998. Kriščiūnas Vladas, ieško gi
minių ir pažįstamų.

999. Kulvinskas Vitalius, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1000. Partilkėnas Julius, ieško 
sūnaus Partilkėno Algio, dukters 
Partilkėnaitės Eugenijos, Rutkau- 
skienės-Bakanovaitės Irenos, Rut
kausko Viktoro, Rutkausko My

kolo, Rutkausko Vaciaus ir Leva- 
navičiaus Mečio.

Lietuviai, gyveną Wurzburg, 
DP Camp, lietuvių stovykla, ieško 

giminių ir pažįstamą
1001. Panavas Anupras, ieško 

giminių ir pažįstamų.
1002. Bakys Petras, ieško Alek- 

san'drytės Agotos.
1003. Puirius Petras, ieško Pu

tnaus Viktoro, Liktoriaus Vytauto 
ir Šlepečio Antano.

1004. Zelenka Kazys, ieško Ze- 
lenkos Juozo ir Zelenkos Broniaus.

Lietuviai, gyveną Rebdorf, bei 
Eichstatt, DP Camp, lietuvių sto
vykla, ieško giminių ir pažįstamų

1005. Bendoraiiis Bronius ir Ben- 
doraitienė-Tamašauskaitė Angelė, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1006. Danisevičius Jurgis, ieško 
Jakimčiko Stasio su šeima.

1007. Kulvinskas Stasys, ieško 
Guntoriaus Kazio, Guntorienės Te
resės, Giedrio Vinco, Giedrienės 
Onos, Kulvinsko Tomo ir Kul- 
vinskienės Birutės.

1008. Lescikauskas Juozas, ieško 
dukterų Aksenės, Aldonos ir Vie- 
raitienės Veronikos.

1009. Markevičius Stasys, ieško 
tėvo Anupro ir brolių Justino ir 
Jono.

1010. Mykolaitis Stasys, ieško 
brolio Jono ir pažįstamų.

1011. Mulvinskas Stasys, ieško 
brolių Jurgio ir Juozo.

1012. Rumšą Zigmas, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

1013. Misiūnas Vincas, ieško bro
lių Petro ir Antano.’
• 1014. Tranas Petras, ieško Mei- 
liaus Stasio.

1015. Vilčiauskaitė Marija, ieško 
brolių Stasio ir Vinco.

Lietuviai, gyveną Passau, UNRRA 
stovykloje Waldwerk, ieško gimi

nių ir pažįstamų
1016. Kausevičius Alfonsas, ieško 

giminių ir pažįstamų.
1017. Petraitytė-Dranginienė Al

dona, ieško brolio Petraičio Ani
ceto, tėvų, Dzemiono Albino ir 
Klimavičienės Onos.

1018. Dranginis Petras, ieško 
Butėno Juozo su šeima, Skrinsko 
Antano su šeima, Gustaičio Albino 
ir Jarašiaus Edmundo.

1019. Seigaitė Ona, ieško sū
naus Seigio Jono ir giminių.

1020. Valiulis Henrikas, ieško gi
minių ir pažįstamų.

1021. Grinius Juozas, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

1022. Kamarauskaitė-Skeivienė 
Adelė, ieško giminių ir pažįstamų.

1023. Kryžinauskas Leonas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1024. Ciudaras Antanas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1025. Janulevičius Liudas, ieško 
brolio Jono-Henriko, Ulaičių ir 
Šileikų.

1026. Bryčkus Juozas, ieško Što
ko Petro, Radzevičiaus Dzislovo, 
Mončio Kazio ir Dilianto Alberto.

1027. Salpukas Pranas, ieško 
brolio Virgilijaus Salpuko, 1945 m. 
sausio mėn. buv. prie Rummels- 
burg, Pomeranijoj. Žinantieji jo li
kimą prašomi pranešti.

1028. Rutkauskaitė Marija, ieško 
giminių,ir pažįstamų. -

1029. Kriščiūnienė-Rulkauskaitė 
Elena, ieško giminių ir pažįstamų.

1030. Merkelis Jonas, ieško gi
minių ir pažįstamų.

1031. Skeivys Antanas, ieško gi
minių ir pažįstamų.

1032. Kulikauskienė Ona, ieško 
vyro Kulikausko Juozo ir svainio 
Kulikausko Jono.

1033. Kriščiūnas Juozas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1034. Bursevičienė Juzė, gyv. 
Giinzburg, Kleinkotz, lietuvių sto

vykla, ieško Bursevičiaus Vlado,' 
dr. Armanavičiaus Henriko ir- 
Ciukšienės Onos, gyv. Gotoje.

1035. Petruškevičius Juozas, gyv. 
Rosenheim, Litauisches Lager, 
ieško sūnaus Andriauš.

1036. Vytautaitė Danutė, gyv.
Innsbruck, Westhofstr. 55, ieško 
Pelenausko Juozo. s

1037. Račyla Juozas, gyv. Neu-n 
miinster, Endorflager, ieško Juod- 
koiienės Eleonoros, Račylos JerQ-< 
nimo, Marcinkevičiūtės Kastulės, 
Sinkevičienės Marijos, Čapliko Ju
liaus ir Ulono Juozo.

1038. Visgaitienė Marė su vyru 
Viktoru ir vaikais, gyv. Olden- 
burg-Wehnenlager, ieško giminių 
ir pažįstamų.

1039. Pleskevičius Petras, gyv. 
Pegnitz, 7 bar., 2 kamb., ieško 
žmonos Mozūraitės Elzės, sūnaus 
Algirdo ir žento Mickevičiaus Pla
cido su žmona Marijona.

1040. Kalvaitis Pranas, gyv. 
Augsburg-Hochfeld, Baltic Camp, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1041. Pogirskiai J. ir T., gyv. 
Memmingen, Fliegerhorst, DP Cen
ter, lietuvių stovykla, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

1042. Anufrijevas Antanas, gyv. 
(14) Weilheim/Teck, Poststr. 17, 
ieško brolio Viktoro.

1043. Serapinaitė Aldona, gyv. 
(14) Weilheim/Teck, Bahnhofstr. 7, 
ieško Kurbutytės Paulinos.

1044.. Serapinaitė . Aldona, gyv. 
(14) Weilheim/Teck, Bahnhofstr. 7, 
ieško Prenskūtės Irenos.

1045. Dulksnys Algimantas, gyv. 
Eichstatt, Westenstr. H 1, bei Wen
zel, ieško Blažio Alfredo, gyv. 
Linze, Austrijoj, Skaisgirio Vytau
to, Pociaus Vytauto, Beniušio Va
lerijono ir Skučo Prano su žmona 
Marija.

1046. Jakovlevas Leonas, gyv. 
Mattenbergo stovykloje, Kassel 
Oberzwehren, ieško brolio Kirylos, 
sesers Polės ir Andriuškevičiūtės 
Onos.

1047. Karvelaitis Juozas, gyv. 
Hamburg-Neugraben, Fischbeck, 
Litauisches Lager, ieško brolio 
Vlado ir sesers Karvelaitytės- 
Cepaitienės Anelės, buv. Oranien- 
burgo kone, lageryje.

1048. Ūselienė-Unskinaitė Kazė, 
gyv. Weiden/Opf., Boelkestr. 22, 
ieško brolio Unskino Alberto.

1049. Krapavickas Pranas, gyv. 
Seligenstadt bei Wurzburg, Li
tauisches Lager, 14 b., 15 kam|>., 
ieško Krapavickaitės Dalės, Voli- 
kovo Pilypo, Volikovienės Mari
jonos, 1945 m. visi gyv. Deutsch- 
Krone, lietuvių stovykloje; Krapa- 
vicko Valentino, Krapavickaitės 
Genės, Kuncaitienės-Krapavickai- 
tės Marcelės ir Gylienės-Krapa- 
vickaitės Milijos.

1050. Degutis Jonas, gyv. Eich
statt, A 19 (Bayem), ieško June
vičiaus Vandalino, Vaitkaus An
driaus su šeima, Venskutonio Vla
do, Žemaičio Romualdo, Vaišnio 
Petro, Paškevičiaus Alfonso, Ša
kalio Jono, Dėdelės Antano, Bara- 
kausko Albino, Pulkauninko Sta
sio ir Pranskaičio Jono.

1051. Kijauskas Pijus, gyv. Sma- 
lenbeck, uber Hamburg, bei Arens- 
burg, Auslanderlager, ieško Ki- 
jauskų/Pijaus, Albino ir Petro.

1052. Vyšniauskas Kazys, gyv. 
Smalenbeck, iiber Hamburg, bei 
Arensburg, Auslanderlager, ieško 
Vyšniauskų Kazio ir Albino.

1053. Blaudžiūnaitė Magdalena, 
gyv. Hamburg-Neugraben, Fisch
beck, Litauisches Lager, ieško 
Girdzijausko Jono, Miliūnienės Ur- _ 
šulės, Dremeikienės Marijos.

1054. Laukienė Magdalena, gyv. 
Ravensburg, Gartenstr. 103, ieško 
vyro agr. Laukio Antano.

1055. Grosienė Ona, gyv, Dor
verden, Montgomery Camp, ieško 
Gičiausko Jono su šeima, gyv. 
Aukšt. Silezijoj, Grigaliūnienės-
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1078. Grinkevičienė Adelė, gyv. 
Schweinfurt, Th. Fischerplatz 16—3, 
ieško sūnaus Grinkevičiaus Aloy
zo, 13 m. amžiaus, evakuoto 1945. 
I. 22. iš Breslau į Landshut, Kin-, 
derhilfsstatie.

1079. Narmoniaitė Marija, gyv. 
Tirschenreuth/Opf., UNRRA Camp, 
ieško brolio Narmonto Tado. I

1080. Tumosaiiė K., gyv. Tir-I 
schenreuth/Opf., UNRRA Camp, 
ieško sesers Tumosaitės Antaninos.

1081. Žemaiiaitienė Irena, gyv. 
Hamburg - Neugraben, Fischbeck- 
lager, ieško Kazakevičiaus Zigmo.

1082. Kančauskas Leonas, gyv. 
Grevers bei Munster (Westf.), 
ieško Bajarūnienės Elenos ir Žu- 
kienės Bronės.

1083. Barstaitis Pranas, gyv. 
Hanau, Litauisches Lager, ieško 
posūnio Tunekaičio Arturo.

1084. Kilienė Sofija, gyv. Am
berg, K-W Kasernen, ieško vyro 
Kiliaus Liudviko ir sūnaus Vytauto.

1085. Linariienė Uršulė, gyv. (24) 
Neumunster-Wittorf, Miihlenstr. 8, 
ieško vyro Linarto Jono ir sūnaus 
Broniaus su šeima.

1086. Vaičiūnas Florijonas, gyv. 
Ansbach, Reutherstr. 9, Litauisches 
Lager, ieško sūnų Vytauto ir 
Zigmo.

1087. Dučmanai Stasys ir Karo
lina, gyv. Ansbach, Litauisches La
ger, ieško sūnaus Viktoro ir mar
čios Dučmanienės - Palubinskaitės 
Onos.

1088. Maziliauskas Jonas, gyv. 
Camp .Heber' Freiheit, Kr. 
Osterode (Harz), (20), ieško žmo
nos Janinos.

1089. Biveinis Jonas, gyv. Mem
mingen, Kalchstr.. 14, ieško sūnaus 
Algirdo-Jono, paimto prie Labiau 
apkasų kasti.

1090. Keiseris Jurgis, gyv. Ingol
stadt, Litauisches Lager, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1091. Rutkauskaitė Jadvyga, gyv. 
Seligenstadt beį W., Litauisches 
Lager, ieško brolio Rutkausko 
Juozo, Rutkauskų Stasio, Kazio ir 
Petro, Ščesniulevičiūfės Eleonoros 
ir Bajoriūnienės-Naudžiūtės Mari
jos.

1092. Kindurys Steponas, gyv. 
Memmingen, Litauisches Lager, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1093. Stašaitis Pranas, gyv. Mem
mingen, Fliegerhorst, Litauisches 
Lager, ieško Burbulio Kosto ir Mi- 
kučionio Petro.

1094. Anužys Antanas, gyv. Mem
mingen, Fliegerhorst, Litauisches 
Lager, ieško Domarto Domininko 
ir Drungelio Adomo.

1095. Agr. Lūža J., gyv. Arns
berg (21), Waldlager, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

1096. Markovičius Leonas, gyv. 
Augsburg-Hochfeld, Baltic Camp, 
ieško sūnaus Leono, dr. Matačiūno 
Antano ir Matačiūno Bonifaco.

1097. Naumovas Jurgis, gyv. 
Augsburg-Hochfeld, Baltic Camp, 
ieško sūnaus Jurgio.

1098. Stankevičienė-Vainavičie- 
nė, gyv. Augsburg-Hochfeld, Bal
tic Camp, Bauemfeindstrasse 6, 
ieško Treinių Liudos ir Viktoro, 
Mažeikos Vinco, Staškevičiaus 
Tado, giminių ir pažįstamų.

1099. Snarskienė - Valnavičiūtė 
Regina, gyv. Augsburg-Hochfeld, 
Bauemfeindstrasse 6, ieško Krau- 
zaitės-Kučinskienės Vandos, Dijo
ko Juozo ir Vaitkevičiūtės, gimi
nių' ir pažįstamų.

1100. Lickus Petras, gyv. Eich- 
statt-Rebdorf, Litauisches Gymna
sium, ieško Tamulionio Juozo, 
Dambrausko Antano, Kuraitytės 
Onos ir kitų pažįstamų.

1101. Zigmantas Jurgis, gyv. 
Memmingen, Fliegerhorst, Litaui
sches Lager, ieško brolių Petro ir 
Jono, sesers Adelės, svainio Len
kučio Juozo, Melninko Vlado, Si
dabro Vinco, Strausų Petro ir Kle
menso, giminių ir pažįstamų.

Gičiauskaitės Eugenijos ir Groso 
Stasio?

1056. Šarkauskas Antanas, gyv. 
Dorverden, Montgomery Camp, 
ieško Šarkausko Juozo, Šarkausko 
Jono ir Sarkauskaitės Šeimos.

1057. Paulauskas Zigmas, gyv. 
Bad Worishofen, Kneippstr. 8, 
ieško Šulaitienės Aldonos ir Mika
lausko Aleksandro.

1058. Endzaiiienė Augustina, gyv. 
Hanau, Baltic Camp, ieško sūnaus 
Prano, gyv. Gotenhafen.

1059. Markevičius Juozas, Hanau, 
Baltic Camp, ieško sesers Anelės.

1060. Pikelienė-Siarauckiūtė Ona, 
gyv. USA, West Haven Coun, 55 
California Street, ieško savo se
serų ir broIio:Marozienės-Siariauc- 
kiūtės Viktorijos, Siariauckiūtės 
Elžbietos, Venckavičienės - Maro- 
ziūtės Jadvygos, Siaraucko Sil
vestro. Žinantieji ką nors apie 
šiuos asmenis prašomi pranešti 
Žemliauskui Br., Oberursel (Jau
nus), Feldbergstr. 13.

1061. Ciplinskaiiė Juzė, gyv. In
golstadt, Liiauisches Lager, ieško 
brolio Jono ir Jurgėlaitės An
taninos.

1062. Namikaitė Marija, gyv. 
Weifeenburg i. Bay., Bahnhofstr. 10, 
DP Lithuanian Camp, ieško Ada- 
monienės Onos, gyv. Mecklen- 
burge, ir Dulevičiaus Vaclovo.

1063. Namajuska Domininkas, 
Wei&enburg i. Bay., Bahnhąfstr. 10, 
DP Lithuanian Camp, ieško sū
naus Adolfo ir Valiulių Antano ir 
Balio.

1064. Jurkšaitienė Filomena, gyv. 
Miinchen, Lohengrinstr., DP Cen
ter, I stovykla, ieško Jurkšaičicj 
Juozo, pask. metu gyv. Leipcige, 
dukters Teodoros, pask. metu gyv. 
Magdeburge, Apulionytės Marytės, 
Venclovienės, Mitkienės ir Stanke
vičiūtės Bronės.

1065. Gudonis Bronius, gyv. Miin- 
chen, Lohengrinstr., DP Center, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1066. Svelnys Gediminas, gyv. 
Regensburg, Ganghofersiedlung, 
ieško Stierbienės Emos, Stanke
vičiūtės Stefanijos ir Paškevičių

‘ šeimos.
1067. Ivanauskas Gediminas, gyv. 

Hersfeld - Hessen, Kriegsschule, 
ieško Ivanausko Vytauto, pask. 
metu gyv, Laibach mieste, ir

• Ivanausko Antano, pask. metu 
gyv. Brandenburge.

1068. Mickus Albinas, gyv. 
Traunstein, Kurhauslager, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1069. Petruškevičius Viktoras, 
gyv. Traunstein, Kurhauslager, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1070. Dirvelis Simonas, gyv. 
Kressbronn a. B., Kirchstr. 31, Kr. 
Friedrichshafen, ieško Pranaičio 
J., Balčiaus Pr. ir kitų giminių bei 
pažįstamų.

1071. Jakaitis Jurgis, gyv. Kress- 
•bronn a. B., Kirchstr. 31, Kr. 
Friedrichshafen, ieško tėvų, gimi
nių ir pažįstamų.

1072. Matulionis Kostas, gyv. 
Kressbronn a. B., Kirchstr. 31, Kr. 
Friedrichshafen, ieško seserų ir 
dėdės Botyriaus.

1073. Povilaika Jonas, gyv. Niir- 
tingen, Katharinenstr. 38, liet, 
stovykla, ieško tėvų, brolių ir 
seserų.

1074. Čiuka Kazys, gyv. Hanau, 
Litauisches Lager, ieško giminių 
ir pažįstamų.

1075. Dubraitė Ona, gyv. Augs
burg-Hochfeld, Baltic Camp, ieško 
Ramanauskaitės - Rubinskienės 
Onos, gyv. Tiiringijoj, Gdschwiiz'e, 
ir kitų pažįstamų.

1076. Barakauskas Julius, gyv. 
Regensburg, von der Pfordetstr. 
12, ieško brolių Felikso ir Albino.

1077. Jurevičius Selestinas, gyv. 
Regensburg, von der Pfordetstr. 
12, ieško brolio Antano.

1125. Vosylienė Mikalina, gyv. 
Dillingen, Litauisches Lager, ieško 
vyro Vosyliaus Vinco, seserų Na- 
vikaičių Konstancijos ir Magdale
nos ir brolio Naviko Stasio.

1126. Burneika Alfonsas, gyv. 
Ravensburg, Litauisches Rotes 
Kreuz, ieško brolio Juozo, Latono 
Kazio, mokytojo Svalkaus.

1127. Gustainis Jonas ir Vytau
tas, gyv. Celle, San Georg Garten- 
str. 9, Litauisches Lager, ieško bro
lių Antano ir Zigmanto Gustainių.

1128. Kun. Budzinskas Vincas, 
gyv. Schongau, „Alte Post", Litau
isches Lager, ieško giminių ir pa
žįstamų.

1129. Juknevičius Edmundas, gyv. 
H. Q. 1193rd Labor Supervision 
Company A.P.O. 209 US -Army, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1130. Taukus Vytautas, gyv. 
Bamberg, Litauisches Lager, Camp 
3, ieško Kačerausko Antano, tūri 
tikslių, žinių apie sūnų.

1131. Jonaitis Antanas, gyv. Bam
berg, Litauisches Lager, Camp 3, 
ieško Jakų Antano ir Adolfo.

1132. Teličėnas Balys, gyv. Bam
berg, Litauisches Lager, Camp 3, 
ieško Eitmonavičiaus Antano, Kra
sauskų Stasio, Ipolito ir Leonardo.

1133. Mačiulis Jonas su sūnumi, 
gyv. H.Q. 1193 rd Labor, Super
vision Company A.P.O. 209 U.S. 
Army, ieško žmonos Stefanijos, sū
nų Algirdo ir Kęstučio, Grikinio 
Jono su žmona Angele, Sulzicko 
Broniaus su šeima, Baltrušaičio 
Gaudento ir Dylio Kazio.

1134. Kosaitienė Konstancija, 
cryv. Meerbeck bei Stadthagen, in 
Hannover, ieško Stankevičiaus Vy
tauto.

1135. Cėsna Vytautas, gyv. Ham- 
bura-Neugraben, Litauisches Lager, 
Fischbeck, ieško Suidėrsko Česlo
vo, Mikelaičio* Jono, Cėsnaitės- 
Martynaitienės Izabelės ir Cėsnos 
Juozo.

1136. Staškūnas Linas, gyv. Mūn- 
cheh, Pilotystrasse 6, ieško brolio 
Juozo.

1137. Žeronas Viktoras, gyv. 
Strullendorf HS’/j, b. Bamberg i. B., 
ieško seserų Ritos ir Danutės ir 
brolio Algirdo.

1138. Kudlinskienė Marija, gyv. 
Oldenburg, Unterm Berg, Litau
isches Lager, ieško vyro Kudlinsko 
Vinco ir sūnaus Vytauto-Jurgio.

1139. Žvirblis Bronius, gyv. Augs- 
bura-Haunstetten, Flachsstr. 44—1, 
Baltic Camp, ieško tėvų ir giminių.

1140. Baltrušaitienė Ona, gyv.
Augsburg - Haunstetten, Flachsstr. 
44—1, Baltic Camp, ieško sūnų 
Juozo, Jono, Prano ir dukters 
Agutės. v j

1141. Gudelienė Lucija, gyv. 
Augsburg-Haunstetten, Starstr. 10, 
Baltic Camp, ieško brolių Paužo- 
lių, giminių ir pažįstamų.

1142. Andrijauskas Liudas, gyv. 
Vdllenerkdnigsfehn 97, Post Papen
burg 23 (Ems), ieško svainio vet. 
gyd. Mockaus Antano ir pulk. But- 
kūno Andriaus.

1143. Raudonienė Ona, gyv.Weil- 
heinl/Teck, Boslerstr., ieško sūnaus 
Petro ir žento Steponavičiaus 
Kosto.

1144. Serapinas Jonas, gyv. Weil- 
heim/Teck, Forsterstr. 7, ieško Ado
mavičiaus Jono.

1145. Gustas Jonas, gyv. Weil- 
heim/Teck, Forsterstr. 4, ieško 
dukters Onos.

1146. Jastrumskienė Petrė, gyv. 
Weilheim/Teck, Forsterstr. 7, ieško 
sūnaus Aleksandro, seserų Petrau
skaitės Kazės ir Petrauskaitės Ma
rytės ir Ezerskių šeimos.

1147. Vileniškaitės Pranė ir Ona, 
gyv. Wiesbaden, Litauisches Lager, 
ieško brolio Kazio.

1148. Juška Konradas, gyv. Wies
baden, Litauisches Lager, ieško 
Jtftkų Antano ir Adelės, brolio 
Juškos Antano ir Klemkos Juozo.

1149. Gedmintas Vladas, gyv. 
Augsburg-Hochfeld, Baltic Camp, 
ieško Ruibio Juozo ir kitų pažįsta
mų.

1102. Račius Vladas, gyv. Mem
mingen, Fliegerhorst, Litauisches 
Lager, ieško brolio Juozo ir sesers 
Agotos.

1103. Armonas Juozas, gyv. Mem
mingen, Fliegerhorst, Litauisches 
Lager, ieško Kazilionio Antano, 
Garlauskų Povilo ir Stasio, Vala- 
šino Antano, giminių ir pažįstamų.

1104. Vasinauskas Bronius, gyv. 
Memmingen, Litauisches Lager, 
ieško pusbrolių Kezenų Juliaus, 
Antano ir Leono.

1105. Kardašienė-Gražaitė Elena, 
Memmingen, Litauisches Lager, 
ieško Kardašiaus Alfonso, pasku
tiniu metu buv. Erfurte, Semaškos 
Alekso, giminių ir pažįstamų.

1106. Jaskelevičius Vincas, gyv. 
Augsburg-Haunstetten, Litauisches 
Lager, ieško Beržansko Povilo su 
žmona Beržanskiene-Valukonyte

Į Anele.
’ 1107. Čivilytė Filomena, gyv. 
Rottweil, Friedrichsplatz 8, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1108. Vaišvila Vladas, gyV. Dil- 
lingen a. Donau, Litauisches Lager, 
ieško žmonos Vaišvilienės Onos, 
sūnaus Jono, dukters Irenos, Stan
kevičiaus Jono, Stankevičienės 
Elenos, Čepulienės Veronikos ir 
pažįstamų.

1109. Jankauskas Juozas, gyv. 
Gunzenhausen, Litauisches Lager, 
ieško sūnaus Jankausko Sigito.

1110. Kun. Depkus Antanas, gyv. 
Memmingen, Fliegerhorst, Litaui
sches Lager, ieško tėvo Dapkaus 
Tomo.

1111. Stakauskas Aleksas, gyv. 
Gottingen, Litauisches Komitee, 
ieško žmonos Stakauskienės, So
fijos, Daubaro M. ir kitų pažįstamų.

1112. Jankauskas Vytautas, gyv. 
Braunschweig, Rosalien-Kaseme, 
Litauisches Lager, ieško inž. Sil
vestravičiaus Aleksandro, gyd. 
Stropaus Algirdo, Lipčiaus Stasio 
ir Stankaus Stasio.

1113. T rečiokienė-Petrusevičiūtė 
Genovaitė, gyv. Augsburg-Haun
stetten, Flachsstrasse 46—4, ieško 
brolio Petruševičiaus Romualdo.

1114. Mockūnas Jonas, gyv. Dil- 
lingen a .Donau, Litauisches Lager, 
ieško Lazausko Kazio, giminių ir 
pažįstamų.

1115. Jankauskas Leonardas, gyv. 
Wiesbadene, Gerstorff - Kaseme, 
ieško Lukaitienės Janinos, Ramaš- 
kienės Viktorijos, Rutkausko Vin
co, giminių ir pažįstamų.

1116. Būtėnas Jurgis, gyv. Nur
tingen, Kr. Unterlenig, Litauisches 
Komitee, ieško Būiėnienės-Prido- 
kaitės Magdos.

1117. Mikalauskas Bronius, gyv. 
Hamburg-Neugraben, Litauisches 
Lager, Fischbeck, ieško sūnaus Mi
kalausko Alekso, gyv. Austrijoj, 
Graz mieste.

1118. Dumašytė Alma, gyv. Ham
burg-Neugraben, Litauisches La
ger, Fischbeck, ieško tėvų Marty
no ir Marijos Dumašių .brolių Jur
gio ir Jono ir sesers Martos.

1119. Jasinskas Vytautas, gyv. 
Kempten, Litauisches Lager, ieško 
savo tėvo Jasinsko Vlado.

1120. Liūdžius Jonas, gyv. Lands
hut, Lehbūhlstrasse 5, ieško Viz- 
girdo Jono, Pečiukaičių Cesiaus ir 
Vytauto.

1121. Karuža Romas, gyv. Mūn- 
chen, Lamontstrasse 21, Lietuvių 
Sąjunga, ieško pusbrolio Jucevi
čiaus Stasio, anksčiau gyv. Dres- 
den-Klotzsche.

1122. Domeika Vincas, gyv. 
Landshut, Lehbūhlstrasse 5, W. 12, 
ieško sūnaus Domeikos Jono, ve- 
ter. stud.

1123. Kalasauskienė Monika, 
gyv. Dillingen, Litauisches Lager, 
ieško vyro Juozo, sūnų Stasio ir 
Juozo ir dukters Petrės.

1124. Stonys Jonas, gyv. Ham- 
burg-Bergedorf, Bismarck-Kaserne, 
BĮ. 9, ieško Peslaitytės Joanos, 
Barkausko Petro Leono, Traškaus 
Alekso Leono, Garbačiausko Ani
ceto ir Vyčio Juozo.

1150. Murauskas Antanas, gyv. 
Soest Camp 364/15, Block C (Li
thuania), ieško Trečioko Zigmanto, 
Naujokaičio Vinco, Sakalausko Me
čio ir Sirgailio Jurgio.

1151. Velička Romas, gyv. Soest 
Camp 364/15, Bl. C (Lithuania), 
ieško Veličkos Edvardo ir Veličkos 
Jono.

1152. Kairelis Alfonsas, gyv. Ans
bach, Hindenburg - Post - Kaseme,' 
ieško giminių ir pažįstamų.

1153. Stankevičius Benediktas, 
gyv. Ansbach, Hindenburg-Post- 
Kaseme, ieško Stankevičiaus Ado
mo, Papaurėlio Mato, Alujūno 
Alberto, Bagdonavičiaus Prano ir 
kitų pažįstamų.

1154. Parišauskas Jonas, ieško 
Barišauskienės Bronės su 4 vaikais.

1155. Laurušonis Vincentas, gyv. 
Seligenstadt bei Wurzburg, ieško 
gyd. Bendoraičio Ferdinando.

1156. Piciniai Pijus ir Jeronimas, 
gyv. Wiesbaden, Litauisches Lager, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1157. Vilbikaitis Kazimieras, gyv. 
Dillingen/Donau, Litauisches Lager, 
ieško motinos Vilbikaitienės Mag
dalenos ir sesers Dubickienės Mag
dalenos.

1158. Marčiulionienė Marija, gyv. 
Bieberąch (Riss), Camp 8, ieško 
sūnaus Konstanto.

1159. Paškevičiūtė Veronika, gyv. 
Niendorf, Ostsee, Hospital 6. B.R. 
C.S., ieško Zavišaitės Z., Giedraity
tės Julijos ir Akstynų J. J.

1160. Kalvaitis Jurgis, gyv. Lu
beck, Finkenštr. 1, Lithuanian Camp, 
ieško sūnaus Jurgio.

1161. Mozūras Bronius, gyv. Lu
beck, Ziegelstr. 28a, Lithuanian 
Camp „Gražina", ieško Šukytės 
Elenos, Azarinskaitės, Knyburytės 
Adelės.
' 1162. Miliauskas Henrikas, gyv. 

Regensburg, Gan. Siedlung, UN
RRA Team 120, ieško Misliauskų 
Stefanijos. Vlado ir Povilo ir Ba- 
ruševičiūtės Elenos.

1163. Švilpa Vincas, gyv. Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberg (Litaui
sches Lager), ieško giminių ir pa
žįstamų.

1164. Valonis Augustinas, gyv. 
Seligenstadt bei Wurzburg, Li
tauisches Lager, ieško sūnaus An
tano, gyv. Austrijoje.

1165. Bilevičius Vytautas, gyv. 
Augsburg - Haunstetten, Flachsstr. 
50, ieško Bačinskų šeimos, Vaitke
vičienės Magdalenos, Abramavi- 
čiaus Prano ir Račylo Pijaus.

1166. Eitminavičiūtės Julija ir Lu
cija, gyv- Kempten, Salzstrasse 17, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1167. Vasiulis AIL, gyv. Schwein
furt, Teodor-Fischer-Platz, Litaui
sches Lager, ieško Ceičio Alb.

1168. Navickas Vladas, gyv. 
Landshut, Litauisches Lager, Leh- 
būhlstr. 5—24, ieško sūnaus Vy-. 
tauto ir Vlado.

1169. Cesnulis Antanas, gyv. Lu
beck, Santus Hubertus 41, ieško 
Stankūno Vinco ir Valčiuko Jono.

1170. Subačius Juozas, gyv. 
Schmalenbeck b. Ahrensburg ūber 
Hamburg, A'uslanderlager, ieško 
Subačių Jono ir Pijaus.

1171. Pecenkis Petras, gyv. 
Schmalenbeck b. Ahrensburg, ūber 
Hamburg, Auslanderlager, ieško 
tėvo Pecenkio Kazio, brolio Albi
no ir sesers Onos.

1172. Galeckas Viktoras, gyv.
Ansbach, Reuterstr. 9, ieško sūnaus 
Henriko. •

1173. ' Matulevičius, gyv. Augs
burg-Hochfeld, Baltic Camp, ieško 
Matulaitytės Zonės, Vadauskienės 
Nelės, Šlapiko Prano, Bukauskų 
Birutės ir Antano, Sameckio Kosto 
ir Berezovaitės Irenos.

1174. ' Švelnienė Jadvyga, gyv. 
Augsburg-Haunstetten 38—5, Baltic 
Camp, ieško Švelnio Vytauto.

1175. Mažulis Baltrus, gyv.Wurz
burg, Nord-Kaseme, ieško Joku- 
bausko Vlado. I
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