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fražu yra matyti lietuvių burei Į, 
Kurie tarp svetimųjų vienybę palaiko 
Ir susėję tėvynei aukoja žodelį, 
Ir- motiną pagarbin atminimais vaiko.
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Tremtiniu Bendruomenei 
įsikūrus

Tremtinio gyvenimą gyvendami, 
maišomės tarp svetimųjų, su jais 
santykiaujame, net ta pačia dalia 
dalijamės, tačiau mes, lietuviai, vis 
tiek negalime susilieti su kitų tau
tų to paties likimo žmonėmis. Tiek 
savo charakteriu, būdu, papro
čiais, tiek interesais bei siekimais 
mes iš kitų skiriamės, sudarome 
atskirą lietuvišką bendruomenę. 
Net ir išblaškytai gyvendami, mes 
esame jungiami to vidujinio ryšio, 
didžiojo laisvės troškimo ir kovos 
dėl išlikimo reikalo. Dvasinis ry
šys, tautinis solidarumas mūsų 
tautoje visais šio karo nelaimių 
metais mūsų tarpe gražiai reiškėsi. 
Niekad mūsų tauta nebuvo tokia 
vieninga ir vienodos nuotaikos, 
kaip kovoje su okupantais šiais 
pastaraisiais metais. Šiuo atžvilgiu 
vieningumu ir dabar galim džiaug
tis. Nelaimės, vargai suartino .. .

Tačiau iki šiol mūsų tremtinių 
visuomenė nebuvo organizuota. 
Nebuvo organizacijos, kuri būtų 

Kun. dr. Končius, Bendrojo Amerikos Lietuvių Fondo pirminikas, 
lankosi šiuo metu lietuvių stovyklose Vokietijoje

apėmusi visą tremtinių masę. O 
reikalas juk labai gyvas. Jei mes 
nenorime likti vien kitų veiklos 
objektu, jei norime ir patys savi
mi rūpintis, turime susiburti į 
vieną organizuotą bendruomenę. 
Visi iš savo tėvų lizdo išblokšti 
lietuviai tremtiniai velka vienodą 
benamių dalią, vienodais sielvar
tais gyvena, vienodus rūpesčius 
turi. Visa tai ir apsprendė L. Trem
tinių Bendruomenės, kaip visus 
tremtinius jungiančios organizaci
jos, įsikūrimą.. Organizacinės for
mos buvo atbaigtos š. m. kovo 3 — 
4 d. atstovų suvažiavimo, sudariusio 
centrinius organus ir patvirtinusio 
statutą. Šiandieną mes esame or
ganizuoti. Organizuoti ne kuriam 
nors kitam tikslui, bet savo pačių 
likimu rūpintis. Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės, kaip organizacijos, 
tikslą nusako statuto .deklaratyvi- 
nis įvadas: „Esančiai ištrėmime 
lietuvių tautos daliai sveikai ir pa
jėgiai išlaikyti, lietuvio vardui sau

goti, lietuvių tremtinių švietimui | 
tvarkyti, profesinam pasiruošimui 
ir specializacijai vykdyti, tautiniam 
solidarumui ir darbo meilei ugdyti, 
tremtinius globojančiom įstaigom 
bei administracijai talkinti ir tuo 
keliu naujam gyvenimui nepriklau
somoje Tėvynėje ruoštis — yra 
Lietuvių Tremtinių Bendruomenė". 
Tikslas aiškus ir nediskutuotinas. 
O Tremtinių Bendruomenės veikla 
praktikoje, be abejo, bus plečiama 
paties gyvenimo iškeliamų reikalų. 
Kas rūpi lietuviui, kas jį liečia, 
tas rūpės ir lies taip pat ir Trem
tinių Bendruomenę.

Žinoma, Tremtinių Bendruome
nės organizacijos bei jos organų 
sėkmingo veikimo laidas bus vi
sos visuomenės parama. Kiek visa 
visuomenė ir jos pavieniai nariai 
derinsis prie organizacijos uždavi
nių, kiek parodys solidarumo ir 
drausmingumo, tiek turės pasise
kimo organizacija. Tremtinių Ben
druomenės geras vardas sutampa 
su mūsų visų lietuvių tremtinių 
vardu. Jo išlaikymas yra pirmasis 
mūsų visų uždavinys. Tad šioje 
srityje ir Tremtinių Bendruomenės 
organai turėtų būti budrūs ir be- 
kompromisiniai.

Geras lietuvio vardas yra šven- i 
tas dalykas, nuo jo labai ir labai 
daug priklauso net mūsų visų 
ateitis. Dėl to tai ir Tremtinių 
Bendruomenės suvažiavimas kovos 
su negerovėmis taisykles priėmė 
kaip specialų priedą prie statuto. 
Tikėsim, kad skaudaus likimo 
aplaužyti ir pamokyti, reikalą su
prasim vienodai, būsim drausmingi 
ir savąją organizaciją remsim. Ne
laimės mus sujungė į Vienodo li
kimo bendruomenę, mus surišo 
bendrais rūpesčiais, vienoda kas
dienybe. Jungia mus vienodas il
gesys, vienodos viltys ir tie patys 
būgštavimai. Turi jungti ir pasiry
žimas rūpintis savo dalia, savo 
ateitimi. Likimas mūsų bus vieno
das. Ne kiekvienas individualiai 
mes susitvarkysim savo ateitį. Vi
sų mūsų ateitis priklauso nuo vie
no bendro, visus vienodai palie
siančio sprendimo. O koks jis bus, 
nemažai priklausys ir nuo mūsų 
pačių. Tremtinių Bendruomenė sto
vės visų mūsų interesų sargyboje 
ir tvarkys mūsų vidaus santykius. 
Jos organai policijos neturės, už 
tai lietuviškoji idėja turi pasiro
dyt; efektyvesnė už visas policines 
priemones. Jei susiklausymo nepa
sieksime, veltui bus visos pastan
gos.

P. Oriniaitė

. Pilkas vyturėlis
Vos žiemkenčio daigas, rytą pasikėlęs 
Iš po sniego saulėn, bailiai sužaliuos, — 
Grįš melsvon padangėn pilkas vyiurėLs 
Iš tolimo krašto — linkui Lietuvos...

Tyliai vyturiuodams, leisis mūsų žemėn — z 
Ak, basom kojelėm ant vagos drėgnos ...
Nieko jis neras ter>, nieko, kur gyveno — 
Anei šiaudo galo, anei samanos...

Salta bus ant dirvos, ant arimo juodo — 
Kietos kovo naktys, vėjai darganos...
Mažas vyturėlis ant ledinio gruodo — 
Nieks jo nesušildys, niekas neapklos ...

Betgi šis keleivis, čiulbuonėlis mažas, 
Mylimon tėvynėn grįžt nepavėluos... 
Iš naujų šapelių suks lizdelį gražu — 
Jis nebijo vėtrų nei ledų šalnos ...

Ir pakils padangėn pilkas vyturėlis — 
Tai giesmė gražiausia sodžiui Lietuvos! 
Bus Velykų rytas, Kristus prisikėlęs — 
Jam žiemkenčio javas šviesiai sužaliuos ...

Ilgesiu vis grįžtam į tėvynę juodą — 
Sudraskyti sodžiai, miestai pelenuos ... 
Gal ir mes nerasim nei aguonos grūdo, 
Nei baltų vartelių, svirno sąsparos ...

Ir tiktai griuvėsiuos — karo kapinynuos 
Gedulo legendą gluosniai belinguos...
Klaupiasi ant kelių kruvina tėvynė ...

Dieve, leiski grįžti kad ir pelenuosna...
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Žvilgsnis i architektūros praeiti Lietuvoje
(Tęsinys)

Lietuvių kiltys statėsi savo pa- 
statui pagal iš kartos į kartą per
duodamus papročius, kurių kitėji
mui laikas maža teturėjo įtakos. 
Statybos raida priklausė nuo viso 
gyvenimo kitėjimo veiksnių. Pa
statų pavidalą žmonės keitė tik 
realaus reikalo verčiami, palaips
niui, atskirais elementais. Be gy
venimo pastovumo, pastatų pavi
dalų pastovumui žymios reikšmės 
turėjo dar ta aplinkybė, kad nuo 
seniausiųjų laikų statybai buvo 
naudojamos vietinės ir vis tos pa
čios medžiagos (medis, šiaudai,
akmenys, molis . . .) ir beveik tie 
patys statybos būdai. Išorinių 
veiksnių, kurie būtų galėję turė
ti įtakos į baltų gyvenimą, tuo 
pačiu ir į jų statybos spartų kitė
jimą, bent pirmąjį tūkstantmetį po 
Kr., kol dar nebuvo reikšmingų 
santykių su kaimynais, istorija 
negalį mums nurodyti.

Taip pat nežinios tebėra ap
gaubtas ir mūsų prosenių gyni
mosi statybos — pilių bei pilai
čių ir su gynyba susijusių pasta
tų bei įtvarų — pirmasis raidos 
periodas. Nors lietuviai žymiai vė
liau už savo kaimynus sukūrė sa
vo valstybę, o žemaičiai dar ilgą 
laiką nebuvo į tą valstybę įjungti, 
jie ruošė žygius į gretimus kraš
tus ir buvo kaimynų puldinėjami 
dar prieš tai, todėl apsigynimui 
turėjo statytis pilis. Tai patvirtina 
archeologinės iškasenos ir kroni
kose išlikę svetimųjų į lietuvių 
kraštus atliktų karo žygių ap
rašymai.

Gana primityvų lietuvių kilčių 
ūkio ir kultūros lygį prieš valsty
bės sukūrimą atitiko ir visuome
nės santvarkos forma. Toji būklė, 
kurioje vyravo šeimos bei gimi
nės tvarka, pas lietuvius išsilaikė 
net iki XIII šimtmečio, pas žemai
čius net iki XJV šimtmečio. Val
džia priklausė giminių seniūnams, 
rikiams, kunigams, vėliau kuni
gaikščiams. Vadovavimo pareigos 
jiems tekdavo dėl jų sumanumo, 
narsumo; šios pareigos vėliau vir
to paveldimomis. Su laiku ir ma
terialiniai tokių vadų ištekliai 
padidėjo, pasidarė didesni už ki
tų, eilinių piliečių, išteklius.- Il
gainiui, priklausomai nuo vietos 
ir giminės, kuriai teko vadovauti, 
vadui reikėjo turėti didesnius ar 
mažesnius įrengimus ar pastatus, 
susijusius su gynybos organizavi
mu, reikėjo rūpintis saviškių ap
sauga nuo priešo veiksmų ir vado
vauti pačiai kovai.

Seniausiais laikais buvo ven
giama su priešu susidurti, todėl 
nuo jo pasislėpti buvo pasirenka
mos sunkiai surandamos bei pri
einamos vietos, paprastai esančios 
ant upių, ežerų ar balų supamų 
kalnų, prie kurių negausūs priėji
mai turėjo natūralias ar dirbtines 
kliūtis (Fliehburg). Kalnų šlaitai 
buvo stačiai nukasami ir apsupa
mi pylimų eilėmis, vėliau medžio 
rąstų tvoromis.

Tolimesnėje raidoje, kada tokio
se vietose reikėjo ilgesnį laiką 
gyventi ir kovoti, prasidėjo reika
lingų pastatų ir su gynyba susiju. 
šių įrengimų statyba, t. y. prasi
dėjo pilių statyba.

Pilyse turėjo atsirasti naujos 
paskirties pastatų bei įrengimų, 
kokių iki tol krašto statyboje ne
žinota (pvz.: pylimai, perkasai —

kliūtys priešui patekti į pilį, 
aukštos ir tvirtos sienos bei var
tai — apsaugai ir kovai, bokštai I 
— priešo sekimui ir kovai, įvai
rios kovos priemonių dirbtuvės ir 
1.1.), arba nuo seno žinomos pa
skirties pastatai, pilyse statomi, tu
rėjo įgauti naujų lyčių, susijusių 
su naujais reikalavimais (dides
niu • tvirtumu, saugumu bei talpu
mu). Prie šiųjų priskirtinos patal
pos įgulai, žmonėms, maisto at
sargoms, gyvuliams sutalpinti ir 
t. t.

Kauno pilies griuvėsiai

Nėra abejonės, kad pilių staty
bos raida vyko daug spartesniu 
tempu, negu šiaip krašto gyven
tojų statybos raida, nes priešai 
pilis dažnai puldinėjo, degino ir 
griovė. Pilis atstatydami, mūsų 
proseniai turėjo ieškoti tokių 
naujų techniškų priemonių, kurios 
būtų apsaugoję juos nuo kartą iš
gyventų nelaimių. Vadinasi, teko 
tobulinti, kas buvo netobula, keis
ti. l^as buvo netinkama.

Jei gyvenimo pastovumas, ne
buvimas reikalo keisti nuo seno 
žinomas pastatų lytis, iš vienos 
pusės, riboti materialiniai ištek
liai, iš antrosios, trukdė žemdir
bių statybos raidą, tai panašių 
trukdančių veiksnių pilių staty
boje negalėjo būti. Nuo kylančio 
pavojaus apsisaugoti kartą jį iš
gyvenusieji turėjo sutelkti visas 
turimas jėgas ir panaudoti visus 
reikalingus bendruomenės ištek
lius. Be to, pilių statybos raidą 
galėjo paspartinti svetimųjų pilių 
statybos pavyzdžiai, matyti laike 
žygių į tuos kraštus, arba įkaitų 
ar belaisvių pritaikyti lietuviams 
iki tol nežinomi statybos būdai.

Nors gyvybės ir turto išsaugo
jimas pradžioje turėjo būti svar
biausiuoju pilių formavimosi 
veiksniu, vėliau, kada pilių val- 
dovai-kunigaikščiai ėmė valdyti 
didesnes sritis, o jų pilys virto 
kultūriniais bei administraciniais 

tų sričių centrais, turėjo atsirasti , 
naujų pilių formavimuisi reikš
mingų veiksnių. Kaip kitur, taip 
lygiai ir Lietuvoje, prieš vienin
gos valstybės susikūrimą sritinių 
valdovų pilyse ar būstinėse turėjo 
subėgti visų srities gyvenamojo 
laiko reikalų siūlai, turėjo kon
centruotis ekonominis ir kultūri
nis gyvenimas. Tų reikalų rūpini- 
mas neabejotinai galėjo turėti įta
kos pačių pilių ir prie jų besiku
riančių gyvenamųjų vietovių (pa
pilių) statybos pobūdžio susifor- 

. mavimui.
Kadangi, kaip matėme, prie val

dovo pilies ar būstinės telkėsi ge
re ei bei kultūrai kilti ir klestėti 
palankios sąlygos, tai joje turėjo 
kilti didesnis ir estetinių pradų 
būties formavimui pareikalavimas, 
negu kitose srities vietose. Tokio 
pareikalavimo kilimui reikšmės 
galėjo turėti dar orumo, pagarbos 
valdovo autoritetui bei reprezen
taciniai sumetimai. Žodžiu, to

kiame centre, kuriame koncentra
vosi ištekliai ir būrėsi žmonių 
atranka, turėję būti- rūpinamasi 
pilies pastatų ir jų patalpų gra
žesne išvaizda, dailesne forma, tu. 
rėjo suklestėti architektūra ly
giai, kaip ir kitokios to laiko me
no šakos. Panašios, tik mažesnės 
apimties sąlygos galėjo būti ir di
džiūnų būstinėse. Ir jose galėjo 
būti gražesnių pastatų ir talpesnių 
bei puošnesnių patalpų, negu šiaip 
žemdirbių sodybose.

Keliautojas Vulfstanas, IX šimt
mečio gale aplankęs baltų (aisčių) 
kraštą, savo kelionės aprašyme') 
mini ten radęs daug pilių ir mies
tą Trusą (išnykusį, buvusį dabar
tinio Elbingo vietoje). Kryžiuočių 
ordino kronikininkas Petras Dus- 
burgas6), vaizduodamas ordino ko
vas su senprūsiais, mini, kad XIII 
šimtmečio gale ordinas sunaikino 
senprūsių pilį Ragainę prie Ne
muno, turėjusią mūrus, priemiestį 
ir kitus namus. Taip pat jo žinio
mis kryžiuočiai 1272 m. sunaikinę 
prekyvietę (forum) Gerkiną ir 1287 
m. tokią pat vietovę Pogusanę. 
Samijojė, esą, buvęs kaimas, ku
riame gyveno 500 vyrų.

(Bus daugiau)

5) J. Užpurvis. Lietuvių tautos 
istorijos šaltiniai.

’) Ibidem.

Juozas Mikšias

Tėvynės ilgesys
Kažkas kiekvieną mano žingsnį seka,
Visur mane kaip neramus šešėlis lydi.
Ir tuos pačius ir tuos pačius man žodžius sako:
„Tu širdyje nešioji skausmą didį.“

Kažkas ir naktį pas mane ateina
Ir paslaptingai kužda man per sapną ramų:
„Kodėl nutildei savo skambią dainą? . . .
Kur palikai tu savo gimtą namą?“

Kažkas man primena per greit suvytusią jaunystę,
Seniai, seniai matytus tėviškės laukus
Ir dar neleidžia per toli nuo jų nuklysti, 
lr slegia man krūtinę lyg akmuo sunkus.

Kažkas kiekvieną mano žingsnį seka . .
Ir sielvartingai klausiu aš: „Kas tu esi?“
Ir aš jaučiu ... ir aš girdžiu — atsako:
„Aš — tavo paliktos tėvynės ilgesys ..."

E. Putvytė

Svetur
Ir plyšta iš skausmo širdis, kai 

išplėštas iš savo tėvynės blaškausi 
pasaulyje, kaip benamis klajūnas.

Karas pasiekė nepaprastą mas
tą, išjudindamas ir naikindamas 
nuošaliausius kampelius, įtraukda
mas ne tik kovojančias kariuoma- 
nes, bet ir ištisas tautas. Gyvento
jus atplėšė nuo jų žemės ir kaip 
medžio lapus sviedė į svetimas 
šalis.

Karas pakirto žmogaus dvasines 
jėgas, nės savo griaunamąja jėga 
siekia išplėšti žmogui tikėjimą 
ateitimi ir teisybe.

Mažosios tautos pasijuto nesau
gios, ir daugelis klausia saves, ar 
jos iš viso liks gyventi ateityje.

Naujieji mokslo išradimai pada
ryti prieš karą ir karo metu, tovu- 
lėjąs susisiekimas, radijas, sudė
tinga gamyba. Kada augalas augi
namas viename pasaulio kampe
lyje, jam apdirbti anglys kasamos 
kjtur, likusios apdirbimui reikalin
gos medžiagos gabenamos iš tre
čiur, verčia valstybes atidaryti sa
vo sienas ir įsijungti į bendrą ga
mybos raidą, verčia žmones at
merkti akis ir atverti ausis visam 
tam, kas vyksta pasaulyje, nebe 
leidžia sustingti vietoje ir tūno i 
savo kampelyje.

Mokslas ir meno išradimai da
rosi bendras žmonijos labas, ir šian
dien nebeįmanoma kalbėti apie 
vieną kultūringą tautą, sušvitusią 
kultūra, meno šedevrais vienur ar 
kitur, kaip tai buvo senovėje.

Dabar kultūra darosi pasaulinė, 
visos žmonijos. Galėtų net kilti 
klausimas, kad ateityje iš viso ne. 
beliks tautų ir valstybių sienų. Tą 
mintį lyg ir sustiprintų dabartinis 
karas, sunaikinęs savo bangomis 
visas sienas.

Gal galima net būtų sukurti 
idealios santvarkos planą: visas 
pasaulis, sakysime, viena valstybė.

Tačiau tai tik tolima svajonė. 
Pažvelgę į žmogų ir jo psichologi
ją, pamatysime, kad jam visada 
suprantamesni ir labiau savi bus 
artimieji.

Tauta — tai artimoji žmogaus 
aplinka, su kuria jis susijęs kūnu 
ir siela. Tauta — tai bendrija, su
rišta vienos kalbos, praeities, pa
pročių, žmogaus būdo, gyvenamo
sios vietos ir, pagaliau, ekonomi
nių interesų.

Šiandien mes, pasitrankę vienur, 
o gal ir daugiau metų svetur, ne 
tik protu, bet ir širdimi pajutome, 
kas yra savi tautiečiai, sava tė
vynė.

Ji glūdi mūsų širdies gelmėje, 
kalba per mūsų darbus, judrius 
ir siekimus, spindi mūsų žodžiuose, 
ji mūsų neapleidžia nei dienos 
mintyse, nei nakties sapnuose.

Kelyje matėme gražios gamtos, 
sutikome gerų ir blogų žmonių, 
bet vieno visi išsiilgę tetrokštame, 
ypač viena visi vieningai, nors ir 
nesusitarę, tegalvojame:

— Grįžti! Grįžti į šiaurę, į pT- 
kai melsvo dangaus d°nniama J ie- 
tuvą ir ten nors ir didžiausiame 
skurde, plikomis rankomis plėšti 
dirvonus, rinkti griuvėsius ir ku’ti 
kurti savo ir savo tautos ateitį.

Kas šiandien mes?
Klajūnai, benamiai, bespalviai 

sutvėrimai!
Ko bevertas nuplėštas lapas nuo 

medžio! Ko vertas žmogus be savo 
tautos. Be savos tėvvnės jis virsta 
nieku, nes neturi aplinkos, kurioje 
reikštųsi. Juk ne tik vadai ir me
nininkai tautą veda ir kuria jos 
kultūrą. Tauta pagimdo ir užaugi
mą menininkus ir vadus, ir žūsta 
talentai, jei nėra jiems dirvos 
augti, jei nėra kam jų klausyti.

Žmogus savoje visuomenėje yra 
visumos dalis. Kaip augalas savoj'* 
žemėje, taip ir žmogus reiškiasi 
per savo tautą.

Ir žmoniją mums lengviau su
prasti per tautą. Žmoniją ne kaip 
palaidą minią, įvairiaspalvį, nesu
sikalbantį ir viens kito nesupran
tantį mišinį, bet kaip tautų vainiką.
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Rooseveltiene pas Berlyno
pabaltiecius
(Laiškas iš Berlyno)

Ponia E. Rooseveltienė

Iš 4,3 milijonų gy
ventojų prieš karą 
Berlynas kapitulia
cijos dienomis be
turėjo apie 2,5 mil., 
dabar turi apie 3 
mili onus. Iš tūk
stančių lietuvių ka
pituliacijos dieno
mis Berlyne buvo 
likę jau tik šimtai. 
Dabar yra jau tik 
saujelė. Tų, kurių 
pavardės ir adresai 
žinomi, yra tik ke
lios dešimtys. Kiti 
gyvena išsisklaidę 
ir išsklaidyti. Nuo 
kapituliacijos iki 
dabar tam tikras 
skaičius Berlyno 
lietuvių .žaliais“ ir 
„nežaliais“ keliais 
iš Berlyno išnyko 
iai į rytus, tai i
vakarus, vieni savo, kiti ne savo 
noru. Tų kurie Berlyne liko, pa
dėtis, švelniai tariant, buvo ne
pavydėtina.

Kaip žinia, Berlynas iš pradžių 
buvo vienų sovietų okupuotas. 
Liepos mėnesio pradžio:e atžy
giavo anglų ir amerifaečių oku
paciniai daliniai, o vėliau dar ir 
prancūzų. Miesto dalys Tiergarten, 
Charlottenburg, Wilmersdorf ir 
Spandau yra britų sektoriuje, 
Schoeneberg, Tempelhof, Kreuz
berg, Zehlendorf, Steglitz, Neu- 
koelln — amerikiečių sektoriuje, 
Wedding ir Reinickendorf — pran
cūzų sektoriuje, o visa rytinė 
miesto dalis su miesto centru, su 
Alexanderplatzu ir t.t. yra rusų 
sektoriuje. Visą miestą bendrai 
valdo tarpalijantinė komendantūra,
atskirus sektorius — atitinkamų 
okupacinių kariuomenių komen
dantūros. Nors magistratas (rusų 
zonoje) yra bendras, bet kiek
vienas sektorius vis dėlto valdosi 
šiek tiek skirtingai. Judėjimas tarp 
atskirų miesto sektorių nesuvar- 
žytas, nors kai kuriuose sektoriuose 
būna dažnai praeivių asmens do
kumentų tikrinimas. Kam nebūtinai 
reikia, į kitas zonas nevyksta.

Miestas jau per bombardavimus 
buvo baisiai sugriautas, o per ko
vas dėl Berlyno ir gatvės kovas 
— dar labiau. Vis dėlto berlynie
čiai vaidina lyg jie atsistato. Did
miestis lieka didmiestis, nors ir 
tarp griuvėsių, ir stengiasi atgai
vinti visokias didmiestiškas il uzi- 
jas. Nesant kuro, iškirsta daugel s 
miesto parkų, net ko ne visas 
Tiergarteno parkas, kuris, tiesa, 
jau per miesto kovas gerokai gra
natų buvo nučiužinias.

Maitinimas paskutinėmis kovų 
dienomis ir pirmaisiais po kapi
tuliacijos mėnesiais buvo labai 
sunkus. Vasarą daug žmonių m rė, 
kadangi organizmas nuo išbadė- 
jimo neatsilaikė prieš bet kokius, 
nors ir mažiausius, ligos priepuo
lius. Apskritai, tokiais laikais did
miesčiuose vis sunkiau su pragy
venimu. Lietuviams Berlyne buvo 
tiek pat sunku, kaip if kitiems, 
kai kuriais atžvilgiais net sunkiau. 
Jie ir dabar dar, jei nėra UNRRA'os j 
stovyklose, gyvena tik iš vokiškų 
kortelių ir jokių maisto priedų iš 
niekur negauna. Iš viso jie iš nie
kur negauna jokios nei ma
terialinės, nei moralinės para
mos; nesirūpina jais (net pri
minti neprisimena) jokie lietu
viški centrai, ir taip atrodo, 
lyg jie išbraukti iš gyvųjų sąrašų, i 
Beje, Berlyne šiuo metu nebėra 
jokio lietuviško komiteto ar pa-1

Gestapo įstaigos ir jų agentai 
Lietuvoje gerai suprato slaptosios 
lietuviškosios spaudos reikšmę 
rietuvių tautos kovai prieš nacių 
okupaciją. Negalėdami gobelsi- 
nės propagandos metodais pa
veikti lietuvius paklusti naciams, 
stengėsi kaip įmanydami už
gniaužti pogrindinį lietuvių tautos 
laisvės judėjimą. Milžiniškas pa
stangas dedant, 1943 m. rugpiūčio 
mėnesį Gestapui pavyko surasti 
ir konfiskuoti vieną pogrindžio 
spaustuvių. Vienok šis jų „laimė
jimas" nedaug ką tepakeitė slap- 

I tame lietuvių judėjime, nesgi 
i fišaiškinus vieną slaptą leidinį, 

tuojau jo vietoje atsirasdavo nau
jas.

Štai ką įvykių rytojaus dieną 
rašė konfiskuoto pogrindinio laik
raščio įpėdinis:

„Norėdami truputį pagadinti 
šioje srityje Gestapui ūpą, mes 
pažadame, kad jei kartais Geste- 
pui ir pavyktų dar surasti ir su
imti kurią nors slaptą lietuvišką 
spaustuvę, tai to pasėkoje nusto
jusio eiti leidinio vietoj mes iš
leisime du naujus. Tam visi pa- ! 
siruošimai padaryti jau prieš pu- į 
sę metų. Prašom." („Laisvės Ko- 
votojas" 1944. III. 6, Nr. 22).

Gestapas, matydamas, kad to- i 
kios priemonės nedaug ką gelbės, | 
griebėsi „gudresnių“ — provoka
cijos. Jo vadovai, matyt, jau ne- 
beneigė pogrindinės spaudos ^svar- 
bos. Su pogrindžio spauda jie nutarė 
kovoti taip pat pogrindine spau
da, tikėdamiesi, galėdami ją pa
lankioje sau dvasioje spausdnti 
ir platinti daug didesniu kiekiu. 
Siam reikalui 1944 metų kovo 
mėn. pradžioje jie išleido vieną 
„slaptą“’ „Laisvės Kovotojo“ nu

Viktoras Girlanda ansamblių pasirodymai, dmerikie-
čių ir anglų įstaigų ir pareigūnų 
prielankumas lietuviams vakaruose 
ir t.t. Visa tai Berlyno lietuviams 
buvo'lyg garsai iš kito pasaulio. 
Nors Berlyno lietuviai liko išskirti 
iš lietuvių bendruomenės tautinio 
solidarumo manifestacijų, tačiau 
jie, kartu su visais tautiečiais, ar 
jie būtų rytuose, ar vakaruose, ar 
už jūrių, džiaugiasi ir liūdi bent 
dvasioje, kuriai demarkacijos li
nijų, zonų ir sienų nėra.

Pabaltiečiams Berlyne buvo ti
kra staigmena ponios Roosevel- 
tienės apsilankymas vasario 15 ir 
16 d. Ji atvyko trumpam ir į UN- 
RRA'os DP stovyklą 7ehlendorfe 
ir- keliolika minučių pabuvojo su 
pabaltiečiais, tuo laiku stovykloje 
esančiais (daugiausia čia latvių; 
lietuvių ir estų tik mažas skaičius). 
Kai pabaltiečių delegatės Roose- 
veltienei dėkojo už jos pastangas 
UNOje ir apskritai išvidinių žmo
nių naudai, žymioji viešnia kukliai 
atsakė, kad ne ji viena čia turinti 
nuopelnų: „Visi buvo už Jūsų rei
kalą!“ pareiškė ji. O kai pabal- 
tietės įteikė jai atminimui tautinio 
darbo pirštines, ji pasakė: „Jūs 
patys nieko neturite, o tačiau dar 
dovanojate!“ Gražiai taip pat at
siliepė apie mergaičių tautinius 
drabužius. Rooseveltienės apsilan
kymas stovyklo:e mūsiškiams bu
vo, suprantama, pažymėtina diena. 
Su pasitenkinimu vienas kitas mū
siškių po to pareiškė: .Ir aš su 
Rooseveltiene pasisveikinau!"

Berlyno lietuvių kolonijos „mė
tyti ir vėtyti“ tautiečiai siunčia 
sveikinimus iš šos ypatingos salos 
visų keturių horizonto krypčių 
broliams ir seserims! ’ 

našaus. Žinant padėtį Berlyne, tuo 
niekas nesistebės.

Skaudžiausia buvo, kai. ilgus 
mėnesius Berlyno lietuviai buvo 
visiškai atskirti nuo pasaulio ir 
nieko nežinojo apie savo tautiečių 
likimą vakaruose. .Tik kai paštas 
pradėjo judėti, pamažu sužinota 
apytikrė padėtis ir vėl įgauta šiek 
tiek vilties. Daug kas buvo tikra 
staigmena. Pavyzdžiui, lietuviški 
laikraščiai, lietuviškos gimnazros 
ir kitos mokyklos, lietuviškų meno i

Dipl. ekonom. Br. Kviklys

Kaip Gestapo leido ir platino 
,slaptaja' lietuviška spauda

merį, palikdami tą patį laikraščio 
pavadinimą, formatą, šriftą, tik iš 
dalies pakeisdami leidėją — „Lei
džia Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjungos Jaunoji Karta“. Žinoma, 
laikraščio turinys taip pat iš pa
grindų „sureformuotas“.

Štai ką rašo šio laikraščio ve 
damajame naujieji „leidėjai“:

„Kaip iš šio leidinio antraštės 
matyti, mes pasivadiname „Lietu
vos Laisvės Kovotojų Jaunąja 
Karta". Nuomonių skirtumai apie 
būsimą mūsų krašto sutvarkymą 
privedė prie prarajos, ir todėl 
mums toliau senąja linkme žy
giuoti neįmanoma. Pastangos dėl 
susitarimo nuėjo niekais. Todėl 
mes, Janonosios Kartos Laisvės 
Kovotojai, pasiryžome savo min
tis ir siekius visuomenei patiekti 
atskiru leidiniu".

Toliau Gestapo „spaudos dar
buotojai' iš pačių pagrindų „re
formavo" 1944. II. 16 dienos Nr. 21 
tikrojo „Laisvės Kovotojo" tek-' 
stą, tikslu pateikti jį plačiai skai
tančiai visuomenei. Pirmiausia bu
vo naciškai — fašistiškai perdirb
tas Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto atsišaukimas į lie
tuvių tautą tautos šventės proga. 
Visos čia skelbiamos demokratiš
kos mintys buvo „sufašistintos".

Toliau naujieji autoriai nusako 
politinius lietuvių tautos tikslus:

„Smetonos santvarka yra ir liks 
mirus. Šioji santvarka pati save 
nuteisė dėka reiškiamo žydams 
bei lenkams prielankumo. Mes ! 
siekiame valstybės, sukurtos au
toritetiniais, fašistiniais pag: in
dais, kurioje gyvens vien tik lietu
viai. Todėl skelbiame griežtą ko
vą rusams, vokiečiams, lenkams 
ir žydams. Mes nenurimsime, kol 

šios mažumos neapleis mūsų kra
što.

Su demokratinėmis partijomis 
mes bendradarbiausime tik tuo at
veju, jei jos nustos taikiusios 
lietuvių tautai kenksmingos kryp
ties ir visiškai subordinuosis mū
sų idėjoms (minčių eigai). Krikš
čionių demokratų partija, kuriai 
vadovauja dvasiškija, rodo dideli 
prielankumą žydams. Demokrati
nių partijų vadovai — K. Grinius, 
M. Krupavičius ir prof. Aleksa — 
1942 m. lapkričio mėn. įteikdami 
memorandumą generaliniam ko
misarui aiškiai įrodė savo prielan
kumą žydams.

Krikščionių demokratų partija 
pritarė jų žygiui ir protestavo 
prieš žydų išnaikinimą (skaityk 
Nepriklausomoje Lietuvoje Nr 
9—12/1942). Daugelis dvasininkų 
rėmė žydus ...

Kaipo pastarųjų laikų pavyz
džiai minėtini dvasininkai Vaclo
vas Tomaševičius, Kaune, ir Juo
zas Želvys, Kaune — S v. Antano 
bažnyčia, kurie dar 1944 m. sau
sio mėn. krikštijo iš geto pabė
gusius žydus ... Giliai tikintis ka. 
talikas, lygiai kaip ir mes, smerks 
tokius veiksmus." (Cituota iš Ge
stapo išleisto „Laisvės Kovotoju“ 
1944 m. vasario — kovo mėn. nu
merio).

Tai tik kelios gestapinio „L. 
Kovotojo" mintys. Jų, žinoma, yra 
paskelbta daug daugiau, bet v:sos 
viena kitai panašios. Visomis sa
vo mintimis vilkas išdavė save, 
nors ir buvo avies kailiu užsivil
kęs. Lietuvos visuomenė tuo lai
ku nebuvo jau tokia naivi ir po
litiškai neišmokslinta, kad nega
lėtų to visko suprasti.

Tikrasis „Laisvės Kovotojas", 
polemizuodamas su gestapiniu sa
vo įpėdiniu, rašo:

„Taip pat leidinio pradžioje Ge
stapo rašo apie kažkokius skili
mus, neperžengiamas prarajas ar 
panašiai. Iš tokių pareiškimų mes 
dar labiau iššifravom Gestapą, 
nes visiems žinoma, kad ski’imai 
šiuo metu yra madoje tik pas 
„ašį" (pernai atskilo Italija, šie
met laukiama Vengrijos, Rumuni
jos, Bulgarijos ir kitų atskilimo), 
kurios vieninteliai „cementai" yra 
Gestapo. Lietuvių tautoje gi šiuo 
metu skilimai yra baisiai nema
dingi. nes lietuviai gyvena vie
ningoje Nepriklausomybės laimė
jimo dvasioje, tuo tarpu „ašies" 
partneriai skyla, nesutardami, kam 
turi tekti karo pralaimėjimas.”

Straipsnio autorius polemiką 
baigia šiais linksmais žodžiais:

„Baigdamas turiu tik pranešti 
kad LLKS baisiai pavydi tų spaus
dinimo priemonių, kurias Gestapo 
pasitelkė falšyvo Laisvės Kovoto
jo pagimdymui. Įsivaizduokit «au- 
spausdinama viešoje „Šarūno" 
spaustuvėje Kaune, Maironio n-vė 
26, spausdina (elektrinėmis maši
nomis) iš „Spindulio" spaustuvės 

BALF pirm.' kun. dr. Končius ta rp lietuvių moksleivių Detmolde

paskolyti žydų tautybės geri dar
bininkai (lietuviai darbininkai ir 
tarnautojai prieš tai iš Šarūno 
spaustuvės buvo pašalinti) ir pla
tina — Gestapo apmokami tarnau
tojai, važinėdami po visą Lietu
vos teritoriją keliomis lengvomis 
mašinomis. Be to, dar ištisas 
tarnautojų būrys Gestapo rūmuo
se Kaune kiša į vokus, klijuoja ir 
siunčia viršaičiams, apskričių vir
šininkams ir visur kitur, kur tik 
užsimanė.“

Taigi, kaip matome, šios gesta- 
pinės priemonės pogrindinės spau
dos veikėjus ir jos bendradarbius 
nelabai gąsdindavo, atvirkščiai, 
retkarčiais suteikdavo tam tikro 
įdomumo ir jumoro.

Nežiūrint vokiečių valdžios pro
vokacinių priemonių, pogrindinė 
spauda vis labiau plito. Bet apie 
tai geriau tekalba kitas pogrin
dinis laikraštis, kukliai savo skil
tyse minėdamas metinę laikraščio 
sukaktį:

„Jau pati tiesa, kad kraštas pa
jėgė pasipriešinti mobilizacijai ir 
atmetė vokiečių organizuotą lie
tuvių legijoną, yra milžiniškų ata- 
mainų rodiklis. Daug to buvo prie
žasčių, bet svarbiausią vaidmenį 
suvaidino mūsų laisvoji pogrin
džių spauda, į kurią rikiuojasi vi
sas kraštas, nes tuo tarpu ji, ir 
tik ji yra lietuvių viešosios nuo
monės reiškėją, nors pati, paly
ginti, dar jaunutė. Mes teminim 
tik savo metines, kiti už mus dar 
jaunesni. Per metus — nuo 1942. 
VI. 1 — teišleidom vos 21 numerį, 
bet su bendru 98.000 metiniu tira
žu, ir 2 ekstra leidinius. „Neprikl. 
Lietuvos" tiražas prilygsta maž
daug prieš 10—15 metų turėtus 
mūsų savaitraščių tiražus, bet ka
dangi „N. L.“ nekolekcionuojama, 
tai jos skaitytojų skaičius yra žy
miai didesnis. Tai jau slaptosios 
spaudos savybė. Už tai esame dė
kingi platintojams ir skaitytojams.

Laikraščio darbas nėra lengvas. 
Išleisti vieną numerį mums reikia 
tik techniškam darbui 9 darbo die
nų, taigi, per metus teko dirbti 
189 darbo dienas arba 6 mėn. 9 d. 
Reikalinga dar truputis ir nervų, 
nes leisti laikraštį yra tiek pat 
gyvybei pavojaus, kaip ir karei
viui mūšio* lauke. Dėl tokiu darho 
sąlygų skaitytojai bus atlaidūs dėl 
tų ar kitų netobulumų, netikslu
mų, kuriuos ir mes patys matome 
ir patys dėl jų sielojamės.

Antruosius metus pradėdami, 
stovim prieš naujus didelius sun
kumus ir svarbius įvykius, kurie 
gali pareikalaut tiek iš mūs, tiek 
iš visos mūs visuomenės kai ku
rių apsisprendimų. Būdami realūs 
ir teisingi, būsim pakankamai sti
prūs numest okupacinį jungą, iš
plėšt iš okupanto ginklą it kardu 
— ugnim įsijungt į laimėtojų, į 
laisvų nepriklausomų valstybių 
tarpą“ („Neprikl. Lietuva" Nr. 9 
(21) 1943. VI. 1 d.).
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smc-puojame vandenį. Jeigu ir 
genys čia augtų taip, kaip musku
lai, kaip turėtum būti patenkintas ..

šiandieną belgo vardadienis. 
Draugai per pietų pertrauką at
nešė -glėbį gėlių ir sukrovė ant 
mašinų. Koks kontrastas! Gėlės ir 
plienas! Gyvybė ir šaltas trūniji
mas.

Fabriko darbininkas prisiminė 
gėles. Florencijos verandose, gėies 
Serbijos kalnuose, gėles prie Ne
muno ir prie žydinčios Nicos.

sėme „miegamąjį“ koridoriuje ant 
stalo, ant to paties, kur UNRRA’os 
duodamą maistą dalina. Nakvynė 
prie atviro lango, kadangi visi sti
klai iškritę. Naktį dažnai pakyla 
vėjas ir švilpia pro ausis, plevena 
antklodę. Užsitrauki antklodę ant 
galvos ir miegi, į nieką nereaguo
damas, nes dar nėra perdaug šal
ta. Čia, Wiesbadent, skirtumas 
temperatūros tarp dienos ir nak
ties mažesnis, negu Bavari'oje.

Mūsų patalynė - palapinė ir vie
na antklodė. Neužima daug vietos 
ir lengva nešioti.

Antano Baranausko
, „ANYKŠČIU ŠILELIS“

(Tęsinys)

V. M.

Dominykas visą valandą dar
buojasi prie krosnies. Grįžo šla
pias, o jokios ugnies .susidžiovini- 
inui. Keikia italus, kodėl neparū
pino malkų. Pagaliau atsineša, iš 
lovos išlupęs, lentą, sutrupina ją 
ir įkuria ugnį.

Arigo šiandieną gavo pirkti pie
šimui popieriaus, todėl linksmas ir 
patenkintas. Piešimas jam - viskas. 
Net užvakar, kai policija kratė sto
vyklą, taikėsi su pieštuku rankoje 
nubrėžti policininkų šaržus. Vakar, 
kai nupirkau knygą su Renoir pie
šinių reprodukcijom, jis ėmė kaip 
vaikas šokti.

fabrike suėmė 
Šiandien visus 

miesto, tūkstan-

Pagrindinis jausmas, persunkęs 
„Anykščių Šilelį", — tai tikra lai. 
mė, džiaugsmas dėl gamtos grožio 
ir iš to plaukianti didelė dvasios 
ramybė. Tas ramumas nuolat pa
brėžiamas: poetas jau pat pradžio
je klausia: „kur ramus jūsų ūži
mas nuo vėjo?"; miško paukštelių 
jąm taip „ramu klausytis"; ne tik 
jam, bet ir visiems būdavę iš šile
lio „didžiausio ramumo, gražaus 
ramumėlio". Iš to gamtom grožio 
išgyvenimo kyla drauge su dvasi
ne ramybe ir kažkoks neišaiškina
mas graudinąs ilgesys. Žmogus 
junta, kad jam kaž kaip gera, ra
mu, graudu. Ir taip šilelyje „ką 
tik jauti, vis ramu: širdį glosto, 
griaudžia”. Iš tos ramybės, anot 
Baranausko, „ašaros ir atsidusimas,

iš to šventos pajautos, iš to gies
mės imąs’.'. ,

Pažįsta tą savotišką - susigraudi
nimą, gamtos grožį išgyvenant, ir 
kiti poetai, pvz., Putinas rašo:
Dievuli mano, kas per šviesios 

naktys!
Ir kas aukštų padangių per 

aukštumas!
O žvaigždės, žvaigždės! didelės ir 

mažos,
Taip spindi net graudu, Dievuli 

mano.
Bet ir Baranauskas lygiai subti
liai sugeba įžvelgti žmogaus sielon 
ir iškelti tą graudųjį ilgesį. Štai, 
pvz., viena iš lyriškiausių „Anykš
čių Šilelio" vietų:
E tas visas ramumas po lietuvių 

dūšias,
Lyg lygumoj vėjelis po žoleles 

trąšias,
Plaukydamas lingavo, tamsiom 

vilnim tvino: 
Dažnai miške lietuvis, ko veikia 

nežino.
Ė tik junta dažniausiai, kad širdis 

neskaudžia,
E tik pilna pajautų labai ramiai 

griaudžia,
Ir lyg rasos žemčiūgais gausiai 

atgaivinta;
Ir lyg rasa per veidą ašarėlės 

krinta.
Tasai susižavėjimas gamtos gro
žiu, toji begalinė dvasinė harmo
nija, tasai nesuprantamas, bet toks 
mielas kažko ilgesys tiesiog svai- 

1 gina žmogų, verčia jį užmiršti vis
ką, užmir šti save patį. Rodos, 
žmogaus asmenybė nyksta ir iš
tirpsta šitame visa apimančiame 
grožyje, lyg ir susilieja su visa 
gamta.

Panašų jausmą pažįsta dažnas 
rašytojas, arčiau susigyvenęs su 
gamta. Vaižganto „Pragiedruliuo
se” Napalys, eidamas žydinčia pie
va, „nori apsibristi grožiu, kaip 
girtuoklis apsigena alkoholiu. Ir 

rodės pats esąs viena dalelė 
to Dievo bukieto". Panašiai Rei
monto „Valstiečiuose" Antanas 
Borina kartą, tiesiog apsvaigęs, 
„skendėjo kažkame, kas dvelkia 
iš tų neaprėpiamų laukų, kas so
tino jo sielą svaigiu ir visiškai 
neapsakomu saldumu. Jam atrodė, 
kad jis ritinėjasi su vėjų javais; 
atrodė, kad žvilga minkštutėle, 
drėgna žolių veja; kad čiurlena 
upeliu per įkaitusį smėlį, pro 
šienapjūtės kvapo persunktas pie
vas, o čia vėl jam vaidenosi, kad 
skrenda su paukščiais kažkur 
aukštybėmis, aukštai viršum že
mės ...; čia vėl jis darėsi tarsi 
laukų ošimas, girių siūbavimas ... 
Jis jautė savo asmenį, bet drauge 
jautėsi esąs viskas."

Panašų svaigų užsimiršimą gam
toje, savotišką širdies apsalimą ir 
Baranauskas pajunta:

Miškan, būdavo, eini — tai net 
akį veria; -

Vat, taip linksmina dūšią, ažu 
širdies tveria,

Kad net, širdžiai apsalus, ne 
kartą dūmojai: 

Ar miške aš čia stoviu, ar dan
guj, ar rojuj?! 

O štai dar būdingesnė vieta:
Paskum ilgai krūtinėj šilelis 

i kvėpuoja;
Atsidusus krūtinė, lyg giria, , 

linguoja.
Lyg, tarytum, ramumas taip 

dūšion intslinko, -
Kad net dūšia, kaip varpa pribren

dus, nulinko.

Dominykas mirė! Vyras geleži
nis, nuaugęs.

— Mirsim, visi mirsim šioj bado 
karalystėj, nė vienas negrįšim sa
vo Lietuvėlėn, - girdžiu kaip šian
dieną jo žodžius ir matau jį pasi
lenkusį ant lovos, beplausiantį ta
bako stiebus arba bežiūrintį į 
didžiuli dubenį su keletą šaukštų 
sriubos visam kambariui.

Jis mirė savaitė po kapitulia
cijos, apie kurią tiek daug svajo o. 
Džiaugsmas nebegelbėjo - orga
nizmas buvo per daug suėstas 
sunkaus darbo kalvėje ir maisto, 
kurio padorus šeimininkas ne
duoda savo šuniui.

Ir galvoju, kad ne vienas Domi- kiotas skrybėle^, sukabintas ant 
nykas - taip šimtai baigė savo gy- durų, žiūrim į savo drabužius - kur 
venimą svetimoje žemėje bever- tau sezonai! Mes štai pačiame vi- 
gaudami, besukdami karo maši- į durvasary su tais pačiais vilno
nai ratus. Toli nuo tėvynės, kurią niais kostiumais, su kuriais vi- 
tik iš meilės jai apleido. Kapas duržiemy malkas kirtome, rąstus 
vienišas, po svetimu dangumi. Į vertėme, juodais marškiniais, jok:u 

būdu jau nebetinkančiais nei var
tojimui, nei vasarai. Sunkūs dideli 
kareiviški klamokai ant kojų. Ko
jinių - nebeprisimename, kada 
paskutinį kartą jas turėjome ant 
kojų. Lagaminas pilnas knygų ir 
popierių . . .

Pagaliau! Pagaliau turime nuo
savą kambarėlį dviem žmonėm, su 
lova, su stalu, su kėdėm - tikrą 
kambarį, kurį mes susikalėm ir 
susilipdėm palėpėje. Dabar, po vi
sos dienos triūso, ramiai atsisėdom 
pirmą kartą po išvažiavimo iš Lie
tuvos prie stalo.

Vartom po ranka pakliuvusį 
„The News-Tribune" numerį, žiū
rime reklamas, skelbimus. Sofa 
tiek dolerių, kostiumas tiek, skry
bėlė vėl tiek ir tiek. Žiemai kostiu- I 
mas, štai pavasariui, šitas vasarai,! 
o šit rudeniui. Ir skrybėlė kas se- > 

I zonas kita. Ir žiūrim į savo nuval-

Karas baigėsi. Pabėgėliai grįžta 
namo, benamiai ieško prieglaudos 
ir neranda. Daugumas jų tik 
lagaminais rankose, lagamine 
sas turtas.

Ak, tie vaikai! Kiek daug jų 
tėvų, palaidai besibastančių,

Vakar mūsų 
aštuonis rusus, 
kažkur išvežė iš 
čių likimo keliu.

Vieno ruso žmona liko dirbti 
toliau. Moteriškė visą dieną rau
dojo. Bei turėjo dirbti prie maši- Į tėvų, palaidai besibastančių, ne- 
nos, nors viskas krinta iš rankų, j žinančių,- kur ir kaip prisiglaust. 
Turėjo dirbti ir galvoti apie ma
šiną, kai viso gyvenimo svaonės 
ir planai sugriuvo, šeima išardyta.

Stovykloje, per naktį aštuonetos 
prikvėpuotoje ir nevėdinamoje, 
pusryčiai ir sekmadienio pasiruo
šimai <- vieni eis pasivaikščioti, kiti 
visą parą išmiegos (dėl to ir valgo 
taip, kaip išlipo iš guolio). Neri, 
aišku, baigs autoportretą, prie ku
rio visa savaitė, grįžęs iš fabriko, 
sėdi. Piešia pasidėjęs ant laga
mino. Lagaminas ant kelių. Ant 
stalo negalima - jį nuolatos judina 
užsigulusių draugų alkūnės.

Čigonas loposi savo lopais aplo
pytas kojines ir žvitriom akim seka 
valgančius. Jis Bulgarijoj paliko 
šeimą vien dėl to, kad, čigoniško 
smalsumo vedamas, norėjo suži
noti, kaip kiti gyvena.

Naktie, tu man patinki tokia, be 
triukšmo, be žmonių. Viena gamta. 
Žmonės mėgsta apie tave kalbėti 
kaip apie niūrią, pilną juodų pa
slapčių ir baidyklių. Ne, tai tik 
žmogus galvojasi, kad visur yra 
baisu ir tamsu, kur nėra jo - žmo
gaus . . . Tačiau žmogus nusinešė 
į guolį visus savo piktus užsigeidi- 
mus ir piktas mintis, ir tu likai 
viena, rami ir paprasta.

Tu žinai, žmogau, kad turi dar 
tiek daug mokytis, skaityti, ieškoti, 
gyventi - o čia eik paskui plūgą 
ar ekėčias kaip vergas, stumk 
mėšlo vežimus. O laikas bėga. 
Niekados nemaniau, kad taip daug 
galima su juo nustoti.

Vakare, kai ištampytais raume
nimis prisėdi prie knygos, mintys 
laksto taip palaidai, taip išdriku
siai, kad dedi viską į šalį ir guli 
ant narų.

Laikrodis žemai salone muša 
šešias. Keliamės ir skubame šerti 
gyvulius, nes jau ir šeimininkas,
girdėti, juda. Tempiame šieną, pum-

su

be

Stai gal vienuolikos, gal trylikos 
metų berniukas tempia kuprinėlę 
ir krepšį, skuba vagonan. Važiuoja 
tėviškėn, kurioj tikrai nieko ne
bėra. Namai sudegę, tėvas fronte 
žuvo, motiną bombos užmušė. Jis 
pats su hitlerjugendais išklydo į 
Vokietijos gilumą. Kas jais kelionėje 
rūpinasi, kas jais ten rūpinsis?

Visi kambariai užimti. Mes gyve
name salėje. Kadangi ir salė p Ina, 
naktį, kai visi išsitiesia, nebėra pie
tos nė kojai. Mes su broliu įsitai-

Tebegyvename palėpėje, 
darosi vis šaltesni, tiršta 
migla skverbiasi pro nesandar us 
langus į kambarį, be palto' (kurį 
ūž paskutinius pinigus vakar nuo 
spekulianto nusipirkome) nebega
lima kambaryje dirbti. Naktį ran- 
gaisi po „lova", verties nuo vieno 
ant kito šono, - vis viena šalta.

Pro langą matyti tolima apy
linkė, ligi pat Reino. Lapai masė
mis krinta. Dangus pilkas ir sun
kus. Dažnai vėjas dieną naktį bar
škina stiklus, ir laukiu tik, kada 
išvirs langai, supuvę ir išgverę.

Orai 
šalia

M. Vaitkus

Draugams
Užu sienų vėtra trankosi, 
gūsiais šniokščia — lyja. 
Kurstom krosnį; kaista rankos; 
gera kambaryji.

Triušę dieną’ galim vakarą 
jaukiai šildyt kojas,- 
dingo vargas nežinia kur, 
lydime juokais.

Skaudžios mintys, gilūs klausimai, 
naktį pasilsėkįt, 
grožio rojum mes keliausim 
aukso vaisių siekt.

Kur jaunystė? Esam vieniši... 
betgi turim draugą.

Nevadinkit mūs vargdieniais — 
reikia mum nedaug.

Na, drauguži, ranką duoki man, 
lenkim stiklą vyno, 
žydrą svają tyliai suokim 
vis tolyn, tolyn . ..

Du našlaičiai mes visatoje, 
betgi turim Tėvą ...
Imk, drauguži, į sveikatą! 
Nesakyk sudiev!

Užu sienų vėtra trankosi, 
gūsiais šniokščia — lyja ... 
Nesiskirs bičiulių rankos 
vėtrų sūkuryj!

Jvozao Bagdonas Poilsis (Bus daugiau)

4



1946. III. 16. Nr. 11 (23) Žiburiai 5 psi

L Dambriunas

Keletas žodžiu laikraštines kalbos
reikalu

Ne vienas yra pastebėjęs, kad 
dabartinės mūsų spaudos kalba 
yra apgailėtina. Tobulėti jai sąly
gų kaip ir nėra, o smukti gana pa-
lankios. Dėl to, stebėtojų nuomone, 
jeigu apie kalbos tobulinimą kal
bėti šiandien bevelk ir neįmano
ma, tai bent jos gedimui reikėtų 
užkirsti kelią. Tam tikslui nau
dingi esą būtų straipsniai ar ko
kios kalbos skiltelės mūsų laik
raščiuose. Iš dalies tai tiesa, bet 
iš kitos pusės, kai įvairių se.ksnių, 
gadinančių kalbą, yra tiek daug, 
tokie kalbos straipsniai, atrodo, 
būtų tik lašas jūroj. Tad tebūnie 
šis klausimas šiuokart bent pa
liestas ir redakcijų dėmesys į tai 
atkreiptas.

Daug yra veiksnių, neigiamai 
veikiančių mūsų kalbą. Bet pats 
pirmasis, svarbiausias yra tai, kad 
mes gyvename svetur, ne tėvy
nėje, svetimoje kalbinėje aplin
koje. Mes jau beveik visi daugiau 
ar maųiau mokam svetimų halbų ir 
jas vartojam. Svetimų kalbų var
tojimas visuomet daro daugiau ar 
ar mažiau mokam svetimų kalbų ir 
ta įtaka pasireiškia visose beveik 
kalbos srityse — mažiau foneti
koje, daugiau žodyne, sintaksėe, 
frazeologioje. Gimtoji kalba pa
mažu, taip sakant, žargonėja. Prisi- 
siminkime čia Amerikos lietuvių 
kalbą.

Antras veiksnys, , nepalankus 
mūsų spaudos kalbai, yra nepa
kankamas tuo atžvilgiu mūsų spau
dos darbininkų pasiruošimas šiai 
savo profesijai. Tiesa, turim dalį 
ir senų spaudos darbininkų, bet 
daugelis dabartinių mūsų laikrašti
ninkų bei jų bendradarbių yra 
jauni ar nauji spaudos darbininkai, 
kurie anksčiau mažai ar ir visai 
nėra to darbo dirbę.

Trečia, nėra reikalingų vado
vėlių bei literatūros trūkstamoms 
žinioms papildyti.

Šie ir kiti panašūs veiksniai yra 
svarbūs. Jie nulemia, kad mūsų 
spauda yra tokia, o ne kitokia, ir 
ne vien kalbos atžvilgiu. Jais daug 
kas ir pateisinama. Bet antra ver
tus, daugiau pasistengus, galima 
būtų tą reikalą kiek ir pataisyti. 
Ir reikėtų gal taisyti. Nes, anot to, 
kas neina pirmyn, eina atgal. Rei
kia pastebėti, kad ir dabartiniai 
mūsų laikraščiai kalbos atžvilgiu 
nėra vienodi: yra blogesnių, bet 
yra ir geresnių. Tai jeigu pasisten
gia vieni, kodėl gi negalėtų kiti?

Dažniausi mūsų spaudos kalbos 
trūkumai yra dviejų rūšių — sti
liaus ir gramatiniai. Apie rašybą 
bei korektūros klaidas čia nekal
bama, nes šie dalykai kalbos gy
venime mažiausiai turi reikšmės. 
Kurie stiliaus trūkumai čia yra 
svarbiausi? Daniausiai krenta į

BALF pirmininkas kun. Dr. Končius vienoje lietuvių stovykloje 
įteikia drabužius, suaukotus Amerikos lietuvių

i akis kalbos netikslumas bei neaiš- 
1 kūmas. Netikslia kalba • vadiname 
: tokią kalbą, kurios žodžiai bei sa- 
I kiniai reiškia ne tai, ką autorius
iš tikrųjų norėjo pasakyti. Autorius 
turi mintį ir ieško žodžių jai pasa
kyti. Bei pasitaiko, kad pavartoja 
žodžius ne tuos, kurius reikėtų 
tam reikalui pavartoti. Galvojama 
viena, pasakoma kita. Tik iš viso 
teksto galima suprasti, ką iš tikrų
jų autorius norėjo tuo sakiniu pa
sakyti. Tokią kalbą vadiname ne
tikslia kalba, o netiksli kalba yra, 
žinoma, ir neaiški kalba.

Iliustracijai duodama keletas pa
vyzdžių pirmiausia verstinės, paskui 
originalinės kalbos. Štai vertimas 
garsiųjų prezidento Trumano 12 
punktų. Jie vieno laikraščio išvers
ti taip, kad be originalo kai ku
rių jų prasmės visai negalima su
prasti.

1. „J. A: Valstybės tikisi even
tualiai grąžinti suvereniteto teises 
ir savivaldą visiems žmonėms, ku
rie buvo jėga nuo jų nušalinti." 
Šiuo punktu prezidento kalbama, 
rodos, ne apie žmonių, bet apie 
tautų suverenines teises ir ne apie 
kaž kokią savivaldą, bet apie tik
rą nepriklausomybę, savaran
kiškumą. Be to, suprantama, kad 
žmonėms — tautoms gali būti su
vereninės teisės atimtos, bet nesu
prantama, kaip žmonės gali būti „jė
ga nuo jų nušalinti." Štai kaip ki
tas laikraštis tą pačią mintį aiškiai 
ir suprantamai išverčia: „Mes ti
kime, kad bus grąžintos suvereni
nės teisės ir savarankiškumas vi
soms tautoms, kurioms jų suvere
numas buvo atimtas.“

2., J. A. Valstybės nesutiks -jokių 
teritorialinių pakeitimų bet kurioje 
draugingoje pasaulio dalyje, nebent 
liečiančios dalies žmonės laisvai 
išreikštų sutikimą prisijungti." Šis 
sakinys irgi yra netikslus ir ne
aiškus, be originalo tiesiog sunkiai 
suprantamas. Pažiūrėkim, kaip ki
tas laikraštis tą pačią mintį pa
sako: ,,Mes nesutiksime su jokiais 
sienų pakeitimais bet kokioj pa
saulio daly, su kuria mes- drau
giškai sugyvename, jei šis pakei
timas yra nesuderinamas su lais
vai išreikštais atitinkamos tautos 
norais.“

3. „J. A. Valstybės tikisi, visiems 
žmonėms, kurie yra pasiruošę pa
tys valdytis, bus leidžiama pasi
rinkti jiems savos rūšies vy
riausybę, ių pačių laisvai išrinktu 
pasirinkimu be jokios intervenci
jos iš užsienių šaltinių." Atkreip
kim dėmesį į klasišką stilių: bus 
leidžiama pasirinkti vyriausybę ... 
laisvai išrinktu pasirinkimu! Kas 
yra tas laisvai išrinktas pasirinki
mas, vargu ar pačiam vertėjui bu
vo aišku. Štai kaip kitas laikraštis 

tai žmoniškai išverčia: „Mes esa
me nuomonės, kad visoms sava
rankiškam gyvenimui pribrendu
sioms tautoms turi būti duota ga
limybė laisvais rinkimais ir be kitų 
įsikišimo nustatyti savo valdymosi 
formą.“

4. , j. A. Valstybės tikisi, jog Va
karų pusrutulio suvereninės vals
tybės be šio pusrutulio pašalinio 
įsikišimo (į ką? L. D.) turi dirbti 
kartu kaip geri kaimynai, spren
džiant bendrąsias jų problemas.“ 
Kur tas pusrutulis įsikiša, ar gali 
įsikišti ir kas yra tas padalinis įsi
kišimas — visai neaišku. Be to, 
vietoj sprendžiant reikėtų rašyti 
spręsdamos ir vietoj germanizmo 
jų — savo. Kas kita toks vertimas: 
„Mes tikime, kad Vakarų pusru
tulio suvereninės valstybės, kaip 
geri kaimynai, be pašalinės įta
kos turėtų bendradarbiauti, spręs
damos savo bendras problemas."

Štai keli originalinės kūrybos 
pavyzdžiai.

5. „Tuo būdu šiandieninė visuo
menė yra ne tik atsitiktinis žmo
gaus sumažėjimas, bet nuolatinis 
jo merdėjimas masėje ir nepajė
gumas išjos išsinerti." Atkreipkim 
dėmesį į pabrauktuosius žodžius, 
kurie šiame sakiny yra svarbiausi. 
Duotas visuomenės apibūdinimas. 
Taigi kas yra visuomenė? Ogi 
žmogaus merdėjjimas (!) masėje (1). 
Dvi čia yra netikslios vietos. Viena, 
negalima sakyti, kad visuomenė 
yra žmogaus merdėjimas, antra — 
merdėjimas masėje, nes masė čia 
nėra kaž kas šalia visuomenės, 
bet ta pati visuomenė, tik žemes
nio moralinio lygio. Todėl visas 
tas sakinys yra tiek pat netikslus, 
kaip ir šie pvz. sakiniai: šių dienų 
visuomenė yra žmogaus merdė
jjimas visuomenėje arba šių dienų 
žmonės yra žmogaus merdėjimas 
žmonėse. Be to, cituotame sakiny 
yra nereikalingas žodelis tik. 
Manyčiau, kad tai korektūros klai
da. Šiaip sakiny būtų kita loginė 
nesąmonė, nes merdėjimas negali 
būti kartu atsitiktinis ir nuolatinis.

6. „Mes tikime, kad masė savo 
kryžkelėje žus ir, nevirtus nauja 
apraiška žmonijos gyvenime, ne- 
dršs eiti toliau senąja linkme." Du 
čia yra netikslumai. Pirma, jeigu 
tvirtinama, kad masė žus, tai apie 
kokį nors jos virtimą nauja 
apraiška ar ėjimą kokia linkme 
negali būti kalbos. Kas yra žuvęs, 
tas negali nei kuo nors virsti nei 
kur eiti. Antra, jei masė virs nau
ja apraiška, tada ji jau nebebus 
masė ir dėl to šiuo atveju apie jos 
ėjimą senąja linkme irgi negali 
būti kalbos.

7. „Inteligentijos masė yra, deja, 
jau tikras dvasinės degeneracijos 
pažymys, nes ii turi inteligentiškos 
masės bruožą" (mano pabraukta 
L. D.). Šiame sakiny tiek tėra logi
kos, kiek ir šiuose pvz. sakiniuose: 
pieno produktai turi pieniškų pro
duktų bruožų (ypatybių); ąžuolas 
yra medinis medis.

8. „Asmuo negali tapti niekeno 
nuosavybė" (= kieno nors).

Gramatinės klaidos.
9. Kiekvienas stengiasi būti 

visuomenei naudingu (= nau
dingas), sulaukti visų pritarimo, 
būti visų pripažįstamu (= pripa
žįstamas). Šiandieninis mūsų gy
venimas yra tapęs visiškai kitokiu 
(== kitoks), naujovišku (= naujo
viškas). (Tik tarp skliaustų įrašy
tos lytys čia tegali būti varto
jamos).

10. Kad apsiginti nuo priešų, 
reikėjo sumobilizuoti didelę ka
riuomenę t= kad apsigintų). Tiks
lo šalutiniame sakiny kad su ben
dratimi lietuvių kalboje nevarto
jama, nes tai slavybė. Tai šiandien 
žino mokyklų vaikai.

11. Pažadėjo imtis priemonių 
likviduoti plėšimus ir banditizmą 
(= plėšimams ir banditizmui likvi-

Prieš pasitraukdami iš Lietuvos, vokiečiai prievarta varė gyventojus 
kasti prieštankinių griovių. Čia matome tokius kasėjus Suvalkijoj 
1944 m. liepos mėn. Alg. Gustaičio nuotr.

duoti). Vientisiniame sakiny tiks
las pasakomas bendratimi su nau
dininku, bet ne su galininku.

12. Karinės pajėgos pasitrauks 
laike keturių savaičių (= keturių 
savaičių metu ar per keturias sa
vaites). Vietininkas čia slavybė.

13. Įvykiai ir atsitikimai perduo
dami beasmenėje formoje (= beas
mene forma).

14. Praktikoje gi tas (= tai) at
rodo visai kitaip. Tą (= tai) mes 
galim geriausiai tuo būtu pasiekti. 
Kaip kitose kalbose, taip ir pas 
mus dar turėtų būti skiriama 
įvardžiai tas, ta ir tat Kaip vo
kiškai sakoma wer hat das gesagt, 
rusiškai kto eto skazal, taip ir lie
tuviškai turėtumėm sakyti: kas tai 
ine tą) pasakė. Ir tai, žinoma, 
nėra sekimas svetimomis kalbomis.

15. Jie surado kažką tai naujo. 
Nereikalingas čia tai. Taip pat po
sakiuose: kas tai, koks tai žmogus 
atėjo, kada tai, kur tai tą dalyką 
girdėjau ir k. irgi netinka tie tai. 
Plg. rus. kto to, kakoj to, kogda 

Gabrielius Žemkalnis 

LIETUVIAI GESTAPO
KALĖJIMUOSE

(Tęsinys)

Cigleris liepia palaukti korido
riuj ant suolo, o ten sėdėjusį vyra 
nuveda į mano celę. Atsiėdu. Jš 
sargybos kambario išeina Heltkė. 
Praeidamas pro mane, jis sustoja:

— Tai atsistoti, kai eina vyres
nysis, nenori?

Tylėdamas atsistoju.
— Išmokysiu aš tave discipli

nos, tu prakeiktas šunsnuki!
Heltkė užsimojo ant manęs kumš

čiu, ir nuo jo dvelkterėjo degtinės 
kvapas. Bet nemušė. Kodėl, sunku 
pasakyti, nes šiaip jis progos ne
praleisdavo. Tuo tarpu atsirado ir 
Cigleris. Jis liepė man sekti jį, ir 
mes išėjom iš bunkerio. Pakilom 
laiptais į pirmą aukštą, perėjom 
per visą namą ir vėl nusileidom 
apačion. Senieji bunkeriai. Ten, 
kur buvau nuvestas pačią pirmąją 
dieną. Cigleris pasižiūrėjo į kelias 
celes ir atrakino šeštąją. Joje buvo 
du žmonės. Vienam iš* ių liepė 
išeiti. Išėjo baisiai apdriskęs, nu
skusta galva, jaunas, stambus, ru
siško veido vyras. Vėliau sužinojau, 
kad tai buvo bolševikų parašiu
tininkas. Aš buvau įgrūstas jo vie
ton. Naujoji celė buvo maždaug 
1.70 X 1,50 m ploto. Aukštis — 
apie 2 metrus. Oras — baisus. 
Dienos šviesos ir čia nebuvo. Lem
putė švietė koridoriuj. Tarpas tarp 
durų ir lubų buvo iš geležinių 
grotų. Pro tas grotas į celę įsi
verždavo lemputės šviesa, o be to, 
atsistojus ant narų, buvo galima 
matyti koridorių ir duris į jį. Pro 
grotas iškišus veidrodėlį, korido
rius buvo matyti iki galo.

to, gde to ir p. Lietuviškai sakome: 
kaž kas, kaž koks žmogus atėjo; 
kaž kada, kaž kur tą dalyką gir
dėjau ir p.

Tokių ir panašių klaidų daugybė. 
Tiesa, ne visur vienodai. Vienuose 
laikraščiuose jų galima riešku
čiomis semtis, kituose reikia kar
tais atsidėjus paieškoti. Tam yra? 
žinoma, ir atitinkamų priežasčių. 
Kas leidžia laikraštį idėjiniais 
sumetimais, kam rūpi pirmiausia 
visuomenės gerovė, tas daugiau 
atsidėjęs rūpinasi ir laikraščio 
turiniu ir jo forma, atseit kalba bei 
jo išvaizda. O kas pirmon eilėn 
stato kitus tikslus, kaip uždarbį, 
pasismaginimą ir p., iš to, žinoma, 
nėra ko norėti, kad jo laikraštis 
būtų savo turiniu įdomus, kad jo 
kalba būtų bent vidutinio gerumo 
ir pan. Tam svarbu, kad jo laik
raščio būtų kuo daugiausiai iš
parduota ir viskas. „Žiburius" lai
kau tuo tarpu pavyzdžiu kitiems, 
ir ne vien kalbos atžvilgiu. Linkiu 
jiems dar daugiau tobulėti.

Nesiryždamas atsisėdau ant bai
siai nešvarių narų. Čia antklodžių 
jau nebebuvo. Tik dabar pasižiūrė
jau į savo naująjį celės draugą. 
Tai buvo neaukšto ūgio, maždaug 
30 metų amžiaus, truputį prapli
kusia kakta ir maža barzdele vy
ras. Dešinė jo ranka buvo su
tvarstyta.

— Vladas, — prisistatė jis man. 
— Už ką pakliuvai?

— Už išlaisvinimą Lietuvos. O 
pats?

— Už negryną rasę, — išgirdau 
gargaliuojantį atsakymą.

— Žydas?
— Pusiau. Motina žydė.
— Seniai sėdi?
— Šešta savaitė. Nuo Didžiojo 

Penktadienio.
Vėliau išsikalbėjau su juo dau

giau. Jis pasipasakojo, kad yra 
baigės ekonomiką Kauno univer
sitete. Atradom ir bendrų pažįsta
mų. Esant Lietuvoj pirmąkart bol
ševikams, jis buvęs, berods, kiek 
atsimenu, poligrafijos tresto virši
ninku ar jo pavaduotoju /Chaim 
Elin — Savickas/. Atėjus vokie
čiams, bėgo, bet nebesuspėjo ir tik 
vėliau, per frontą, paspruko į So
vietus. Iš ten buvo atgal pasiųstas 
jau su uždaviniais: špionažu, sa
botažu ir partizanų organizavimu. 
Buvęs vyr. leitenanto laipsnyje ir 
per radiją iš Maskvos „draugo" 
Sniečkaus buvęs apdovanotas or
dinu ar atsižymėjimo ženklais. Jį 
išdavė vienas jo šoferis, kuris 
transportuodavo jam partizanus, 
ginklus ir kitokius dalykus. Ba
landžio 6 dieną, kai jis nuėjo į su
tartą susitikimo vietą, tenai jau jo 
laukė saugumo policijos valdinin
kai. Įvyko susišaudymas, ir Vla
das, nors ir buvo sužeistas, vis 
tiek bėgo, kol už kelių kvartalų, 
Maironio gatvėj, įlindo į vieną 
rūsį.

(Btis daugiau)
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LIETUVIAI VOKIETIJOJ
INŽINIERIŲ SUVAŽIAVIMAS 

WURZBURGE
Wurzburgo Inžinierių ir Techni

kų Draugijos iniciatyva, pris.de- 
dant Augsburgo Inžinierių Drau
gijai, š. m. vasario 23 — 24 d. Wūrz- 
burge įvyko Vakarų Vokietijoje 
gyvenančių Lietuvos inžinierių 
tremtinių suvažiavimas. Dalyvavo 
apie 80 atstovų, atstovavusių 
maždaug 320 diplomuotų ir ne- 
diplomuotų inžinierių. Atrodo, kad 
iš viso šis skaičius sieks 500. Ma
ža dalyvių buvo iš anglų zonos.

Pagrindinis suvažiavimo uždavi
nys buvo inžinierių tremtinių 
draugijos sukūrimas

Vienu iš pagrindinių Inžinierių 
Draugijos tikslų bus visokeriopo 
tremtinių technikinio švietimo or
ganizavimas. Praktiškai šioje sri
tyje inžinieriai jau dirba, bet pa
geidaujama šį- darbą koordinuoti, 
paruošti standartines programas, 
konspektus.

Draugija tiesiogiai buria diplo
muotus inžinierius (universitetinio 
išsilavinimo) ir inžinierius (auk
štesniųjų technikos mokyklų išsi
lavinimo, anksčiau Lietuvoje žino
mus technikų vardu). Pirmoje ei
lėje numatoma pravesti profesinę 
registraciją ir imtis tarpininkavi
mo įsijungiant į specialybės darbą 
ar jo ieškant. Bet draugija rūpin
sis suorganizuoti ir visų sričių 
technikos darbuotojus, technikos 
amatininkus ir darbininkus spe
cialistus. Tada susidarytų tam ti
kra technikos darbuotojų sąjunga, 
kuri plačiu mastu rūpintųsi darbo 
ir kitais reikalais.

Iš pranešimų buvo matyti, kad 
turime keletą inžinierių grupių- 
firmų, atliekančių darbus alijantų 
žinioje. Eilė paskirų inžinierių dir
ba UNRRA’oje ar stovyklose tech
nikini darbą. Nemaža dalis akty
vi švietimo srityje: įvairių kursų 
lektoriai, gmnazijų mokytojai. Tre- ' 
čiąją grupę sudaro dalyvaujantie- ( 
ji stovyklų organizaciniame bei 
administraciniame gyvenime.

Suvažiavimas Draugijos centru 
pasirinko Augsburgą, kur sudaro
ma Centro Valdyba. Hanau sto
vyklai pavesta sudaryti Centro 
Revizijos Komisiją, o Kempteno — 
Garbės Teismą.

Wurzburgo (Zell) inžinieriai ir 
visa lietuvių kolonija šiam suva
žiavimui skyrė gražaus dėmesio ir 
rūpestingo paruošiamojo darbo.

Suvažiavimo dalyviai apžiūrėjo 
stovyklos bažnyčią, vaidinimų ir 
koncertų salę su erdvoka scena, 

. ■ ■ Lietuvos tremtinių inžinierių suvažiavimo dalyviai

sporto halę, virtuvę vaikams, val
gyklą, karuselę, skalbyklas, gim
nazijos patalpas. Ypač inžinierius 
sudomino mechaninės auto ir sta
lių dirbtuvės bei šoferių ir elek
tromonterių mokomosios klasės. 
Suvažiavimo proga Wurzburgo in
žinieriai išleido rotatorium spaus
dintą leidinį ..Inžinieriaus kelias". 
Šiuo pavadinimu Inžinierių Drau- 
aijos Centro Valdyba leis žurnalą. 
Be to, inž. Miniukas išleido dido
ką kursą automobilistų kursams 
,,Automobilis".

Suvažiavimo dalyviai turėjo pro
gos pamatyti scenoje „Aušros sū
nus". Įspūdingas buvo ir vaikų 
teatro pasirodymas. Bažnytinis 
choras ir menininkų pasirodymas 
baigiamojo pobūvio metu suvažia
vimo dalyvius visiškai įtikino 
Wurzburgo (Zell) stovyklos kultū
rininkų ir menininkų veiklumu ir 
oalia reprezentuoti lietuvius trem
tinius.

Suvažiavimą nuoširdžiai sveiki
no ir linkėjo sėkmės UNRRA’os 
pareigūnai.

Augsburgas. — Vasario 25—26 
d. d. Hochfelde ir Haunstettene 
buvo surengti literatūros ir dai
nos vakarai. Programoje dalyvavo 
rašytojai: Bem. Brazdžionis, Ant. 
Gustaitis, P. Andriušis, J. Švais
tas, P. Orintaitė, A. Škėma ir L. 
Žitkevičius. Muzikinę programos 
dalį atliko solistai J. Krištolaitytė, 
A.. Paukštys ir smuikininkas A. 
Jakavičius.

Haunstettene kovo 2 d. buvo 
atlaikytos gedulingos pamaldos 
•iž vasario 10 d. Vienoje mirusį 
orof. A. Tumėną.

Kovo 4 d. gražiai paminėta Šv. 
Kazimiero šventė. Iškilmingas 
pamaldas Haunstettene laikė kun. 
V. Zakarauskas. Pamokslą sakė 
nrof. Stasys Yla. Per mišias gie
dojo Augsburgo lietuvių choras, 
vedamas muz. J. Kačinsko, solo 
niedojo J. Šeštakauskienė. Pamal
dose dalyvavo abi kolonijos.

Mittenwaldas. — Vasario 16 d. 
šventę Mittenwaldo lietuviai at
šventė kukliai, bet gražiai.

Pamaldų pradžioje kun. Riauba 
pašventino žiupsnį LietuVos že
mės, kurią turėjo atsivežęs dr. Jo
nas Adomavičius. Drauge su Lie
tuvos žemele buvo pašventinta 
Lietuvos rugio varpa, o taip pat 
ir Lithuanicos I-osios gabalėlis. 
Šios relikvijos padėtos koplytėlės 
altoriuje. Pamaldų metu giedojo 

kompozitoriaus Gaidelio vadovau
jamas choras.

Vakare stovyklos salėje įvyko 
iškilmingas posėdis, kurį atidarė 
Krasauskas. Toliau kalbėjo Skei- 
valas. Po jo kalbos sveikino: lat
vių vardų — Rapa, estų vardu 
Milles, lenkų vardu — lenkų kuo
pos vadas poručnikas Kučinskis. 
Iškilmingam posėdžiui pasibaigus, 
prasidėjo vaidinimas. Šiai dienai 
pritaikytą veikalėlį — „Palaiminti 
būkit“ — parašė dr. Jonas Adomavi
čius. Režisavo Kaimo Didž. Teatro 
aktorius Kazys Vasiliauskas. Po 
vaidinimo pasirodė vietos baleti- 
ninkai, vadovaujami Ilgūnaitės.

TAUTINES MARTIROLOGIJOS 
MEDŽIAGOS REIKALU

Mūsų tautos kančių golgota šio 
karo eigo'e turės daug kietų epi
zodų. Jau dabar jie slegia giedres
nio spindulio išsiilgusią tautą. Daug 
kam sunku klausytis ar skaityti 
šiurpius tautiečių išgyvenimus ka- 
cetuose ar kalėjimuose. Supranta
ma! Mes visi esam pernelyg daug 
iškentėję. Tačiau bent ateities lai
kams neturi likti bekalbė mūsų 
tautinės kankininkystės istorija. 
Ateities kartoms turi likti žinomos 
mūsų kovų žaizdos ir mirtys.

Laikinasis Lietuvių Politinių Ka
linių Komitetas savo darbų plane 
yra numatęs rinkti tautinės mar- 
tirologi:os medžiagą ir tą darbą 
laikinai yra pavedęs buv. Stutt- 
hofo kaliniui Stasiui Ylai. Prašomi 
visi, kas turi žinių apie nukankintus 
nacių tautiečius, siųsti jas LLPKK- 
tui, (14) Pfullingen b. Tubingen, 
Goethestr. 12. Svarbios ypač mir
ties datos, kančių ir mirties aplin
kybės, kalinimo motyvai, herojiniai 
kankinių laikysenos bruožai, sude
ginimo ar palaidojimo vieta, foto
grafijos, būdingesni laiškai, testa
mentinės frazės.

LLPKK-tas. neturėdamas tuo tar
pu galimybės rinkti kitą relik inę 
medžiagą, kurią mūsų kankiniai 
Yra turėję su savim, prašo tač au 
ją asmeniškai saugoti. Kiekvienas 
išlikęs daiktas, surištas su kanki
nių gyvenimu, bus muziejinė ver
tybė ir turės kada nors pasidaryti 
visos tautos nuosavybė 
(Kiti laikraščiai prašomi persi

spausdinti.)

ŠAUKIAMAS GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Pranešama, kad šių metų ba
landžio 6 ir 7 dienomis (šeštadienį 
ir sekmadienį) Hanau lietuvių sto
vykloje įvyks Vokietijoje gyve
nančių lietuvių medicinos gydyto

jų suvažiavimas. Darbų tvarkoje 
numatoma: 1) organizaciniai klau
simai, 2) moksliniai pranešimai ir 
patyrimai iš praktikos, 3) gydyto
jų pasitobulinimo reikalai, 4) pa
galbinio medicinos personalo pa
ruošimas, 5) pranešimai iš vietų, 
6) einamieji reikalai.

Kadangi šiuo metu mokslinė li
teratūra sunkiai prieinama, pagei
daujami trumpi ir pritaikyti prak
tikai pranešimai. Pageidaujama iš
girsti ir apie naujų vaistų veiki
mą: penicillin, morfanil-prontalbin 
ir kitus. Pranešimuose iš vietų 
prašoma gydytojus, dirbančius sto
vyklose, suteikti žinių apie lietu
vių tremtinių gyvenimo sąlygas 
stovyklose: patalpas (grindų plo
tas vienam asmeniui), maistą, trem
tinių sveikatą, atkreipiant dėmesį 
į socialines ligas; tuberkuliozę, ly
ties ligas, trachomą, alkoholizmą, 
vaikų susirgimus, profilaktinius 
skiepijimus, tuberkulino reakcijas 
vaikų tarpe ir 1.1. Pranešimai pa
geidaujami surašyti, kad būtų ga
lima įteikti sekretorijatui.

Numatytų pranešimų temas pra
šoma iš anksto pranešti Organiza
ciniam Komitetui.

Gydytojai kviečiami dalyvauti 
visi, bet kur negalima išvykti (dir
bantiems ligoninėse, sanatorijose), 
nrašoma nuo dviejų trijų siųsti po 
vieną atstovą. Atvykstantieji bus 
aprūpinti nakvyne ir maistu.

Organizacinis Komitetas gydyto- 
’ų suvažiavimui ruošti. Adr.: (16) 
Hanau a. Main, Lamboystr. 84, Li- 
tauisches Lager.

P. S. Augsburge gyvenančių gy
dytojų tarpe buvo taip pat kilęs 
sumanymas sušaukti gydytojus. 
”iems, su kuriais buvo kalbėta ir 
su kuriais susirašyta, pranešame, 
kad augsburgiečiai prisideda prie 
Hanau iniciatorių ir ragina visus 
nuvykti į Hanau savo profesinių 
reikalų apsvarstyti.

ŽEMES ŪKIO DARBUOTOJŲ 
DĖMESIUI

Žemės ūkio darbuotojų (ūkinin
kų, agronomų ir kt. ž. ū. specia
listų) suvažiavimas įvyks š. m. ko
vo mėn. 24 — 25 d. Hanau lietu
vių stovykloje.

Į suvažia\imą kviečiame visas 
stovyklas deleguoti bent po vieną 
atstovą. Kur yra daugiau, kaip 20 
ūkininkų ir ž. ū. darbuoto’ų, pra
šome atsiųsti po 1 atstovą nuo 
kiekvienos dvidešimties asmenų.

Suvažiavimo pradžia kovo m. 
24 d. -10 vai. Atvykus kreiptis i 
vietos lietuvių komitetą.

Ž. Ū. Komisija

INŽINIERIŲ DĖMESIUI
Lietuvių Inžinierių Tremtinių; 

Draugijos Centro Valdyba* sudary- j 
ta Augsburge. Visas inžinierių 
grupes ir pavienius inžinierius I 
prašome susirišti su centru. Adre- Į 
sas: Inžinierių Centras,'Augsburg- 
Haunstetten, Lithuanian D.P. Camp.

PRANEŠIMAS
L.R.Kr. Augsburgo Skyrius pra

šo visus piniginės loterijos bilietų 
platintojus tuojau atsiskaityti.

Neatsiskaitymas kliudo loterijos 
lošimų vykdymą.

Lietuvos tremtinių inžinierių suvažiavimo garbės ir darbo prezidiumai

Sportas
Red. V. Gerulaitis

Lietuvių šachmatininkų laimėjimai
Watenstedte nuo sausio 26 d. iki 

vasario 17 d. vyko du tarptautiniai 
šachmatų turnyrai, pradžioje ko
mandinis (dalyvavo 6 komandos) ir 
toliau individualinis (dalyvavo 12 
šachmatininkų iš 6 tautų); abu bai
gėsi lietuvių laimėjimu. Pirmąjį 
laimėjo vietos lietuvių ekipa (Mar
kevičius, Jurkšaitis, Vismantas ir 
Prozorovas), surinkusi 14*/z taško, 
lenkų I-oji —13 t., lenkų II-ji — 
11 t., rumunai — 8 t., latviai — 7‘/s 
t. ir vokiečiai — 6 t.

Antrąjį tarptautinį turnyrą laimė
jo lietuvis K. Škėma (iš Blombergo, 
1936 m. Olimpiados Mūnchene da
lyvis), II — III vietą pasidalijo vie
tos lietuvis Jurkšaitis su latvių 
Darznieku (iš Blombergo), gavę po 
8 t., IV v. liko vokietis iš Braun- 
šveigo — Koblitz (buv. Esseno, Kiel 
ir kt. miestų meisteris) su 5’/2 t., 
toliau sekė: lenkas Gabor — 5 t., 
Markevičius — 4V2 t., rumunas 
Kreuter — 41/s t., vokietis Krysais 
— 4 t., lenkas Monachowski — 4 t., 
lenkas Januszewski— 21, ir estas 
Soomre — V2 taško.

Abu turnyrus globojo vietos ka
ro komendantas maj. Cuninghame 
ir UNRRA’os direktoriai Scheitler 
ir Corcos. Trijų pirmųjų vietų lai
mėtojai (ekipinio ir individualinio 
turnyro) buvo apdovanoti UN- 
RRA’os skirtomis dovanomis ir 
rengėjų diplomais.

Abu turnyrai buvo sukėlę gyvo 
susidomėjimo; lietuvių vardas bu
vo nuolatos gražiai minimas dėi 
laimėjimų ir geros organizacijos. 
Į turnyrą buvo atvykęs pasirungti 
landesmeisteris Mohler (iš Braun- 
šveigo). Prieš Škėmą laimėjo tik 
pirmąją' partiją, kitas dvi pralai
mėjo; Markevičius — Mohler bai
gė 1:1.

Turnyrų rengėju buvo vietos 
lietuvių komitetas, vadovu — K. 
Markevičius, teisėju — inž. Mo
nachowski.

Gražiai parengtos klasisikacinės 
lentelės abiejų šachmatų turnyrų 
buvo įteiktos vietos karo komen
dantui. kuris pasiuntė jas į Lon
dono DP parodą.

Didelis šachmatų turnyras
S. m. kovo mėn. 7 d. (Meer

beck) prasidėjo tarptautinis šach
matų turnyras, kuriame dalyvauja: 
Arlauskas, Tautvaiša, Škėma, Skib- 
niauskas, Nasvytis ir Jurkšaitis 
(visi lietuviai), Endzelinš ir Drei- 
bergs (latviai), Bogatircuk (ukrai
nietis) ir du Vokietijos meisteriai 
Samisch ir Rellstab.

Meilus — nugalėtojas
Neseniai pasibaigė Augsburgo 

(Haunstetteno) kolonijos stalo te
niso turnyras, kuriame dalyvavo 
16 varžovų.

Kaip ir buvo laukta, I v. laimėjo 
Meilus, finale nugalėjęs Vasiliaus
ką 3:0.

Vasiliausko atkopimas finaląn, 
matant jo užnugaryje Trečioką ir 
Kolominskį buvo lyg griaustinio 
trenksmas. Tačiau tenka konsta
tuoti, kad laimėjimai prieš Kolo
minskį 2:0 ir Trečioką 2:1 buvo 
neatsitiktiniai.
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2. Skautų organizacija Nepriklau
somoje Lietuvoje

Pirmoji lietuvių skautų organiza
cijos užuomazga susidarė Vilniuje 
1918 m. rudenį. Svarbiausiu organi
zatoriumi buvo Petras Jurgelevi
čius, tada Vilniaus gimnazijos mo
kinys, vėliau mūsų kariuomenės 
kapitonas, dabar J.A.V. lietuvių 
veikėjas. Kadangi lietuvių skautų 
organizatoriai, tiek P. Jurgelevi
čius, tiek kiti, grižę iš Rusijos 
kaip Didž. karo tremtiniai, buvo 
dalyvavę rusų (caro laikų) ar len
kų skautų organizacijose, jas la
biausiai jie pažinojo, dėl to, lietu
vių skautų organizaciją formuoda
mi, daugiausia ją kopijavo iš rusų 
bei lenkų skautų.

Atsimenu’) — bandyta skautų 
organizacijai duoti lietuvišką var
dą: skautus buvo pradėta vadinti 
vyčiais. Pradžioje net ir Amerikos 
Lietuvių Vyčių organizacijos him
nas buvo naudojamas kaip skautų 
himnas. Bet kadangi tokiu vardu 
Amerikoje veikia kiek kitokio po
būdžio lietuvių organizacija, tai 
galutinai šio „vyčių" vardo pasisa
vinti Lietuvos skautai nebeišdrįso. 
Tik vėliau vyresniuosius skautus 
(virš 18 m. amž.) pavadino skautais 
vyčiais.

Susidarius užuomazgai, vėliau 
skautų organizacija Lietuvoje ru
tuliojosi ir augo spontaniškai. Lie
tuvių visuomenė, neišskiriant nė 
mokvtoju, nors skautai pradžioje 
beveik išimtinai veikė tik moky
klose. labai mažai tesidomėio šia 
oraanizacija. Svarbiausi organiza
toriai ir veikėjai dauniausia buvo 
gimnazistai, ir tai dažniausiai ne 
vvresniųju, o tik viduriniųjų kla
sių. To viso pasekmėje Lietuvos 
skautų organizacijoje susidariusios 
formos ne visur buvo pritaikytos 
mūsų krašto, mūsų taupos charak
teriui. Jaunuomenės auklėjimo sri
tyje dauaiau nusimanantieji mažai 
ar beveik visai nepadėjo sufor
muoti lietuviškos skautu oraaniza- 
ciios charakterio, įvedant j šią or
ganizacija labiau lietuvišku formų, 
o jauni skautų veikėjai, daugiau
sia moksleiviai, araibstėsi ivairių 
svetimvhiu kitų šalių skautu ivai
rių pavyzdžių, ir jas įvesdavo į 
savo ve'kima.

Kamanai mūsų skautu ornaniza-
cijos formos buvo daugiausia ko
pijuojamos iš rusų ir lenkų skautų, 
ir iš dalies gal dėl to, kad visą 
laiką vyriausioje Lietuvos skautų 
vadovybėje stovėjo kariškių pro
fesijos žmonės, į pačios organiza
cijos formas įsiterpė, negalima gal 
būtų sakyti, kad kariško charakte
rio, bet kariškos formos niuansų 
Pavyzdžiui, kad ir tokie terminai: 
„Vyriausias Skautų Stabas", „Tun
to arba draugovės štabas" (atseit, 
valdybos),- tunto arba draugovės 
,,adjutantas", šiojo karišku stilium 
duodamas „raportas" į susirinkimą 
atvykusiam vadui prieš išrikiuotą 
draugovę ar tuntą. Arba, pvz., 
„Įsakymų“ vedimas: įvairūs nuta
rimai, pranešimai ar net sveikini
mai rašomi į specialią „Įsakymų" 
knygą su paragrafais ir punktais, 
ir tie „įsakymai" skaitomi prieš 
išrikiuotus, ramiai stovinčius drau
govės ar tunto skautus. Taip pat 
skautų lazdos ir su jomis daroma 
rikiuotė. Taip pat žaidimuose var
tojami terminai: „žvalgyba", „prie- 
šo sekimas" ir pan. Visa tai orga
nizacijai suteikia savotišką atspal
vį. Kadangi skautų organizacija

*) Autorius skautų organizacijoje 
dalyvavo nuo pat jos užuomazgos 
Lietuvoje. Red. ■ „Sietyno" šokėjai, sušokę „Oželį"
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Vyr. skin. J. Kuprionis

Skautai
yra vien jaunuomenės auklėjimo 
organizacija, o mūsų jaunuomenės 
auklėjimas, išeinant iš krašto pa
dėties ir tautos interesų, turi būti 
paremtas ne rikiuotės ar įsakymų 
formomis, bet individualybės kė
limų ir jos ugdymu, tad ir į čia su
minėtus pavyzdžius tenka žiūrėti 
kaip į nereikalingus priedus. Skau
tų Organizacija, išeinant iš jos cha
rakterio, turi tiek daug gražių kitų 
formų, kad be anų paminėtų priedų 
pilnai gali apsieiti ir susidaryti 
sau gražesnį stilių ir veidą.

Skaudų veikime žymią vietą, o 
kur vadovybė silpnesnė ir rimtes
nės programos sudaryti nepajėgia, 
tai dažnai net pagrindinę vietą uži
ma žaidimai, sceniniai pasirodymai 
ir dainos. Patyrusi auklėtojo ranka 
per šią organizaciją galėtų išplėsti 
r išpopuliarinti krašte trumpų sce

ninių vaizdelių, žaidimų ir ypač 
dainų meną. Jaunimas ir šioje sri
tyje parodo daug iniciatyvos ir su
manumo. Jis sukuria ir susigalvoja 
daug gražių dalykų. Tačiau kai toji 
iniciatyva reiškiasi be paramos, be 
coregavimo nusimanančios rankos, 
♦ai susidaro įvairių nevykusių iš
krypimų. Ypač tokie iškrypi
mai daugiau atsiranda pas skau
tus, nes čia susidariusi yra kokia 
tai nevelka pažiūra, kad, jeigu 
skautiška, tai turi būti kas nors 
indėniško, kovbojiško ar apskritai 
kas egzotiško. Ir dėl to skautų sce
noje nuolatos įvairūs indėniški, eg
zotiški vaizdeliai, dainose visokių 
a la Bramaputrų, Himalajų rairavi- 
mas ar apskritai svetimos melo
dijos. Nieko negalima būtų sakyti, 
jei tokie dalykai pasitaikytų ret
karčiais, bet ligšioliniame veikime 
iie duodavo net pačiam veikimui 
savotišką atspalvį.

Jau buvo minėta, kad skautų or. 
ganizacija yra ideologinė. Kaipgi 
stovėjo šis klausimas mūsų organi
zacijoje? Tiesa, šis klausimas yra 
labai jautrus, nes jis yra padrindi- 
nis, duodąs jaunuomenės auklėji
mo krypti ir organizacijos veidą. 
Šio straipsnio rėmai neleidžia šio 
klausimo plačiau panagrinėti, todėl 
*ia noriu tik paminėti, kad ideolo
ginis momentas mūsų skautų orga
nizacijoje buvo labai paviršutiniš
kas, išskiriant, gal būt, tik tautinį

momentą. Kiek geriau šis reikalas 
stovėjo provincijoje, ypač ma
žesnių miestų draugovėse. Šiaipgi, 
imant visą skautų veikimą apskri
tai, ideologinis auklėjimas buvo 
lėkštas. Čia, žinoma, gal daug lėmė 
įvairios įtakos, įvairūs laviravimai. 
Tačiau kam iš to kokios naudos 
galėjo būti, giliau galvojant, nesu
prantama. Juk bet koks paviršuti
niškumas, ypač mokymo bei auklė
jimo srityje, yra žalingas. Ar žmo- 
gus bus šiokios ideologijos, arba 
pasaulėžiūros, ar kitokios, svar
biausia, kad jis būtų gilus. Tik pa
žiūrėkime, kokios asmenyb.ės lėmė 
svarbiausius mūsų krašto bei tau
tos gyvenimo momentus. Aišku, tik 
gilios, tvirtos, užsigrūdinusios as-
menybės vadovauja gyvenimui. 
Mūsų mažai tautai būtų tikra ne
laimė, jei jos elite — inteligenti
joje įsivyrautų lėkštas, lengvapė
diškas galvojimas, beprincipingu- 
mas arba laviravimas, nusižiūrint, 
kur kada prie ko praktiškiau pri
sišlieti. Mūsų idealas — jaunuo
menę išauginti tokią, kad ji pati 
galėtų gyvenimą kurti ir mažai 
mūsų tautai duoti gilų, stiprų, pa
remtą kilnia ideologija, kūrybinį 
charakterį. Mūsų visuomeninis su
gyvenimas turi išplaukti ne iš žmo
nių paviršutiniškumo, nesidomė- 
jimo principiniais dalykais, bet iš 
tolerancijos, gerbimo kito asmens, 
jo nuomonės, ir mokėjimo giliai 
suprasti esminius reikalus.

Čia vėl tam tikra prasme mums 
pavyzdžiu galėtų būti anglų tau
ta. Būdama prisirišus prie savo 

[ tautinių tradicijų, savo principų, 
ji sugeba išlaikyti savo gilų pa
stovų charakterį ir net per au
dringus momentus tikslingai, be 
didesnių nukrypimų, eiti savo 
siekimų linkme.

Tolerancijos skiepijimas skautų 
organizacijoje turi labai palan
kias sąlygas. Tarptautinis bendra
vimas sudaro patogų momentą 
tautinei tolerancijai skiepyti. At
skiros tautos dažnai turi skirtin
gas tikybas, ir net toje pačioje 
tautojo būna kelių tikybų išpa
žintojai. Skautų įstatai sako, kad 
„skautas yra kito skauto brolis", 
vis tiek, kad ir jis yra kitos tau
tybės ar tikybos. Tuo būdu susi
daro patogus momentas ir reli
ginei tolerancijai ugdyti. Tačiau, 
išeinant iš skautų organizacijos 
tolerantingo charakterio, tiek re-

liginiu, tiek tautiniu atžvilgiu, ne
gali būti padaroma išvada, kad 
apskritai į šiuos ideologinius mo
mentus skautai turėtų žiūrėti pa
viršutiniškai ar taip sau tarp kit-
ko. Jaunimo organizacijai, ypač 
jei ji yra dar auklėjimo organi
zacija, ideologinis klausimas turi 
būti pastatomas paprastai ir su
prantamai.

Apskritai imant, skautų organi
zacijos būsena Lietuvoje buvo 
gana savotiška. Jei galima taip 
išsireikšti, ji buvo gerokai prigi
jusi mūsų jaunuomenėje, bet ji 
mažai tebuvo prigijusi visuome
nėje. Toji visuomenės dalis, kuri 
į viską žiūri paviršutiniškai, ma
žai tesidomėjo ir jaunuomenės 
gyvenimu. Kita visuomenės dalis 
skautais taip pat mažai tesintere- 
sayo vėl Lietuvos skautų organi
zacijos savotiškai migloto cha
rakterio. Jei kartais iš vienos ar

Gražiai veikia
Lietuvių skautų Hanau tuntas 

turi subūręs arti 250 berniukų ir 
mergaičių. Čia yra visų rūšių 
skautai: vyresnieji, arba vyčiai- 
tės, skautai, jūros skautai, jau
nesnieji skautai ir paukštytės.

Per §v. Kazimiero, Lietuvos 
skautų globėjo, šventę Hanau lie
tuvių visuomenė ir svečiai turėjo 
malonią progą pasigėrėti lietu
viškojo skautų jaunimo pasirody
mu. Iš ryto tunto skautų kapelio
nas kun. Jankauskas atlaikė pa
maldas, pasakydamas skautams 
vaizdingą ir gražiai pamokantį 
pamokslą. Pamaldose dalyvavo 
visas tuntas, su keturiom vėlia
vom. Didesnė pusė jaunuolių, 
ojieš duodami įžodį, priėmė ko
muniją.

Po pietų salėje buvo iškilminga 
sueiga. Į ją atsilankė Hanau sto? 
vykios UNRRA'os direktoriaus 
’mona skautininke Heath, vyriau
sios Lietuvos skautų vadovybės 
oirmininkas vyr. skautininkas J. 
Kuprionis, daug lietuvių visuome
nės, pirmoje eilėje — skautų tė
vai ir artimieji.

Tunto kapelionas pašventino 
naują jūros skautų vėliavą; kū
mais pakviesti UNRRA'os ir vyr. 
Liet, skautų vadovybės atstovai. 
Po to daugelis skautų-čių davė 
įžodį, vyr. Liet, skautų vadovybės 
pirmininkas pasakė žodį, iškelda
mas šios šventės reikšmingus mo
mentus: gražų susiorganizavimą, 
Sv. Kazimiero pavyzdį, vėliavos 
pašventinimą, įžodį, arba pasiža-

kitos visuomenės grupės susiinte- 
ręsavimas kildavo, tai daugiausia 
jįs vyko tendencingais sumeti
mais. Ir tik retas kas iš visuome
nės bei žymesniųjų veikėjų nuo-
širdžiai šį sąjūdį teparėmė. O ta
čiau turėtų būti kitaip. Skautų 
organizacija savo riterišku cha
rakteriu ir patraukliomis formomis 
jaunimo yra labai mėgiama. Ne
žiūrint visų nedėkingų aplinkybių, 
skautų sąjūdis Lietuvoje vyko pu
sėtinai plačiu mastu, turėjo eilę 
gražių pasireiškimų ir davė jau 
kai kurių teigiamų vaisių. Toliau, 
ateityje, jei mums pavyktų skau
tų organizaciją labiau sutapdinti 
su lietuvių tautos savybėmis, jos 
idealais, visas labiau karikatūri
nes formas pakeisti savomis, 
mums artimesnėmis, suprantames
nėmis formomis, tada šis jaunuo- 

i menės sąjūdis neabejotinai turėtų 
didelės teigiamos reikšmės.

Hanau skautai
dėjimą riteriškai tarnybai. Kartu 
pareiškė širdingą padėką Hanau 
tuntininkui sktn. Kukučiui už 
gražų tunto suorganizavimą ir 
darnų veikimp derinimą ir vado
vavimą. Siame darbe daug padeda 
v. sktn. Kėsiunaitė, psktn. Bogu- 
tienė ir eilė ponių, taip pat v. 
sktn. Kazakevičius, v. sktn. Gri
gaitis ir kiti. Iškilmingoji dalis 
buvo baigta tuntininko širdingu 
žodžiu.

Po to ėjo linksmoji dalis: įvai
rių skautų vienetų sceniniai pasi
rodymai, dainos. Jūros skautai pa
dainavo jūreiviškų dainelių, vytės 
pašoko tautinių šokių, skautai su
vaidino „Gedimino sapną", paukš, 
tytės pašoko su lėle, be to, dekla
macijos ir kt. Sceninių pasirody
mų, deklamacijų ir dainų tema 
šiai šventei tuntininko buvo pa
skirta: Lietuva ir Vilnius.

Toksai metodas — atskiros suei
gos pasirodymams duoti kurią 
nors gražią temą, kurios laikyda- 
mies skautų vienetai sudaro pro
gramą, yra gana vykęs. Tuo būdu 
galima lengviau išvengti įvairių 
iškrypimų ir šiaip menkaverčių 
dalykų.

Pažymėtima, kad beveik visi 
skautai uniformuoti. Tai UNRRA’os 
labdarybės pareigūnės sktn. Heath 
ir tuntininko Kukučio nuopelnas.

Pabuvojus šio skautų sambūrio 
tarpe, susidaro labai džiuginantis 
įspūdis. Mūsų jaunimas, skurdžioje 
stovyklų aplinkoje gyvendamas, 
vietoj to, kad rinktų šio stovykli
nio gyvenimo nuosėdas, yra pa
kreipiamas riteriškumo dvasia.
Tad ne tik Lietuvos skautų vado
vybė, bet ir visa lietuviškoji vi
suomenė yra patenkinta ir dė
kinga visiems šio skautų sąjū
džio rėmėjams.Musu įstatai
(Žiūr. praeitų metų „Žib." 3 Nr.)
4. Skau'as draugas savo artimui 

ir brolis kitam skautui
Ketvirtuoju savo istatu skautai 

atmeta bet koki žmonių rušiąvima 
pagal turtą padėti, kilme ir p., 
ei tas rūšiavimas ka nors žemi

na, įžeidžia ar kenkia žmonių kil
numo santykiams. Dievas žmones, 
kaip žmones, sutvėrė lygius; kiek; 
vienas žmogus yra Jo kūrinys 
Skautas kiekviename žmoguje ma
to pirmiausia žmogų, toki pat 
:mogų, kaip ir jis pats. lis sten
giasi visuose žmonėse surasti 
dieviškąjį prada gerąsias žmonių 
ypatybes kiekvienam žmogui be 
skirtumo.

Kiekviena kita skauta jis laiko 
savo broliu. Visi skautai siekia to 
paties „tikslo ir turi tokius pat 
•status. Skautas, atpažinęs kita 
skauta, tuoj pat pasisveikina 
skautiškai ir pasisiūlo patarnauti, 
padėti jam. Daugelyje kraštu 
skautai su skautais sveikinasi 
kairiaja ranka — tai brolybes 
ženklas.
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Trys kalbos
Nėra abejonės, kad centrinis 

šių dienų tarptautinės politikos 
punktas yra D- Britanijos — JAV 
ir Sovietų Sąjungos santykiai. Nie
kas nė nebando slėpti, kad tie 
santykiai yra įtempti. Vašingtonas 
su Maskva šaudosi diplomatinėmis 
notomis dėl Mandžūrijos. Kieta 
diplomatinė kalba vyksta dėl 
Irano, kurio byla, greičiausia, vėl 
atsidurs Saugumo Taryboj. Te
beina nervų karas dėl Turkijos. 
Įtempimas dėl Graikijos, rinki
mams artėjant, auga. Triestą gau
bia netikrumo atmosfera.

, nesutaria dėl 
bulgarų vyriausybės sudemokra- 
tinimo. Ispanijos režimo klausimas, 
nepaisant vakarinių demokratijų 
antifrankinės kampanijos, tebe
skiria jas nuo ių są
jungininko. Nė viename iš šių sek
torių nematyti didžiųjų valstybių 
sandoros prošvaisčių.

Galima būtų į tai su nepasitikė
jimu moti ranka, jeigu tatai tebūtų 
žurnalistiniai samprotavimai. Bet 
laisvas pasaulio pilietis neturi 
teisės ignoruoti realybės, kurią 
įsakmiai pabrėždami parodo atsa
kingieji politikai. Tokių priminimų 
paskutiniosiomis dienomis girdė
jom iš tokių kompetentingų lūpų, 
kaip JAV senatoriaus Vanden- 
bergo, JAV užs. reik, ministerio 
Byrnes ir didžiojo britų valstybės 
vyro, jų karo meto premjero Win-? 
stono Churchillio.

Veik tuo pačių metu, kada taip 
kalbėjo anglosaksų politikai, SSSR 
prezidentas Kalininas „Bolševik“ 
žurnale, o kominterno šulas Dimi
trovas vienoje savo kalboie so
vietinei publikai priminė, kad pa
saulinės revoliucijos mintis toli 
gražu nėra palaidota. Priešingai, 
karą laimėjęs komunizmas su juo 
didesniu polėkiu žengiąs į to pa
saulinio užsimojimo realizavimą.

Vienintelė išeitis iš drumzlinų 
nūdienės pasaulio politikos pa
dangių -r .gyventi pagal JTO 
chartą', Byrnes žodžiais. Tas pats 
B.yrnes JAVaJstybių vardu pasiža
dėjo reikalui esant tą chartą ginti: 
.Mes nenorim ir negalim stovėti 
įuošaliai, jeigu jėga arba jos 

grėsmė naudojama priešingai char- 
tos tikslams ir principams."

Byrnes šiais žodžiais vyriausy
bės vardu pareiškė tai, ką vy
riausybei senate prieš keletą dienų 
buvo siūlęs senatorius Vanden- 
bergas: .Mes galėsim gyventi 
žmoniškoj sandoroj, jeigu JAV 
kiekviena proga kalbės taip pat 

atvirai, kaip SSSR, jeigu JAV vi
sur taip pat narsiai palaikys savo 
siekimus ir idealus, kaip SSSR; 
jeigu mes nusikratysim ta nelai
minga fikcija, jog mes, būdami 
tokie pat tiesūs kaip SSSR, galim 
sudaryti pavojų taikai. Mes turime 
vėl paimti moralinį vadovavimą, 
kurį - taip dažnai išleidžiam iš 
rankų.“

Amerikiečių ‘politiniai komenta
toriai veik vienbalsiai aiškina, kad 
Vandenbergo — Byrnes kalbos 
reiškia JAV vadinamosios glosty
mų (appeasement) politikos galą 
ir naujos — aiškumo ir „draugiško 
kietumo“ gadynės pradžią.

Dr. J. Basanavičiaus antkapis 
Rasų kapinėse Vilniuje

Radijo žinios is tėvynės
— Prie liaudies komisariato ta

rybos įsteigtas kultūros — švie
timo įstaigų komitetas, liaudies 
komisariato teisėmis; jo žinion 
įeina bibliotekos, muziejai, klubai, 
skaityklos, paskaitų biurai, kul
tūros ir poilsio parkai. Minimos 
įstaigos pirmininku paskirtas A. 
Guzevičius.

— Kauno apskrities vykdomojo 
komiteto pirmininku yra Vasiu- 
lis, sekretorium Krugelcovas ir 
komjaunimo sekretorium — Tka- 
čenkaitė.

— Šiauliuose surengta Šiaulių 
miesto įmonių ir įstaigų leidžiamų 
sieninių laikraščių paroda. Išsta
tyta keliolika leidinių. „Pasižymė
jo" savo turiniu Šiaulių miesto 
vidurinės ekonominės mokyklos 
laikraštėlis „Ekonomistas" ir Tit
nago spaustuvės „Tarybinis spaus
tuvininkas".

I — Neseniai Klaipėdos miesto 
teatre įvyko iškilmingas partinio

Žiburiai

ir tarybinio aktyvo susirinkimas, 
skirtas XXVII visasąjunginio Le
nino .komjaunimo sukakčiai pami
nėti. Pranešimą padarė miesto ko
miteto sekretorė Ščapkina.

— Vilniaus valstybinės dramos 
teatras ruošiasi pastatyti K. Si- 
mionovo pjesę „Rusų žmonės". 
Repertuaras gana neįvairus ir ten
kinasi A. Čechovo „Vyšnių so
du", B. Dauguviečio „Nauja va
ga" ir Miliūno „Marčia". Kauno 
operos teatras nauju pastatymu 
davė Čaikovskio „Pikų damą”. Jau
nojo žiūrovo teatras Kaune pasta
tė Onos Miciūtės „Stebuklingąją 
dėžutę".

— Vilniuje pradėsiąs eiti savai
tinis laikraštis „Literatūra ir me
nas".

— Kėdainių apskrities Grin
kiškiu valsčiaus partinis organi
zatorius yra Tatarinas, o jo pava
duotojas mokytojas Martinavičius.

— Skulptorius Rapolas Jakima- 
vičius-Jakimėnas padirbo bronzi
nę statulą „Kovotojas”.

— Mokslų Akademijos biblio
tekos direktorium yra Jurginis. 
Šiaulių apskrities liaudies švieti
mo skyriaus vedėju yra mokyto
jas Donatas Bubinas.

MIRĖ SEIRIJŲ JUOZAS — KUN.
J. ŽIDANAVIČIUS

„Vienybė" Nr. 50 iš Amerikos 
praneša, kad praėjusių metų gruo
džio 26 d. mirė Amsterdamo pa
rapijos klebonas kun. J. Židana- 
vičius.

Velionis buvo gimęs 1866 m. 
rugpiūčio 21 d. Seirijuose, Dzūki
joj. Prieš 50 metų buvo įšventin
tas į kunigus ir paskirtas Gudijos 
vyskupijom kur ėjo įvairiose pa
rapijose vikaro pareigas. Į Ame
riką kun. Židanavičius atvyko 
1904 m. tiesiai iš Gudijos.

Kun. Juozas Židanavičius buvo 
žinomas, kaip rašytojas, poetas ir 
uolus visuomenininkas. Jis yra 
parašęs ir išleidęs eilę savo kūri
nių. Dar prieš mirtį velionis norė
jo išleisti dvi savo eilių knygas- 
lyrikos ir giesmių. Kaip rašytojas 
jis yra žinomas Seirijų Juozo 
vardu.

Velionis paliko daug artimųjų 
giminių Lietuvoje, Amerikoje ir 
Anglijoje. Be žinomo muziko An
tano Židanavičiaus, gyv. New 
York, Lietuvos ministeris Londone 
ponas Balutis taip pat yra artimas 
velionies giminaitis.

Kun. J. Židanavičius buvo kil
nios dvasios žmogus, karštas Lie- 
tuvios patriotas ir daug dirbęs sa
vo tautos gerovei. Prieš keletą 
metų a.a. .kun. J. Židanavičius 
šventė savo auksinį kunigavimo 
jubiliejų, į kurį buvo suvažiavę 
daug kunigų ir šiaip žymių asme
nų iš visos Amerikos.

Kun. J. Židanavičiui pasitraukus 
iš gyvųjų tarpo, didelę spragą vi
suomeniniam gyvenime pajus ne 
tik Amsterdamo, bet ir visos Ame
rikos lietuviai.

RAŠYT. VI. BUTLERIO MIRTIES
METINES

Pernai vasario 23 d. Sudetų 
krašte, Jungbuch, Tratenau apskr. 
mirė ir Jungbucho kapinėse pa
laidotas rašytojas Vladas Butleris. 
Velionis kilęs iš 'senos rusų didi
kų šeimos, buvęs aukštas rusų
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Totorių mečetė Kaune

1 riams p. p. H. Kačinskui, P. Šim
kui, A. Škėmai, J. Palubinskui, A. 
Brinkai, A. Žalinkevičaitei, „Bal- 
tikos" simfoniniam ir Hoch
feldo dūdų orkestrams, p. p. 
Jakavičiams, Lenigui, V. Vilkutai- 
čiui, Haunstetteno Lietuvių Mote
rų Komitetui, dail. p. V. Ratui už 
dekoravimą ir visiems kitiems 
prisidėjusiems prie Šventės suruo
šimo.

Vasario 16 d. Minėti Komitetas

Administracijos pranešimas
1. Susidarius labai didelei 

paieškojimų eilei, nauji paieškoj- 
mai priimami tik esant svarbiam 
ir skubiam reikalui ir tik vienam 
kartui paskelbti. Tokius paieško
jimus prašoma siųsti per savo ko
mitetus.

.2. Ne amerikiečių vald. srity 
mūsų platintojai, kurie nėra dar 
atsiteisę už laikraštį, prašomi ne
delsiant pervesti pinigus per vie
tinius bankus Augsburgo Deutsche 
Bank mūsų s-ton arba persiųsti 
įvertintais laiškais,

3. Su „Žiburių“ redakcija ir ad
ministracija galima susisiekti tel. 
6408.

4. „Žiburių“ prenumerata prii
mama ne ilgesniam kaip vieno 
mėnesio laikotarpiui, skaitant vie
ną numerį 80 Pf. Platintojai gauna 
10% nuolaidos.

V. Rocevičius, administratorius

valdininkas. Amžiui įpusėjus, pra-1 
dėjo rašyti. Rašė rusų kalba, o 
pastaruoju metu •ir lietuvių. Išė
jo keletas romanų, kuriuose at
sispindi ano laiko dvasia, išgyve
nimai ir kovos.

LIET. MOKSLININKAI 
VOKIETIJOJ

Šiuo metu Vokietijoje gyvena 
pusė Lietuvos Mokslų Akademi- 
jos narių-akademikų su jos pre
zidentu Vilniaus Universiteto pro
fesorium V. Krėve-Mickevicium 
ir akademikais: Vilniaus U-to 
prof. M. Biržiška, Kauno U-to prof. 
Vacį. Biržiška, Vilniaus ir Kauno 
U-tų prof. Pr. Skardžium ir kitais, 
be tiesioginių pareigų, dar dirban
čiais mokslinius darbus.

Padėka
Vasario 16 d. Minėti Komitetas 

už gražų Augsburgo stovyklose ir 
„Ludwigsbau" salėje suruoštą Va
sario 16 d. minėjimą nuoširdžiai 
dėkoja: Hochfeldo ir Haunstetteno 
stovyklų komi’etams, gimnazijos ir 
pradžios mokyklų mokytojams ir 
mokiniams, gimnazijos skautams, 
kun. dek. Paubai, kapel. Zaka
rauskui ir kun. Cekavičiui, prele
gentams prof. prof. J. Kuprioniui, 
A. Šapokai ir A. Vasiliauskui, mu- 
zik. p. p. J. Kačinskui ir A. Šim
kui, solistams p. p. Šeštakauskie- 
nei, J. Krištolaitytei, S. Baranaus
kui ir A. Paukščiui, Augsburgo 
Lietuvių Chorui, dramos akto-

Dalis kaltinamųjų Nūrnbergo byloj
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Paieškojimai
1176. Stulgaitienė-Cimbarytė, gyv. 

Wurzburg, Nordkaseme, ieško sū
naus Stulgaičio Algirdo.

1177. Petravičius Bronius, gyv. 
Rottweil, Grandstrasse 1, ieško gi
minių ir pažįstamų.

1178. Iešmantas Juozas, gyv. 
Heidelberg, Thomasstrasse 3, b. 
Kamp, ieško žmonos Felicijos.

1179. Kukta Stasys, gyv. Mem
mingen, Flugplatz, ieško giminių ir 
pažįstamų.

1180. Vaišvila Mykolas, gyv. 
Memmingen, Flugplatz, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

1181. Žeknys Pranas, gyv. Wei- 
den, Hammerweg, ieško Žeknio 
Vlado, Liūgo Kazimiero, Zalytės 
Alfos ir Vaidulių Vytauto ir An
tano.

1182. Kotovas Rija, gyv. Weiden, 
Hammerweg, ieško Sideravičiaus 
Prano ir Bielskio Vytauto, Vilkai
čio Vinco.

1183. Jankauskas Stasys, gyv. 
Bad Worishofen, Litauisches Lager, 
Kneippstr. 8, ieško sūnaus Zigmo, 
Stongvilos Antano ir kitų giminių 
bei pažįstamų.

1184. Jankauskaitė Stasė, gyv. 
Bad Worishofen, Litauisches Lager, 
Kneippstr. 8, ieško Neimanto Adol
fo, Pocienės Kotrynos ir kitų pažį
stamų.

1185. Zaščiurinskas Juozas, gyv. 
Ingolstadt, Proviantstrasse 7, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1186. Budrevičienė Sofija, gyv. 
Neumunster, Wittorf, Feldstrasse 6. 
ieško Jurkynaitės Onos, Siurinsko 
Albino ir Žygienės Onos.

1187. Indrišiūnas Valentinas, gyv. 
Neumūnster-Wittorf, Mūhlenstr. 8, 
ieško Misevičiaus Alfonso su šei
ma, Pranulio Igno ir Labanausko 
Igno.

1188. Brazauskas Jonas, gyv. 
Neumūnster, Litauisches Lager, En- 
dorferstr., Camp B, ieško dėdės 
Brazausko Petro ir kitų giminių bei 
pažįstamų.

1189. Masilionis Povilas, gyv. 
Neumūnster, Endorferstrasse, Li
tauisches Lager, ieško brolių Juo
zo, Stasio Jono, Budrio Alfonso, 
Budrienės Birutės.

1190. Petkus Juozas, gyv. Neu
mūnster, Endorferstr., Litauisches 
Lager, Camp B, ieško brolio Jurgio. 
Pauliko Juozo ir kitų giminių bei 
pažįstamų.

1191. Matusaitis Henrikas, gyv. 
Neumūnster, Endorferstrasse, Li
tauisches Lager, Camp B, ieško se
sers Onos ir giminių bei pažįstamų.

11192. Sidlauskas Petras, gyv. 
Mūnchen, Fūrstenriederstr. 155—50/ 
ieško Šidlauskienės Albinos, Kaz
lauskaitės Viktorijos, Cervuko Ber
nardo.

1193. Gecevičlus Nikaloius, gyv. 
Amberg/Bayren, Lager UNRRA. BĮ. 
E. Zimmer 45 A, ieško dukters Ga
linos ir giminių: Blikytės Juzefos 
Savicko Edvardo ir Jurevičiaus 
Leonardo.

1194. Bajorinas Adolfas, gyv. 
Braunschweig, Roselies-Kaseme, Li
tauisches Lager, ieško tėvo Bajo- 
rino Alekso, brolio Bajorino Algir
do, dėdės Bajorino Kazimiero ir 
tetos Bajorinienės E.

1195. Ciužas Eduardas, ^.gyv. 
Mūnchen, Hechtseestr. 47 (Ramers- 
dorf), ieško Rubavičių Prano ir Po
vilo.

1196. Petriūnienė Birutė, gyv. 
Lūbeck, Schillerstrasse la, ieško 
dipl. inž. Šalkausko Česlovo.

1197. Prackienė-Ambrasaitė Bronė, 
gyv. Sackingen a. Rh., Mumpfer- 
fahrstr. 10, ieško Baltrušaičio Juozo 
su šeima, Baltrušaičio Vlado ir By
tauto Vytauto šu žmona.

1198. Mičiulytė Ona, gyv. Wies
baden, Gersdorfferstrase, DP-Lager, 
ieško sesers Ališauskienės-Mačiu- 
lytės Marijonos ir brolio Mačiulio 
Jono. \
x1199. Kriščiokaitis Juozas, gyv. 

Oldenburg, Unterm Berg, Litaui
sches Lager, ieško brolio Jono,

Vaivados Kosto ir Vaičaičio Kosto.
}200. Juknevičius Povilas, gyv. 

Neumūnster, Endorferstrasse, Li
tauisches Lager, Camp B, ieško 
Staliūno Antano, Viržaičių Vlado 
ir Uršulės, Slėnio Raimundo ir Gu
delio Stasio.

1201. Manavas Alfredas, gyv. 
Neumūnster - Wittorf, Litauisches 
Komitee, ieško žmonos Manavie- 
nės Adolfinos, tėvo Alekso, sesers 
Stefanijos ir kt. giminių bei pažįs
tamų.

1202. Greičiūnas Jonas, gyv. 
Lehrte, Camp „Churchill", bei 
Hannover, ieško žmonos Greičie- 
nės Julijos su dukręle Ginte ir 
svainio Girtauto Zigmo.

1203. Kanapeckas Jonas, gyv. 
Lehrte, bei Hannover, Camp 
„Churchill", ieško žmonos Janinos 
su dukrele Vidute.

1204. Dukaitis Anicetas, gyv. 
Hamburg -Wentorf, Bismarck-Ka- 
seme, Bl. 9, ieško artimų ir pažįs
tamų.

1205. Ramanauskai Juozas ir Al
binas, gyv. Wiesbaden, DP-Cainp, 
Litauisches Lagbr, ieško tėvų Jo
no ir Onos Ramanauskų ir sesers 
Juškevičienės Magdalenos/

1206. Enskaitis Pranas, gyv. 
Meerbeck b. Stadthagen (Sch.- 
Lippe), ieško giminių bei pažįstamų.

1207. Znutas Kazys, gyv. Celle, 
Litauisches Lager, am Sant Georg 
Gartenstrasse, ieško tėvų Kazio ir 
Julijos Znutų ir kt. giminių bei 
pažįstamų.

1208. Brozinskas Juozas, gyv. 
Greven, Barkenstrasse 73, ieško 
Naujokaičio Jono, kun. Račaičio 
Antano, Andrušaičių Valentino ir 
Danutės, Krupavičiaus Albino.

1209. Plepys Jokūbas, gyv. Gre
ven, Barkenstrasse 73, ieško bro
lio Jurgio.

1210. Sidabras Petras, gyv. Kas
sel - Oberzwehren, Mattenberg, Li
tauisches Lager, ieško giminių bei 
pažįstamų.

12)1. Butlerienė Marija, gyv. 
Mūnchen, Schedelstrasse 12, ieško 
mokytojo Jusaičio Broniaus,

1212. Valaitis Pranas, gyv. Gross 
Hesepe Camp, Kr. Meppen/Ems, 
ieško žmonos Zuzanos Petronės ir 
sūnaus Vidmanto.

1213. Rainys Kazys, gyv. Gross 
Hesepe Camp, Kr. Meppen/Ems, 
ieško sesers Bucevičienės-Rainytės 
Julijos.

1214. Mikalajūnas Juozas, gyv. 
Gross Hesepe Camp, Kr. Meppen/ 
Ems, ieško brolio Simano ir moti
nos Mikalajūnienės-Peters Mar
celės.

1215. Butkūnas-Butkevičius Vy
tautas, prašomas atsiliepti Liet. 
Raud. Kryžiaus Lūbeck skyriui, 
Untertrave 111—112.

1216. Suopienė-Grigalevičiūtė Ur
šulė, gyv. Bamberg, DP Camp 6, 
Litauisches Lager, ieško sesers 
Zdanavičienės Adelės.

1217. Zemeckis Vincas, gyv. 
Kempten, Salzstrasse 17, ieško Ma- 
karavičiaus Vinco. f

1218. Dubovas Henrikas, gyv. 
Deinsen, >ūber Alfeld., ieško Dubo- 
vo Adolfo, motinos Dubovienės- 
Bundorfaitės Emos, Bundorfo Ale
ksandro.

1219. Petras, gyv. Regensburg, 
Ganghofersiedlung, Litauisches Ko
mitee, ieško Mažeikos Juozo arba 
jo sesers ar brolio.

1220. Bagočiūnas Juozas, gyv. 
Kassel Oberzwehren, Mattenberg- 
lager, ieško Bagočiūno Prano, Kar
velio Jono, Andriušytės Elenos.

1221. Gutmanienė Ona, gyv. 
Kassel, Oberzwehren. Mattenberg- 
lager, ieško brolio. Jurkūno Liud- ■ 
viko ir sesers Jurkūnaitės Marytės.

1222. Augustinaitis Albertas, 
gyv. Nordlingen, Litauisches La
ger, ieško giminių ir pažįstamų.

1223. Raugas Bal., Tettnang (Bo
densee), Bachstrasse 1, Zone Fran- 
caise, ieško Raugo Norberto, Budzi- 
laitės Konstancijos, Elenos ir Onos,

Skabeikio Stasio ir Garbaliausko 
Marijaus.

1224. Talmontas Juozas, gyv. 
Ansbach, Hindenburgkaseme, Li
tauisches Būro, ieško Santaro An
tano, Jarašiaus Juozo ir Mance- 
vičiaus Valerijono.

1225. Jaseliūnas S„ prašo atsi
liepti adresu: H. Trapikui, Augs
burg - Haunstetten, Rechenstrasse 
53, šiuos asmenis: Mikalauską Pe
trą, Indreiką Petrą ir Kaselytė 
Bronę.

1226. Žulpa Pranas, gyv. Ham
burg - Neugraben, Fischbecklager, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1227. Lukošius Kostas, gyv. Uch- 
te, Bez. Bremen, Balkenkampstr. 
383, ieško Tamulaitienės Stefos ir 
Perausko Jono.

1228. Vaškellenė Rožė, gyv. 
Franzesbad, Amerikanischestr. 235 
(Čekija), ieško dukterų Alės dr 
Irenos.

1229". Stud. Pargauskas Alfonsas, 
gyv. Hannover, Burgweg 1, ieško 
kun. Arjausko Klemenso, Arlau
skaitės Elvyros ir Lizdenio Juozo.

1230. Herrmatfas Otto, gyv. 
Hamburg - Neugraben, Fischbeck
lager, ieško žmonos Herrmanienės 
Olgos so vaikais ir Dydzenbroky- 
tės Lenos.

Lietuviai, gyveną Gunzenhausen, 
Nūrnbergerstrasse 81, Mun. Lager, 

ieško giminių ir pažįstamų
1231. Mikeliūnaitė Vanda-Gailu- 

tė, ieško tėvo Mikeljūno Antano.
1232. Padėnai Karolis ir Apolo

nija Rimdeikaitė, ieško giminių ir 
pažįstamų.
, 1233. Vaidauskas Matas, ieško 
pusbrolio Lebedievo Vlado.

1234. Čepuliai Bernardas ir Al
bina, ie$ko giminių ir pažįstamų.

1235. Narkevičiai Stasys ir Ane
lė, ieško svainio Aleksandravičiaus 
Broniaus su šeima.

1236. Vaičeliūnas Ignas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1237. AndriuŠka Kazys, ieško 
žmonos ir pažįstamų.

1238. Bartkus Alfonsas, ieško gi
minių ir pažįstamų.

1239. Krutulis Antanas, ieško 
brolių Juozo, Stasio, sesers Onos, 
Morkeliūno Vlado ir Morkeliūnai- 
tės Anelės.

1240. Krapauskienė-Vilbišauskai- 
tė Janina, ieško brolio Vilbišausko 
Juozo ir giminių.

1241. Gečas Anolinaras, ieško 
sesers Gečaitės Elvyros

1242. Kizerskis Petras, ieško gi
minių ir pažįstamų.

1243. Janavičius Ignas, ieško tė. 
vų, brolių ir giminių.

1244. Sirvienė Uršulė, ieško Stro- 
ginio Kazio su šeima ir Šulco Va
lerijono.

1245. Kalniškienė Kėtė, gyv. 
Wunsiedel, D P Camp I^enry 
Cochran, Horenschuhstrasse 76 a, 
ieško vyro Kalniškio Jurgio.

1246. Matulis Petras, gyv. Gun
zenhausen, Ansbacherstr. 32, kamb. 
5, ieško žmonos Matulienės Genės.

Lietuviai, gyveną Wunsiedel, Horn- 
schuhstrasse, lietuvių stovykla, 

ieško giminių ir pažįstamų
1247. Kuzmarskienė-Vasiliauskai- 

tė, ieško giminių ir pažįstamų.
1248. Petravičius Juozas, ieško 

sūnaus Petravičiaus Ramono, gimi
nių ir pažįstamų.

1249. Dūdienė-Volosenkaitė Lidi
ja, ieško Dūdos Juozo, Narbutie
nės Valės, Žilinskienės Genės, Li
pinio Viktoro, gim. ir pažįstamų.

1250. Vasiliauskas Kostas, ieško 
Sapalienės-Vasiliauskaitės Nastės, 
giminių ir pažįstamų.

1251. Mickūnienė Ida, ieško Len. 
daraičio Oskaro, „ Buršteinienės 
Marios, giminių ir pažįstamų.

1252. Dubinskas Andrius ir Du- 
binskaitė - Dičpinigaitienė Marija, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1253. Bražionienė-šidlauskaitė So
fija, ieško Spakauskienės-Kontri- 
maltės Antaninos, giminių ir pažį
stamų.

1254. Urbonas Antanas, ieško 
Urbono Vytauto ir Urbono Balio, 
Cherdvygų Jono ir Leono, Stelmo
ko Juozo ir Mikuliaus Antano.

1255. Brakauskienė - KeValaitytė 
Marija, ieško Brakausko Antano, 
Didžbalienės - Kevalaitytės Onos, 
Augustaitienės Konstancijos, gimi
nių ir pažįstamų.

1256. Narmontaitė Stanislava, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1257. Vaizgenis Jonas, ieško 
Vaičkaus Jono, Kromerytės Benig
nos, pusseserės Rincevičienės Ire
nos, brolio Kremerio Henriko ir 
kt. giminių ir pažįstamų.

1258. Raskevičius Juozas, ieško 
Gričiaus Vytauto, Natkevičiaus 
Gedimino ir Darginavičiaus Stasio.

Lietuviai, gyvenantieji Oldenburge 
in Old., „Unterm Berg" 

lietuvių stovykloje ieško giminių 
ir pažįstamų

1259. Adomaitis Vincas, ieško 
sūnaus Adomaičio Marcęliaus, 
paskt. metu gyv. Vengrijoje.

1260. Rutkaitienė-Dičmonaitė Ma
rytė, ieško vyro Rutkaičio Alberto.

1261. Gelgotienė Petrutė, ieško 
vyro Juozo ir uošvių Juozo ir 
Apolonijos Gelgotų.

1262. Jankauskienė Anelė, ieško 
brolių Vlado ir Jono Seferių, 

. paskt. gyv. Brandenburge.
1263. Kubiliūtė Matilda, ieško 

sesučių Aldonos ir Danutės ir gi
minių.

1264. Gudiškis Vincas, ieško gi
minių ir pažįstamų.

1265. Alseika Viktoras, ieško 
giminių ir pažįstamų.

, 1266. Morkvėnas Alfonsas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1267. Vanagas Adolfas, ieško 
Žukausko Prano, Gediminskaitės 
Antaninos ir Jakaitės Emilijos.

1268. Žitkevičius - Juozas, ieško 
ousbrolio Bedalio Liudo, Duliebos 
Mykolo ir giminių bei pažįstamų.

1269. Subačiai Feliksas ir Jonas, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1270. Galeckas Kazys, ieško gi
minių ir pažįstamų.

1271. Visockis Juozas, ieško bro
lio sūnaus Juozo ir dukters Sofijos.

1272. Sarpalius Stasys, ieško gi
minių ir pažįstamų.

1273. Kilikevičius Mikas, ieško 
Bieliauskaitės Konstancijos, Ta- 
moliūnų Broniaus ir Antano, Že- 
braičio Juraio ir Vosyliaus Jono.

1274. Redikas Vincas, ieško gi
minių ir pažįstamų.

1275. Sefleris Jonas, ieško gi
miniu ir pažįstamų.

1276. Jarockis Juozas, iežko gi
miniu ir pažįstamų.

1277. Kazėnas Stasys, ieško 
Rimšos Antano, Taškūnaičių Sta
sio ir Valiaus ir Rastenio Kle
menso.

1278. Budreckis Jon*s, ieško gi
minių: Tvari ionavičių - Tvarbnų, 
Žaramskių. Teišerskių, A. Grice- 
vičiaus ir Sarauskų.

1279. Tvaronas Jonas, ieško 
Griniaus Juozo, Stankūno Jurgio, 
Viliamo Vlado ir Bičiūno J.

1280. Šakalys Albertas, ieško 
brolio Henriko.

1281. Galeckis Bronius, ieško 
žmonos Galeckienės Elenos.

1282. Babrauskas Kostas, ieško 
Kondratavičiaus Kosto, Jackele- 
vičiaus Vinco, Galinio ir Žiurinsko

j Juozo.
1283. Antanaitis Juozas, ieško 

žmonos Antanaitienės Anelės su 
dukrele Salomėja, Petravičaičių 
Salomėjos ir Onos, Vyšniauskų 
Jono ir Onos.

1284. Ališauskas Martynas, ieško 
žmonos Ališauskienės Rožės, duk
ters Mildutės ir pusseserės Ali
šauskaitės Rožės.

1285. Giedraitis Petras, ieško 
tėvo Giedraičio Simono, Mikelai- 
čio Juozo, paskt. laiku gyv. Es- 
sene, Mačiulaičio Prano ir Vizgir- 
do Saliamono.

1286. Kudlinskienė Marija, Ieško 
vyro Kudlinsko Vinco ir sūnaus 
Vytauto, paskt. metu gyv. Ryt
prūsiuose.

1287. Janutis Vincas, ieško se
serų Jonutytės Elenos ir Januty- 
<ės-Raubienės Bronės.
' 1288. Daugėla Petras, ieško žmo
nos Daugėlienės Bronės ir uošvių 
Kulbako Pijaus, Kulbakienės Ju
zės ir Kulbokaičių Valės ir Albi
nos.

1289. Breivė Jurgis, ieško svai
nio Paliulio Broniaus; prašo atsi
liepti Panevėžio Žemesniosios 
Prekybos Mokyklos mokytojus, 
gimines bei pažįst.

Lietuviai, gyvenantieji Bayreuth, 
DP Camp, Mack Wendelhdfen, 
liet stovykla, ieško giminių ir 

pažįstamų
1290. Strazdienė Stasė, ieško 

vyro Strazdo Prano.
1291. ' Baltramūnaitė Aleksandra, 

ieško sūnų Baltramūnų Petro, Jo
no, Kazio ir Viktoro.

. 1292. Mančienė Jadvyga, ieško 
motinos Lūkauskienės Onos ir 
brolių Antano ir Igno su šeima.

1293. Petkūnaitė Elena, ieško 
Stukaitės Jadvygos, paskutiniu 
metu gyv. Vienoje.

1294. Šuopytė Petrė, ieško vais
tininko Šliukšės Martyno, giminių 
ir pažįstamų.

1295. Rūbas Juozas su šeima, 
ieško motinos Rūbienės Onos, 
brolių Domo, Prano, Justino ir 
Vaitiekaus, Subačiaus Jono, Žeko 
Juozo, Krakausko Juozo, Sablin- 
skienės Adelės.

1296. Snarskis Zigmas, ieško 
Bacevičiaus Antano, Dargio Jokū
bo ir Sneiderių Jono ir Stasės.

1297. Lekas Adomas, ieško Sti- 
kūnų Stasio ir Petro, pask. metu 
gyv. Labguvoje, Kalinauskienės 
Uršulės* ir Kalinauskaitės Elenos, 
pask. metu gyv. Braunau.

1298. Areima Ignas, ieško Dau
baro Antano ir Povilionio Alfonso.

1299. Stašaitienė Sofija, ieško 
vyro Stašaičio Juozo.

1300. Pinikaitė Stasė, ieško gimi
nių — Dausienės Emilijos, Balsai- 
tės Onos ir Dausos Petro.

1301. Daukšienė Stasė, ieško vy
ro Daukšos Vlado.

1302. Gajauskas Juozas, ieško 
Getautų šeimos, girininko Banevi
čiaus Andriaus ir Rinkevičiaus 
Andriaus.

1303. Rimavičienė Julija, ieško 
agr. Rimavičiaus Algirdo, pask. 
metu gyv. Saksonijoje, Bieterfelde.

1304. Žemaitienė Milda, ieško 
Petukausko Vlado ir Žalinkevičiaus 
Vytauto, pask. metu gyv. Inns- 
bucke.

1305. Bervingienė Sofija, ieško 
Klegerio Kosto su šeima ir Ado
mavičiaus Alekso.

1306. Bacevičius Juozas, ieško
Bacevičiaus Prano, pask. metu gyv. 
Pomeranijoj, svainių Ramonaięių 
Jono ir Prano. '•

1307. Dėkis Alfonsas, ieško gy
dyt. Juozevičiaus Jono ir dipl. inž. 
Jurevičiaus Algirdo.

1308. Andziulienė Julija, ieško 
Gudavičiaus Juozo su šeima, Kar- 
mazinienės Birutės su šeima ir 
Kutkevičiaus Aloyzo.

1309. Karpickaitė Ona, ieško 
Griškevičių Vlado, Vandos ir 
Elenos, Šimkienės Anelės ir Kar- 
pickaitės Janinos.

1310. Beniušienė Ona, ieško Ži- 
baitės Emilijos, pask. metu gyv. 
Mattenburge.

1311. Leonanskas Justinas, ieško 
brolio Leonausko Juozo.

1312. Tačulauskienė Ona, ieško 
savo vyro Tačulausko Juozo ir 
sūnaus Edvardo.

1313. Mičiulis Antanas, ieško 
Daugirdo Algio, Miecevičių Juozo, 
Povilo ir Petro, Čekanausko Rai
mundo ir Janavičiaus Jurgio.

1314. Kusmanas Ričardas, ieško 
tėvų Kusmanų Gustavo ir Mortos 
ir Mačienės Emilijos.

1315. Jakimčikas Juozas, ieško 
Jakimavičiaus Vinco, Pomerio Si
mo, brolio Jono, Jakimčiko Stasio 
ir kt. giminių.

9
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gyv. H.Q. 1193rd Labor Supervision 
Company A.P. O. 209 U.S. Army, 
ieško Stefanijos, sūnų Algirdo ir 
Kęstučio, Grikinio Jono su žmona 
Angele, Sulzicko Broniaus su šei
ma, Baltrušaičio Gaudento ir Dy- 
lio Kazio.

1342. Čėsna Vytautas, gyv. Ham- 
burg-Neugraben, Litauisches Lager, 
Fischbeck, ieško Suidersko Česlo
vo, Mikelaičio Jono, Česnaitės- 
Martynaitienės Izabelės ir Čėsnos 
Juozo.

1343. Žeronas Viktoras, gyv. 
Strullendorf 1181/2, bei Bamberg 
i. B., ieško seserų Ritos ir Danutės 
ir brolio Algirdo.

1344. Misliauskas Henrikas, gyv. 
Regensburg, Gan. Sielung, UNRRA 
Team 120, ieško Misliauskų Stefa
nijos, Vlado ir Povilo ir Baruševi- 
čiūtės Elenos.

1345. Švilpa Vincas, gyv. Kas- 
sel-Oberzwehren, Mattenberg (Li
tauisches Lager), ieško giminių ir 
pažįstamų.

1346. Bilevičius Vytautas, gyv. 
Augsburg-Haunstetten, Flachsstr.
50, ieško Bačinskų šeimos, Vaitke
vičienės Magdalenos, Abramavi- 
čiaus Prano Jr Račylo Pijaus.

1347. Eitminavičiūtės Julija ir 
Tuci|a, jjyv, Kempten, Salzstr. 17, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1348. Subačius Juozas, gyv. 
Schmalenbeck bei Ahrensburg ūber 
Hamburg, Auslanderlager, ieško 
Subačių Jono ir Pijaus.

1349. Pecenkis Petras, gyv. 
Schmalenbeck bei Ahrenburg ūber 
Hamburg, Auslanderlager, ieško 
tėvo Pecenkio Kazio, brolio Albi
no ir sesers Onos.

1350. Švelnienė Jadvyga, gyv. 
Augsburg-Haunštetten 38 —.5, Bal
tic Camp, ieško' Švelnio Vytauto.

1351. Mažulis Baltrus, gyv.Wurz- 
burg, Nord-Kąseme, ieško Joku- 
bausko Vlado.

Lietuviai, gyvenantieji Wttrzburgo 
lietuvių stovykloje (Wflrzburg, Li
tauisches Lager), ieško giminių ir 

pažįstamų
1352. Palekas Juozas, ieško Pe

leko Jono iš Vainuto.
1353. Jautokas Zigmas, ieško 

Jautokaitės Mortos, Antano, Povi
lo ir Stepono Jautokų, Pundytės 
Albinos.

1354. Pleskienė - Sausinavičiūtė 
Leontina, ieško Sausinavičiaus Va
lerijono, Sausinavičiaus Boleslovo, 
Vaškevičiūčių Emilijos, Irenos ir 
Liolės, Ambrazevičienės Marijos.

1355. Šemienė Genovaitė, ieško 
vyro šėmio Stasio, paskutiniu me
tu gyvenusio Jugoslavijoj.

1356. Vyšniauskaitė Anelė, ieško 
Vyšniausko Jurgio.

1357. Vaičiūnas Anastazas Jonas, 
ieško Hgūnienės Alės (Korizenai- 
tės), Kudirkų šeimos (motinos 
Elžbietos ir vaikų inž. Vlado, Ju
liaus ir Danutės), Šembergo Alekso.

1358. Urbelienė Felicija, ieško 
Mockienės Eleonoros su šeima, An
drijauskienės Emilijos su šeima.

1359. Butkienė Rožė, gyv. O. 
Tbr. Rothenburg Dombuhl b. Roeh
ner, ieško vyro Butkaus Juozo.

1360. Hokienė Ida, Hamburg- 
Rahlstedt, lietuvių stovykla, ieško 
vyro Hoko Artūro, dukters Zelmos 
ir Šakio Stepono.

1361. Žeronas Romualdas, Ol
denburg i. O. „Wehnen" lietuvių 
stovykla, ieško žmonos Žeronienės 
Genovaitės.

1362. Homaitė Alma, Ansbach, 
Baltisches Lager, Lit. Komitee, 
ieško Bilevičiaus Juozo.

1363. Mingelevičius, Ansbach, 
Hindenburg-Kaseme, Lit. Komittee, 
ieško Mingelevičiūtės - Sinkevičie
nės Juzės.

1364. Butvilaitė-Markevičienė Te
resė, Ansbach, Hindenburg Post 
Kaseme, Lit. Komittee, ieško Ru- 
žinskaitės Antaninos ir Beržytės 
Adolfinos.

1365. Statkus Stepas, Oldenburg, 
Alexanderstr. 326, ieško Povilaičio 
•Konstantino ir giminių bei pažįsta
mų.

1316. Stankevičienė Matilda, 
ieško vyro - Stankevičiaus Jono ir 
giminių bei pažįstamų.

1317. Černiauskienė Elžbieta, 
ieško vyro Černiausko Stasio, 
dukters Stanevičienės Elenos ir 
brolio Cikoto Vinco.

1318. Kriaunevičienė Vanda, ieš
ko brolio Jasinevičiaus Stasio ir 
dėdės Petkevičiaus Juozo.

1319. Blindzė Mikalojus, ieško 
brolio Blindzės Viktoro, pask. me
tu gyv. Berlyne, ir buv. banko 
direkt. Voldemaro A.

1320. Čemevičienė Stasė, ieško 
Petraitytės Janinos Natalijos, pask. 
metu gyv. Berlyne, ir Orentų Jo
no ir Natalijos .

1321. Kundrotas Antanas, ieško 
brolių Kundrotų — Petro, gim. 
1912 m., Broniaus, gim. 1916 m., 
giminių ir pažįstamų.

1322. Valaiša Jonas, ieško bro
lio Valaišos Juozo.

1323. Bytautas Stasys, ieško By
tautienės Lidijos, Bytautaitės Ire
nos, Bytauto Romualdo ir Tallat- 
Kelpšos Kazimiero su šeima.

1324. Klemenis Steponas, ieško 
Dainausko Domininko ir Repeikos 
Viktoro.

1325. Matuzaitė Ona, ieško dė- 
'dės Pilelio Stepono, Vaganovaitės
Elenos ir Deniušio Antano.

1326. Reingardas Teodoras, prašo 
atsiliepti Ambrozevičienę Sofiją ir 
pažįstamus.

1327. Lekavičiūtė Jadvyga, ieško 
Valuckienės Elenos, svainio Sur
vilos Petro ir Lekavičiūtės Onos, 
lija ir sūnumi Vidmantu.

1328. Tukytė Liuda, ieško buv. 
kario Šimėno Ričardo ir žmonos 
Birutės, dr. Jeruševičiaus, Baltri- 
kaitės Irenos ir Gasčiūno Juozo.

1329. 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 mego- 
wiečiai prašomi pranešti nurodytu 
adresu.

1330. VirŠilienė Jadvyga, gyv. 
Meerbeck, bei Stadthagen, ieško 
sūnaus Viršilos Petro su šeima — 
Viršiliene-Meleckaite Elena Emi
lija ir sūnumi Vidmantą.

1331. Pečkaltienė Kotryna, gyv. 
Meerbeck, bei Stadthagen, prašo 
atsiliepti Kumpienę Ireną ir Kumpį 
Kazį.

1332. Vaišvila Vladas, gyv. Dil- 
lingen a. Donau, Litauisches Lager, 
ieško žmonos Vaišvilienės Onos, 
sūnaus Jono, dukters Irenos, 
Stankevičiaus Jono, Stankevičie
nės Elenos, Čepulienės Veronikos 
ir pažįstamų.

1333. Jankauskas Juozas, gyv. 
Gunzenhausen, Ųitauisches Lager, 
ieško sūnaus Jankausko Sigito.

1334. Kun. Antanas Dapkus, gyv. 
Memmingen, Fliegerhorst, Litaui
sches Lager, ieško tėvo Dapkaus 
Tomo.

1335. Stakauskas Aleksas, gyv. 
Gottingen, Litauisches Komitee, 
ieško žmonos Stakauskienės So- 
fiios, Daubaro M- ir kitų pažįs
tamu.

1336. Jankauskas Vytautas, gyv. 
^Braunschweig, Rosalien - Kaseme, 
Litauisches Lager, ieško inž. Sil
vestravičiaus Aleksandro, gyd. 
Stropaus Algirdo, Lipčiaus Stasio 
ir Stankaus Stasio.

• 1337. Stonys Jonas, gyv. Ham- 
burg-Bergedorf, Bismarck-Kaseme, 
BĮ. 9, ieško Peslaitytės Joanos, 
Barkausko Petro Leono, Traškaus 
Alekso Leono, Garbačiausko Ani
ceto ir Vyčio Juozo.

1338. Taukus Vytautas, gyv. 
Bamberg, Litauisches Lager,. Camp 
3, ieško Kačerausko Antano, turi 
tikslių žinių anie sūnų.

1339. Jonaitis Antanas, gyv. 
Bamberg, Litauisches Lager, Čamp 
3, ieško Jakų Antano ir Adolfo.

1340. Teličėnas B’lys, gyv. Bam
berg, Litauisches Lager, Camo 3, 
ieško Eitmonavičiaus Antano. Kra
sauskų Stasio, Ipolito ir Leonardo.

1341. Mačiulis Jonas su sūnumi,

1393. Gasparaitis Bernardas, (24) 
Stade, 235 Team UNRRA, Harbur- 
gerstr. 25—14, ieško Gasparaičio 
Alberto.

1394. Juodaitis Pranas, (24) Stade, 
235 Team UNRRA, Harburgerstr. 
25—14, ieško kun. Barčaičio Si
mono.

1395. Mikalauskas Jonas, (24) 
Buxtehude (Kr. Stade), Schiller
str, 10, Lit. Lager, ieško Rimašaus- 
ko Jono, buv. Stutthofo koncentr. 
stovykloj.

1396. Vaitkevičius Petras, Rosen
heim Obb., Lit. Lager, ieško Gie
draitytės Elenos.

1397. Armalis Vladas, Wiesbaden, 
Gersdorff-Kaseme, liet, stovykla, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1398. Vėžys Jonas, Amberg, Kai- 
ser-Wilhelm-Kaseme, ieško Zakso 
Antano, Tamošiūno Juozo ir pažįs
tamų.

1399. Gladutytė Grasilda, Wies
baden, Gersdoff - Kaserne, ieško 
motinos Gladutienės Jadvygos, se
sers Gladutytės Aldonos ir Kačio- 
nio Romualdo.

1400. Gumbelevičius Edvardas, 
Gut Holtigbaum, Rahlstedt bei 
Hamburg, lietuvių stovykla, ieško 
giminių bei pažįstamų.

1401. Paliokas Jonas, Gut Holtig
baum, Rahlstedt bei Hamburg, liet, 
stovykla, ieško seserų Emos ir Zel
mos Paliokaičių ir pažįstamų.

1402. Okienė Ėdė, Gut Holtig
baum, Rahlstedt bei Hamburg, 
liet, stovykla, ieško dukters Okai
tes Zelmos ir Šakio Stepo.

1403. Eimutis Pranas, Schwein
furt, lietuvių stovykla, ieško vaikų 
Stasęs ir Jono Eimučių ir Almo- 
naičio Prano.

1404. Lauraitis Aleksas, Regens
burg, K. Laforce PI. 3,5 (Ganghofer- 
siedlung) ieško tėvų Stasio ir Onos 
Lauraičių.

1405. Leonavičiūtė Elena, (14) 
Weilheim Teck, Poststr. 18, ieško 
Leonavičienės - Kanapkytės Ievos.

1406. Gruhdzinskienė Salomėja, 
Muna bei Dieburg, ieško dukters 
Grundzinskaitės Albinos, gim. 1926 
m., ir mokinės Eidukevičiūtės Ados.

1407. Jockienė Ona, Muna bei 
Dieburg, ieško vyro Jockaus Jono.

1408. Adomaitienė Izabelė, Schon
gau, Baltic Camp, ieško Rapulskių 
šeimos, Viktorijos Bulkevičienės, 
Anelės Paškevičienės ir Adomai
čio Jono.

1409. Mačemienė - Balčiūnaitė 
Jadvyga, Ravensburg, Liet. K-tas, 
Herrenstr. 41, ieško brolio Bal
čiūno Vytauto, buv. karo ligoninėj 
Čekoslovakijoj.

1410. Žitkevičius Leonardas, 
Augsburg - Hochfeld, Litauisches 
Lager, ieško Krūminio Teodoro.

1411. Blažys Povilas, Stuttgart, 
Bad-Cannstatt, liet, stovykla, ieško 
brolio kun. Blažio Romualdo ir .-gi
minių bei pažįstamų.

1412. Banys Albinas, Regens
burg, Wilhelm Raabestr. 3, b. 511, 
ieško Banytės-Puidokienės Elenos 
su šeima, brolio Benedikto ir ar
timųjų. •

1413. Dipl. inž. Kočegūra Alek
sandras, Hannover, lietuvių stovy
kla, ieško dipl. inž. D. Falejevo.

1414. Pilkauską Vytautą skubiai 
kviečia į Wiesbadeną draugai.

1415. Juodkus Pranas, Neumūn- 
ster Wittorf, Schulstr. 14, prašo 
atsiliepti Gudiškį Justiną, gyv. 
Wittenberge ir gimines bei drau
gus.

1416. Jankantas Simas, Strau- 
binge, Unterm Rain 54a, Nieder- 
bayern, ieško brolio Stasio, gimi
nių ir pažįstamų.

1417. Pauliukevičiūtė Stefanija, 
Neumunster-Holstein, Lindenstr. 1, 
prašo atsiliepti tėvelį Jurgį, bro
lį Leonardą , gimines ir pažįsta
mus.

1418. Juraitytė Aldona, Neumun
ster-Holstein, Lindensir. 1, prašo 
atsiliepti Juraitytę Ireną, Maksvy-

1366. Reinytė Albina, Wiesba
den, DP Lager, ieško tėvų, brolių 
ir seserų.

1367. Aleksandravičiūtė - Skruo- 
dienė Pranė, Regensburg, Gang- 
hofer-Siedlung, KarPLaforce-Platz 
3/W. 5, ieško sesers Taujenieriės 
Stasės, Skruodžio Cezario ir pa
žįstamų.

1368. Juknevičius Povilas, Neu
munster, Ehndorfer Lager, Camp B, 
ieško dėdės Staliūno Antano, Vir- 
žaičio Vlado, Viržaitienės Uršulės 
ir Slėnio Raimundo.

1369. Bruožienė Ieva, Neumun
ster, Litauisches Lager, Ehndorfer- 
str., Camp B, ieško Žokų šeimos, 
Jonavičienės Uršulės ir giminių 
bei pažįstamų.

1370. Zagurskienė - širvinskaitė 
Aldona, Kempten, lietuvių stovy
kla, ieško sesers Sirvinskaitės Ma
rijos ir giminių.

1371. Balsevičius Juozas, Itze
hoe, lietuvių stovykla, ieško sū
naus Povilo, anksčiau gyv. Frank
furte.

1372. Raštutienė Barbora, Kemp
ten, lietuvių stovykla, Rottach- 
str. 15, ieško sūnaus Grublio Pe
tro, 19 metų amžiaus.

1373. Norkūnas Benediktas, 
Augsburg-Hochfeld, ieško Kauka- 
rio Česlovo.

1374. Dr. B. Matulionis, Bad 
Rehburg ūber Wunstorf bei Han
nover, Allied X. P. W. Hospital 
,,Alexander”, prašo atsiliepti pa
žįstamus.

1375. Mažulaitis Jurais, (24) Neu
munster Wittorf, Mūhlenstr. 24, 
ieško svainio Skeberio Leono ir 
giminių bei pažįstamų.

1376. Karalytė Ona, Neumūnster, 
Endorf Lager, ieško tėvų ir brolio 
Karaliaus Vytaiito. į v

1377. Gudas Alfas, Neumūnster, 
Taninweg 12, ieško brolio Gudo 
Aloyzo.

1378. Petravičius Bronius su šei
ma, Wiesbaden, lietuvių stovykla, 
ieško Petravičiaus Tomo, Petra- 
vičienės Adelės, Vosylienės-Petra- 
vičiūtės Česlovos su dukra Gai
lute, Dargio Jokūbo ir Kučo Antano.

1379. Viktaravičius Antanas,Wies
baden, lietuvių stovykla, ieško 
Viktaravičiaus Jono, paskt. metu 
gyv. Austrijoj. , \

1380. Grikietis Vytautas, Frank
furt, Nied., Triefelsstr. 2, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1381. Proninskas Juozas su žmo
na, Mumau, Baltic Camp, UNRRA 
Team 90, ieško giminių ir pažįs
tamų.

1382. B u rz d žiu s Juozas, Eichstatt 
(Bay.), ieško giminių ir pažįstamų.

1383. Petroškienė Stasė, Unter- 
lenningen, Kreis Nūrtingen, Ieško 
motinos Butienės Anelės, -sesers 
Liutikienės Kleofos ir Liutiko Vy
tauto.

1384. Steinys Juozas, Hersfeld- 
Hessen, Assembly Center, Kriegs- 
schule 548, ieško motinos Šleinie
nės Onos, sesių Olės ir Marytės, 
brolių Mato ir Vytauto šteinių.

1385. Pilipaitienė Marta, DP Ho
spital Lohr a. Main, ieško svainio 
Pilipaičio Adolfo.

1386. Pranevičius Antanas, Lehr-
te, „Churchill" Camp, ieško bro
lio Pranevičiaus-Pranėno Stepo ir 
kitų pažįstamų. ,

1387. Serapinas. Petras, Lehrte, 
..Churchill" Camp, ieško pažįsta
mų kupiškėnų.

1388. Levinskas Juozas, Lehrte, 
„Churchill" Camp, ieško giminių 
ir pažįstamų.

1389. Gabrielaitis Feliksas, Lehrte, 
„Churchill" Camp, ieško giminių 
ir pažįstamų.

1390. Rimkevičienė-Pikčilingaitė 
Matilda, Mūnster-Muna b. Die
burg in Gross-Hessen, ieško savo 
vaikų ir giminių.

1391. šalčiūnienė Marija, Mūn
ster-Muna b. Dieburg, Gross-Hes
sen, liet, stovykla, ieško sūnaus 
Vytauto.

1392. Sedleckas Bronius ir Liub- 
sevičius Kazys, Traunstein, Kur- 
haus, ieško giminių ir pažįstamų. 

tytę Salomėją, Čibirus, gimines ir 
pažįstamus.

1419. Mažulaitis Jurgis, Neumun
ster-Wittorf, Mūhlenstr. 24^ ieško 
svainio Skeberio Leono, giminių 
ir pažįstamų.

1420. Balanius Jonas, Neumun
ster-Wittorf, Mūhlenstr. 24, ieško 
žmonos Balanienės Veronikos, sū
naus Vyto, dukters Eugenijos ir 
Salomėjos.

1421. Supranavičius Jonas,Kemp
ten, liet, stovykla, ieško Lukoševi
čiaus Juozo ir Sadzevičiaus My
kolo.

1422. Petravičius Ambroziejus, 
Kasscl-Oberzwehren, Mattenberg 
Lager, ieško svainio Guiavecko 
Jono, Gutaveckienės Anelės, jos 
tėvo Sakalausko Antano, Šabon- 
kos Jono ir Šabonkienės Konstan
cijos.

1423. Levickas Vincas, Dillingen^ 
a. Donau, ieško seserų ir svainio 
Kronkaičio Adolfo. \ \

1424. Sirgėdas Povilas, Gluck
stadt b. Hamburg, ieško brolio 
Sirgėdo Felikso ir pažįstamų.

1425. Šimkus Ignas, Hamburg- 
Neugraben, Lager Fischbeck, ieško 
žmonos Šimkienės Birutės Vero
nikos.

1426. Čiplys Kostas, Regensburg, 
lietuvių stovykla, ieško'giminių ir 
pažįstamų.

1427. Povilaitis Pranas, Regens
burg, lietuvių stovykla, ieško bro
lio Povilaičio Jono.

1428. Melsbakas Stasys, Nord
lingen, liet, stovykla, ieško sūnų 
Algimanto ir Gedimino Migonių, 
brolio Melsbako Juozo su šeima, 
sesers Perlubakienės Adelės, svai- 
kio Rutkausko Albino su šeima, 
Karpavičiaus Stasio ir kitų gimi
nių bei pažįstamų.

1429. BazUiauskas Sigitas, Augs- 
burg-Hoctyfeld, lietuvių stovyklė, 
ieško Baziliausko Alfonso.

1430. Bakanavičienė Marija, Wei- 
den, Hammerweg, liet, stovykla, 
ieško sūnaus Algirdo, dukters 
Onos, seserų Valerijos ir Antani
nos Staugaityčių, brolių Tarano ir 
Andriaus Staugaičių.

1431. Sideravičienė Bronė, Wei- 
den, lietuvių stovykla, ieško duk
terų Justinos ir Bronės Sideravi- 
čaičių.

1432. A. E. Grušaitė-Bartkai, 
Būnde (Westfalen), UNRRA H. Q. 
Hindenburgstr. 30, ieško kun. Gru
šo Vinco, Balsio Antano, Skin- 
derytės-Tomašaitienės.

1433. Janulevičius Henrikas, 
Augsburg-Haunstetten, liet.- stovy
kla, ieško brolio Liudo, miškininko.

1434. Januškienė - Kuzminskytė 
Birutė, gyv. Celle Am St. Georgs- 
garten, Blockhaus 4, ieško Kuz- 
minskienės Rozalijos, Baniulevi- 
čienės Izabelės, Maželio Antano, 
Vrabliauskienės Elenos, Jundulio.

1435. Antanavičius Vacys, Augs
burg-Haunstetten, ieško giminių 
ir pažįstamų.

1436. Dubietis Bolius, Augsburg- 
Hochfeld, liet, stovykla, ieško 
draugų ir pažįstamų.

1437. Druskis Stasys, Augsburg- 
Hochfeld, lietuvių stovykla, ieško 
draugų ir pažįstamų.

1438. Romanuškienė Marija, 
Schmalkalden/Thūr., Dr. Fuckel- 
weg bei Meuser, ieško Miglino 
Tomo su šeima.

z 1439. Empakeris Antanas, Tolk, 
Kr. Schleswig, liet, stovykla, ieško 
sūnaus Empakerio Zenono.

1440. Ivanauskas Gediminas,' 
Kriegsschule Hejsfeld-Hessen, ieš
ko Ivanausko Antano, 1945 m. 
buv. Brandenburge.

1441. Macijauskas Julius, Meer
beck, Kr. Stadthagen, 135/B Camp, 
ieško Barsteikos Stasio, giminių 
ir pažįstamų.

1442. Dambrauskas Vladas, Celle, 
liet, stovykla, ieško Dambrausko 
Kazio ir Juozo.

1443. Andriejauskas Juozas,' 
Hanau a. Main, liet, stovykla, ieš
ko sūnaus Andriejausko Juliaus 
ii Pauliuko Domo.
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