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Kambaryje Nr. 8
1 dėžė. BALF'o protokolai (ne originalai, kopijos, be parašų), BALF Seimų dokumentai
1. BALF'o pirmieji protokolai, 1944--1945 m.
2. BALF'o Centro valdybos ir direktorių susirinkimo protokolai, 1946 m.
3. BALF'o Centro valdybos ir direktorių posėdžių protokolai, 1947 m.
4. BALF'o Centro valdybos ir direktorių posėdžių protokolai, 1948 m.
5. BALF'o Centro valdybos ir direktorių posėdžių protokolai, 1949 m.
6. BALF'o Centro valdybos ir direktorių posėdžių protokolai, 1950 m.
7. BALF'o Centro valdybos ir direktorių posėdžių protokolai, 1951--1953 m.
8. BALF'o Centro valdybos ir direktorių posėdžių protokolai, 1954--1956 m.
9. BALF'o Centro valdybos ir direktorių posėdžių protokolai, 1958--1960 m.
10. BALF'o Centro valdybos ir direktorių posėdžių protokolai, 1960--1961 m.
11. BALF'o Centro valdybos ir direktorių posėdžių protokolai, 1962--1963 m.
12. BALF'o Centro valdybos ir direktorių posėdžių protokolai, 1964--1967 m.
13. BALF'o Seimų protokolai, 1946 m., 1949 m., 1954 m., 1958 m., 1960 m., 1962 m., 1964 m., 1966 m.
14. 1946 m. BALF'o Seimo dokumentai: susirašinėjimas su skyrių atstovais, organizacijomis rengimo
klausimais, įgaliojimai.
15. 1946 m. BALF'o Seimo dokumentai: rezoliucijos, sveikinimai Seimui, pranešimai.
16. 1947 m. BALF'o Seimo dokumentai: susirašinėjimo rengimo klausimais dokumentai, rezoliucijos,
dalyvių sąrašai.
17. Sveikinimai 1947 m. BALF'o Seimui.
18. 1948 m. BALF'o Seimo dokumentai: protokolas, darbotvarkės, dalyvių, aukotojų sąrašai.
19. 1953 m. BALF'o VI Seimo dokumentai: susirašinėjimo rengimo klausimais dokumentai, protokolas,
įgaliojimai, narių sąrašai.
20. 1953--1954 m. BALF'o VI ir VII Seimų dokumentai: susirašinėjimo rengimo klausimais dokumentai,
darbotvarkės, sveikinimai.
21. 1958 m. BALF'o IX Seimo dokumentai: protokolas (originalas), susirašinėjimo rengimo klausimais
dokumentai, sveikinimai, programos, kalbos, dalyvių sąrašai, pajamų apyskaitos.
22. 1962 m. BALF'o X Seimo dokumentai: protokolas (originalas), susirašinėjimo rengimo klausimais
dokumentai, dalyvių sąrašai, žinios apie BALF'o narių skaičių, balsavimo lapai, pajamų-išlaidų apyskaitos,
sveikinimai.
2 dėžė. BALF'o Seimų dokumentai, susirašinėjimas
1. K. Pakšto, V. Baltramaičio ir J. Černiaus susirašinėjimo BALF'o veiklos viešinimo klausimais
dokumentai, 1945--1950 m.
2. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Vokietijoje I. Rugieniumi
veiklos klausimais dokumentai, 1953 m.
3. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su lietuvių išeivijos organizacijomis ir veikėjais
veiklos, perkeltų asmenų šalpos klausimais dokumentai, 1951 m.
4. BALF'o sekretorės N. Gugienės (N. Gugis) susirašinėjimo su BALF'o reikalų vedėjais J. Laučka, kun. J.
Končiumi, P. Minkūnu, S. Lušiu veiklos klausimais dokumentai, 1947--1955 m.
5. Dokumentai apie BALF'o įgaliotinio Vokietijoje J. Valaičio veiklą, surinktas aukas ir pinigų perdavimą,
1947--1951 m.
6. BALF'o skyriaus Vokietijoje 1951--1952 m. pajamų-išlaidų apyskaitos, susirašinėjimo su BALF'o reikalų
vedėju P. Minkūnu šalpos klausimais dokumentai, 1951--1952 m.
7. BALF'o reikalų vedėjo S. Lušio susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Vokietijoje I. Rugieniumi asmenų
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emigracijos į JAV klausimais dokumentai, norinčių atvažiuoti į JAV sąrašai, atvykusių sąrašai, 1955--1956
m.
8. 1949 m. BALF'o Seimo dokumentai: susirašinėjimo rengimo klausimais dokumentai, rezoliucijos,
sveikinimai, aukotojų sąrašai.
9. 1951 m. BALF'o Seimo dokumentai: susirašinėjimo rengimo klausimais dokumentai, įgaliojimai,
sveikinimai.
10. JAV gyvenančių lietuvių, savanorių, JAV organizacijų adresų sąrašai („adresses for plates“), 1951 m.
11. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su asmenimis Vasario 16-osios gimnazijos
Vokietijoje pastato pirkimo klausimais dokumentai, 1953--1954 m.
12. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno padėkos asmenims, susirašinėjimo su asmenimis gautų siuntinių ir
aukų klausimais dokumentai, 1953 m.
3 dėžė. Asmenų susirašinėjimo su BALF'o reikalų vedėju P. Minkūnu, su War Relief Services - National
Catholic Welfare Conference (WRS-NCWC) lietuvių atstovu J. Laučka dokumentai
1. Asmenų susirašinėjimo su BALF'o reikalų vedėju P. Minkūnu aukų, asmenų šelpimo klausimais
dokumentai (yra S. Smetonienės laiškas), 1948--1952 m.
2. Asmenų susirašinėjimo su War Relief Services - National Catholic Welfare Conference (WRS-NCWC)
lietuvių atstovu J. Laučka imigracijos į Ameriką klausimais dokumentai, DP stovyklose gyvenusių asmenų
sąrašai, 1948--1949 m. Asmenų pavardės prasideda raidėmis A-B-C (aplanke yra ir kitų pavardžių).
3. Asmenų susirašinėjimo su War Relief Services - National Catholic Welfare Conference (WRS-NCWC)
lietuvių atstovu J. Laučka imigracijos į Ameriką klausimais dokumentai, DP stovyklose gyvenusių asmenų
sąrašai, 1949 m. Asmenų pavardės prasideda raidėmis D-E-F (aplanke yra ir kitų pavardžių).
4. Asmenų susirašinėjimo su War Relief Services - National Catholic Welfare Conference (WRS-NCWC)
lietuvių atstovu J. Laučka imigracijos į Ameriką klausimais dokumentai, 1949 m. Asmenų pavardės
prasideda raidėmis G-H-I (aplanke yra ir kitų pavardžių).
5. Asmenų susirašinėjimo su War Relief Services - National Catholic Welfare Conference (WRS-NCWC)
lietuvių atstovu J. Laučka imigracijos į Ameriką klausimais dokumentai, 1949 m. Asmenų pavardės
prasideda raidėmis J-K-L (aplanke yra ir kitų pavardžių).
6. Asmenų susirašinėjimo su War Relief Services - National Catholic Welfare Conference (WRS-NCWC)
lietuvių atstovu J. Laučka imigracijos į Ameriką klausimais dokumentai, 1949 m. Asmenų pavardės
prasideda raidėmis N-M-O (aplanke yra ir kitų pavardžių).
7. Asmenų susirašinėjimo su War Relief Services - National Catholic Welfare Conference (WRS-NCWC)
lietuvių atstovu J. Laučka imigracijos į Ameriką klausimais dokumentai, 1949 m. Asmenų pavardės
prasideda raidėmis P-Q-R (aplanke yra ir kitų pavardžių).
8. Asmenų susirašinėjimo su War Relief Services - National Catholic Welfare Conference (WRS-NCWC)
lietuvių atstovu J. Laučka imigracijos į Ameriką klausimais dokumentai, 1949 m. Asmenų pavardės
prasideda raidėmis S-T-U (aplanke yra ir kitų pavardžių).
9. Asmenų susirašinėjimo su War Relief Services - National Catholic Welfare Conference (WRS-NCWC) lietuvių
atstovu J. Laučka imigracijos į Ameriką klausimais dokumentai, 1949 m. Asmenų pavardės prasideda raidėmis
V-W-X (aplanke yra ir kitų pavardžių).
10. Asmenų susirašinėjimo su War Relief Services - National Catholic Welfare Conference (WRS-NCWC)
lietuvių atstovu J. Laučka imigracijos į Ameriką klausimais dokumentai, 1949 m. Asmenų pavardės
prasideda raidėmis Y-Z (aplanke yra ir kitų pavardžių).
11. Leidinio, skirto BALF'o veiklos 10-mečiui, rengimo dokumentai: BALF'o skyrių veiklos aprašymai ir
atsakymai į anketas, 1954 m.
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12.
Tarptautinės
pabėgėlių
organizacijos
(International
refugee
organization
(IRO))
pranešimai-ataskaitos, biuleteniai, 1947--1951 m.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vyriausios valdybos 1947 m. pranešimas, 1945--1946 m. birželio mėn.
veiklos ataskaita.
13. Dokumentai apie šalpą lietuviams Austrijoje, apyskaitos, pakvitavimai, BALF'o susirašinėjimo su
BALF'o įgaliotiniu Austrijoje prel. K. Razminu lietuvių šalpos klausimais dokumentai. Austrijos lietuvių
bendruomenės informaciniai biuleteniai, aplinkraščiai. 1952--1955 m.
14. The Chase National Bank perlaidų BALF'ui kvitai, BALF'o prašymai pervesti pinigus įstaigoms,
organizacijoms, diplomatams, asmenims. 1944--1953 m.
15. Asmenų susirašinėjimo su War Relief Services - National Catholic Welfare Conference (WRS-NCWC)
lietuvių atstovu J. Laučka imigracijos į Ameriką klausimais dokumentai, 1949--1950 m.
4 dėžė. Dokumentai apie lietuvių gyvenimą DP stovyklose, asmenų susirašinėjimo su War Relief
Services - National Catholic Welfare Conference (WRS-NCWC) lietuvių atstovu J. Laučka dokumentai ir
kt.
1. DP stovyklose gyvenančių lietuvių kunigų prašymai kun. J. Končiui paskirti pašalpą (nuorašai), 1947 m.
2. Klein Kotz lietuvių kolonijos dokumentai: gyventojų sąrašai, užsakų knyga, vedybinių parodymų protokolų knyga,
bažnytinių pajamų ir išlaidų knyga, 1946 m.
3. Dillingen lietuvių stovyklos dokumentai, 1946--1949 m.
4. Šv. Sosto delegatūros Vokietijoje ir Austrijoje Metrikų skyriaus, esančio Schwab. Gmund stovykloje,
pajamų-išlaidų apyskaitos, 1947--1948 m.
5. Lietuvių stovyklų Vokietijoje kapelionų ir kunigų raštai Šv. Sosto delegatūrai Vokietijoje ir Austrijoje
apie lietuvių parašų siuntimą popiežiui Pijui XII (dėl maldos už Lietuvą dienos paskelbimą), 1947 m.
6. Dokumentai apie Šv. Sosto delegatūros Vokietijoje ir Austrijoje aprūpinimą, išlaidų pateisinamieji
dokumentai, 1946--1950 m.
7. Šv. Sosto delegatūros Vokietijoje ir Austrijoje pajamų pateisinamieji dokumentai, 1950 m.
8. Schwab. Gmund lietuvių stovyklos Romos katalikų bažnytinio komiteto kasos knyga, 1948--1950 m.,
bažnyčios liturginių daiktų sąrašas, 1950 m.
9. Asmenų susirašinėjimo su War Relief Services - National Catholic Welfare Conference (WRS-NCWC)
lietuvių atstovu J. Laučka imigracijos į Ameriką klausimais dokumentai, 1949 m.
10. Asmenų susirašinėjimo su War Relief Services - National Catholic Welfare Conference (WRS-NCWC)
lietuvių atstovu J. Laučka imigracijos į Ameriką klausimais dokumentai, 1949 m.
11. Asmenų susirašinėjimo su War Relief Services - National Catholic Welfare Conference (WRS-NCWC)
lietuvių atstovu J. Laučka imigracijos į Ameriką klausimais dokumentai, 1950 m.
12. Asmenų susirašinėjimo su War Relief Services - National Catholic Welfare Conference (WRS-NCWC)
lietuvių atstovu J. Laučka imigracijos į Ameriką klausimais dokumentai, 1950 m.
13. DP stovyklose (Augustdorf b. Detmold; Blomberg; Eutin/Holst; Flensburg-Trollsee-Antverp;
Gottingen-Hannover; Gottingen; Greven; Hannover; Kiel; Klein-Wittensee) gyvenusių lietuvių sąrašai ir
imigracijos anketos, 1948--1949 m.
14. DP stovyklose (Lehrte b. Hannover; Meierwik-Gluckburg; Neustadt; Oldenburg i. Oldbg „Unterm
Berg“; Pinneberg; Rendsburg-Wrangel Kaserne; Rotenburg/Hannover; Spakenberg; Watenstedt-Rosails
barracks-Diebholz; Watenstedt; Wehnen-Oldenburg; Wentorf; Koln; Bonn; Dusserdorf) gyvenusių lietuvių
sąrašai ir imigracijos anketos, 1948--1949 m.
15. DP stovyklose (britų zonoje) gyvenusių lietuvių imigracijos anketos (imigracijos klausimynas), 1949
m.
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16. Asmenų susirašinėjimo su BALF'o pirmininku kun. J. Končiumi, reikalų vedėju P. Minkūnu blankų dėl
imigracijos į Ameriką, garantinių raštų dėl buto ir darbo Amerikoje atsiuntimo klausimais dokumentai,
1948--1949 m.
17. Asmenų susirašinėjimo su BALF'o reikalų vedėju P. Minkūnu blankų dėl imigracijos į Ameriką,
garantinių raštų dėl buto ir darbo Amerikoje atsiuntimo klausimais dokumentai, 1949 m.
5 dėžė. Asmenų susirašinėjimo su BALF'o reikalų vedėju P. Minkūnu blankų dėl imigracijos į Ameriką
1. Asmenų susirašinėjimo su BALF'o reikalų vedėju P. Minkūnu blankų dėl imigracijos į Ameriką,
garantinių raštų dėl buto ir darbo Amerikoje atsiuntimo klausimais dokumentai, 1949 m.
2. Asmenų susirašinėjimo su BALF'o reikalų vedėju P. Minkūnu blankų dėl imigracijos į Ameriką,
garantinių raštų dėl buto ir darbo Amerikoje atsiuntimo klausimais dokumentai, 1949 m.
3. Asmenų susirašinėjimo su BALF'o reikalų vedėju P. Minkūnu blankų dėl imigracijos į Ameriką,
garantinių raštų dėl buto ir darbo Amerikoje atsiuntimo klausimais dokumentai, 1949 m.
4. Asmenų susirašinėjimo su BALF'o reikalų vedėju P. Minkūnu blankų dėl imigracijos į Ameriką,
garantinių raštų dėl buto ir darbo Amerikoje atsiuntimo klausimais dokumentai, 1949 m.
5. Asmenų susirašinėjimo su BALF'o reikalų vedėju P. Minkūnu blankų dėl imigracijos į Ameriką,
garantinių raštų dėl buto ir darbo Amerikoje atsiuntimo klausimais dokumentai, 1950 m.
6. Asmenų susirašinėjimo su BALF'o reikalų vedėju P. Minkūnu blankų dėl imigracijos į Ameriką,
garantinių raštų dėl buto ir darbo Amerikoje atsiuntimo klausimais dokumentai, 1950 m.
7. Asmenų susirašinėjimo su BALF'o reikalų vedėju P. Minkūnu blankų dėl imigracijos į Ameriką,
garantinių raštų dėl buto ir darbo Amerikoje atsiuntimo klausimais dokumentai, 1950 m.
8. BALF'o pirmininko kun. J. Končiaus susirašinėjimo su American Overseas Aid and United Nation Appeal
For Children organizacija bendradarbiavimo klausimais dokumentai, American Overseas Aid and United
Nation Appeal For Children organizacijos veiklos programos, ataskaitos, 1947--1948 m.
9. American Council Of Voluntary Agencies For Foreign Service organizacijos dokumentai:
memorandumai, veiklos ataskaitos, pranešimai, biuleteniai ir kiti dokumentai, 1959--1960 m.
10. American Council Of Voluntary Agencies For Foreign Service organizacijos dokumentai:
memorandumai, veiklos ataskaitos, pranešimai, biuleteniai ir kiti dokumentai, 1961 m.
6 dėžė.
1. BALF'o veiklos dešimtmečiui skirto leidinio rengimo dokumentai, [1954 m.]; leidinys ,,Bendrojo
Amerikos lietuvių šalpos fondo pirmieji dešimts metų, 1944--1954 m.".
2. BALF'o 100 skyriaus veiklos dokumentai: susirašinėjimo su BALF'o pirmininku kun. J. Končiumi, lietuvių
išeivijos veikėjais veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai, susirinkimų darbotvarkės, 1948--1955 m.
3. BALF'o 100 skyriaus pajamų-išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1946--1952 m.
4. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniais britų ir prancūzų zonose Vokietijoje, Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus vadovais veiklos, lietuvių tremtinių Vokietijoje šalpos klausimais dokumentai,
1947--1952 m. Yra 2 nuotraukos (Jordanbad b/Biberach senelių prieglaudoje gyvenę lietuviai, Lindich
sanatorijoje gyvenę lietuviai su BALF'o įgaliotine prancūzų zonoje Vl. Brazaitienė).
5. BALF'o įgaliotinio prancūzų zonoje A. Trimako finansinės apyskaitos, 1947--1949 m.
6. Dokumentai apie lietuvių šelpimą Šanchajuje, Kinijoje, 1947--1948 m. Yra 2 kun. misijonieriaus P.
Urbaičio nuotraukos.
7. Dokumentai apie lietuvių šelpimą Ispanijoje, Liuksemburge ir Čekoslovakijoje, 1945--1947 m.
8. Asmenų susirašinėjimo su BALF'o reikalų vedėju S. Lušiu blankų dėl imigracijos į Ameriką, garantinių
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raštų dėl buto ir darbo Amerikoje atsiuntimo klausimais dokumentai, 1955 m.
9. Asmenų susirašinėjimo su BALF'o reikalų vedėju S. Lušiu blankų dėl imigracijos į Ameriką, garantinių
raštų dėl buto ir darbo Amerikoje atsiuntimo klausimais dokumentai, 1955 m.
10. Asmenų susirašinėjimo su BALF'o reikalų vedėju S. Lušiu blankų dėl imigracijos į Ameriką, garantinių
raštų dėl buto ir darbo Amerikoje atsiuntimo klausimais dokumentai, 1955 m.
11. BALF'o susirašinėjimo su įgaliotiniais britų zonoje Vokietijoje P. Zunde ir J. Šernaičiu veiklos, lietuvių
padėties, šalpos klausimais dokumentai, 1949--1950 m.
12. BALF'o „TAG DAY“ komiteto dokumentai: aukų rinkėjų sąrašas, sutikimai būti aukų rinkėju, 1947 m.
13. Į Italiją BALF'o siųsto maisto sąrašai, 1946 m. vasario mėn.
14. Į Hanau BALF'o siųstų kanceliarijos ir mokymo priemonių sąrašai, 1946 m. gegužės mėn.
15. S. A. Bačkiui BALF'o siųstų vitaminų ir maisto sąrašai, 1946 m. rugpjūčio mėn.
16. S. A. Bačkiui BALF'o siųstų drabužių, avalynės sąrašai, 1947 m.
17. Į Daniją BALF'o siųstų drabužių, avalynės sąrašai, 1946 m.
18. S. A. Bačkiui BALF'o siųstų drabužių, avalynės sąrašai, 1947 m.
19. Į Hanau BALF'o siųstų drabužių sąrašai, 1946 m. gegužės mėn.
20. Į Belgiją BALF'o siųstų drabužių, avalynės, knygų sąrašai, 1946 m.
21. Į Šveicariją BALF'o siųstų drabužių sąrašai, 1945 m. lapkričio--gruodžio mėn.
22. Surinkto maisto ir siuntėjų sąrašai. Data nenustatyta.
23. Supakuotų maisto sąrašai. Data nenustatyta.
24. Užrašai apie siūlų ir mezginių siuntimą. 1946 m. liepos mėn.
25. Į Hamburgą Baltic Camp University BALF'o siųstų knygų ir žurnalų siuntinių sąrašai, 1946 m.
26. Į Prancūziją BALF'o siųstų daržovių sąrašai, 1946 m. rugsėjo mėn.
27. S. A. Bačkiui BALF'o siųstų maisto, drabužių, avalynės sąrašai, 1946 m. rugsėjo--spalio mėn.
28. BALF'o siųstų maisto, drabužių, knygų siuntinių sąrašai, 1947 m.
29. S. A. Bačkiui BALF'o siųstų maisto, drabužių, avalynės sąrašai, 1947 m. vasario mėn.
30. Į United Nation Relief And Rehabilitation Administration (UNRRA) (Vokietija) siųstų knygų siuntinių
sąrašai, 1946 m. balandžio, rugsėjo mėn.
31. Dokumentai apie atskiriems asmenims reikalingus daiktus, 1946 m.
32. Užrašai apie siuntinių pakavimą, siuntinių sąrašai, 1945 m.
33. S. A. Bačkiui BALF'o siųstų drabužių, avalynės sąrašai, 1947 m.
34. Asmenų pranešimai apie BALF'o sandėliui išsiustus siuntinius, siuntinių sąrašai, 1945 m.
35. Dokumentai apie šalpos lietuviams organizavimą, reklaminė medžiaga (spaudiniai), 1945--1946 m.
Dokumentai - trupantys, blogos būklės.
36. Kompanijų, per kurias buvo siunčiami siuntiniai, važtaraščiai, 1945--1946 m.
7 dėžė. BALF'o skyrių veiklos dokumentai, 1944--1954 m.
1. BALF'o 33-iojo skyriaus (Amsterdam, NY) veiklos dokumentai: pranešimai apie įsteigimą, narių sąrašai,
susirašinėjimo su BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1953
m.
2. BALF'o 65-ojo skyriaus (Rochester, NY) veiklos dokumentai: narių sąrašai, susirašinėjimo su BALF'o
Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1953 m.
3. BALF'o 35-ojo skyriaus (Newark, NJ) veiklos dokumentai: susirinkimų protokolai, narių sąrašai,
susirašinėjimo su BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1953
m.
4. BALF'o 132-ojo skyriaus (Linden, NJ) veiklos dokumentai: susirinkimų protokolai, narių sąrašai,
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susirašinėjimo su BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1949--1953
m.
5. BALF'o 7-ojo skyriaus (Kearny, NJ) veiklos dokumentai: aukotojų sąrašas, susirašinėjimo su BALF'o
Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1945--1953 m.
6. BALF'o 24-ojo skyriaus (Elizabeth, NJ) veiklos dokumentai: pranešimai apie įsteigimą, narių sąrašai,
susirašinėjimo su BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1953
m.
7. BALF'o 53-ojo skyriaus (Manchester, NH) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai, susirašinėjimo
su BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1953 m.
8. BALF'o 76-ojo skyriaus (Detroit, Mich) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai, susirašinėjimo su
BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1954 m.
9. BALF'o 22-ojo skyriaus (Norwood, Mass) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai, susirašinėjimo
su BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1953 m.
10. BALF'o 17-ojo skyriaus (South Boston, Mass) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai,
susirašinėjimo su BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1953
m.
11. BALF'o 31-ojo skyriaus (Worcester, Mass) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai, susirašinėjimo
su BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1953 m.
12. BALF'o 72-ojo skyriaus (Brockton, Mass) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai, susirašinėjimo
su BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1945--1954 m.
13. BALF'o 64-ojo skyriaus (Baltimore, Md) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai, susirašinėjimo su
BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1953 m.
14. BALF'o 98-ojo skyriaus (Gary, Ind) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai, susirašinėjimo su
BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1945--1953 m.
15. BALF'o 95-ojo skyriaus (Indiana Harbor, Ind) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai,
susirašinėjimo su BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1953
m.
16. BALF'o 85-ojo skyriaus (Rockford, Illinois) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai, susirašinėjimo
su BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1953 m.
17. BALF'o 5-ojo skyriaus (Chicago, Illinois) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai, susirašinėjimo su
BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1953 m.
18. BALF'o 117-ojo skyriaus (Melrose Park, Illinois) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai,
susirašinėjimo su BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1945--1953
m.
19. BALF'o 57-ojo skyriaus (Chicago, Illinois) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai, susirašinėjimo
su BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1953 m.
8 dėžė. BALF'o skyrių veiklos dokumentai, 1944--1953 m.
Į BALF'o sandėlius perduotų siuntinių („gėrybių“) apskaitos lapai, 1951--1952 m., 1955--1959 m.
1. BALF'o 14-ojo skyriaus (Cicero, Illinois) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai, susirašinėjimo su
BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1953 m.
2. BALF'o 84-ojo skyriaus (Springfield, Illinois) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai, susirašinėjimo
su BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, BALF'o padėkos asmenims
už aukas, 1944--1953 m.
3. BALF'o Čikagos apskrites (Chicago District, Illinois) veiklos dokumentai: susirašinėjimo su BALF'o
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Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, spaudos iškarpos apie vajus,
1944--1953 m.
4. BALF'o 2-ojo, 10-ojo, 137-ojo skyrių (Waterbury, Conn) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai,
susirašinėjimo su BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1953
m.
5. BALF'o 97-ojo skyriaus (Thompsonville, Conn) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai,
susirašinėjimo su BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1945--1953
m.
6. BALF'o 36-ojo skyriaus (Stamford, Conn) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai, susirašinėjimo su
BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1953 m.
7. BALF'o 32-ojo skyriaus (New Haven, Conn) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai, susirašinėjimo
su BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1953 m.
8. BALF'o 11-ojo ir 29-ojo skyrių (New Britain, Conn) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai,
susirašinėjimo su BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1953
m.
9. BALF'o 12-ojo skyriaus (Hartford, Conn) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai, susirašinėjimo su
BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, spaudos iškarpos, 1944--1953
m.
10. BALF'o 13-ojo skyriaus (Los Angeles, Cal) veiklos dokumentai: narių, aukotojų sąrašai, susirašinėjimo
su BALF'o Centru aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1944--1953 m.
11. BALF'o 110-ojo skyriaus (San Francisco, Cal) veiklos dokumentai: susirašinėjimo su BALF'o Centru
aukų rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1945--1947 m., 1952--1953 m.
12. BALF'o 78-ojo skyriaus (Ansonia, Conn) veiklos dokumentai: susirašinėjimo su BALF'o Centru aukų
rinkimo ir siuntinių išsiuntimo klausimais dokumentai, 1945--1953 m.
13. Į BALF'o sandėlius perduotų siuntinių („gėrybių“) apskaitos lapai, 1951 m. sausio mėn. -- 1952 m.
gruodžio mėn.
14. Į BALF'o sandėlius perduotų siuntinių („gėrybių“) apskaitos lapai, 1955 m. sausio mėn. -- 1956 m.
gruodžio mėn.
15. Į BALF'o sandėlius perduotų siuntinių („gėrybių“) apskaitos lapai, 1957--1958 m.
16. Į BALF'o sandėlius perduotų siuntinių („gėrybių“) apskaitos lapai, 1959 m.
9 dėžė. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje (nurodytas maišų kiekis ir svoris),
miltus gavusių asmenų sąrašai, 1958 m. sausio mėn.--1961 m. kovo mėn.
1. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams,
asmenų sąrašai, 1958 m. sausio--balandžio mėn. (atgabenta „Montan“)
2. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams,
asmenų sąrašai, 1958 m. kovo--rugsėjo mėn. (atgabenta „Montan“)
3. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams,
asmenų sąrašai, 1958 m. balandžio--spalio mėn. (atgabenta „Mathilda“)
4. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams,
asmenų sąrašai, 1958 m. liepos--1959 m. kovo mėn. (atgabenta „Spreestein“)
5. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams,
asmenų sąrašai, 1958 m. rugsėjo--gruodžio mėn. (atgabenta „Newa West“)
6. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams,
asmenų sąrašai, 1959 m. sausio--rugpjūčio mėn. (atgabenta „Yaka“)
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7. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, miltus
asmenų sąrašai, 1959 m. vasario--rugsėjo mėn. (atgabenta „Montan“)
8. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, miltus
asmenų sąrašai, 1959 m. balandžio mėn.--1960 balandžio mėn. (atgabenta „Transquebec“)
9. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, miltus
asmenų sąrašai, 1959 m. rugsėjo mėn.--1961 m. kovo mėn. (atgabenta „Jean Lykes“)
10. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, miltus
asmenų sąrašai, 1959 m. lapkričio--1960 m. rugpjūčio mėn. (atgabenta „Andrew Jackson“)
11. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, miltus
asmenų sąrašai, 1960 m. kovo--spalio mėn. (atgabenta „Helen Lykes“)
12. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, miltus
asmenų sąrašai, 1960 m. birželio--lapkričio mėn. (atgabenta „Iserlohn“)
13. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, miltus
asmenų sąrašai, 1960 m. rugsėjo--1961 m. sausio mėn. (atgabenta „Weissenburg“)
14. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, miltus
asmenų sąrašai, 1960 m. lapkričio--1961 m. kovo mėn. (atgabenta „Spreestein“)
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10 dėžė. Dokumentai apie pieno, pudingo miltelių, cukraus, mėsos konservų paskirstymą Vokietijoje
(nurodytas dėžių kiekis ir svoris); pieno, pudingo miltelius, cukrų, mėsos konservus gavusių asmenų
sąrašai, 1958 m. sausio mėn.--1961 m. gruodžio mėn.
1. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1958 m. sausio--rugsėjo mėn. (atgabenta „Birkenstein“)
2. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1958 m. kovo--spalio mėn. (atgabenta „Kollfinn“)
3. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1958 m. kovo--birželio mėn. (atgabenta „Sunnanvik“)
4. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1958 m. liepos--1959 m. kovo mėn. (atgabenta „Erlangen“)
5. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1958 m. gruodžio--1959 m. kovo mėn. (atgabenta „Leana“)
6. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1959 m. vasario--liepos mėn. (atgabenta „American Pilot“)
7. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1959 m. birželio--rugjūčio mėn. (atgabenta „Ingrid Weide“)
8. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1959 m. birželio--spalio mėn. (atgabenta „Billetal“)
9. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1959 m. rugsėjo--1960 m. rugsėjo mėn. (atgabenta „Transcanada“)
10. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1960 m. sausio--kovo mėn. (atgabenta „Gottingen“)
11. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1960 m. liepos--spalio mėn. (atgabenta „Magdeburg“)
12. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1960 m. gruodžio--1961 m. kovo mėn. (atgabenta „Reinhart Lorenz Russ“)
13. Dokumentai apie pudingo miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
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gavusių asmenų sąrašai, 1959 m. birželio--spalio mėn. (atgabenta „Transquebec“)
14. Dokumentai apie cukraus paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, cukrų gavusių asmenų
sąrašai, 1960 m. vasario--1961 m. sausio mėn. (atgabenta „Tubingen“)
15. Dokumentai apie mėsos konservų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, mėsos konservus
gavusių asmenų sąrašai, 1960 m. liepos--1961 m. gruodžio mėn. (atgabenta „Leada“)
11 dėžė. Dokumentai apie kukurūzų miltų, pieno miltelių, ryžių, sūrio, cukraus, drabužių ir batų
paskirstymą Vokietijoje (nurodytas dėžių kiekis ir svoris); kukurūzų miltus, pieno miltelius, ryžius, sūrį,
cukrų, drabužius ir batus gavusių asmenų sąrašai, 1959 m. spalio mėn.--1962 m. gruodžio mėn.
1. Dokumentai apie kukurūzų miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, kukurūzų miltus
gavusių asmenų sąrašai, 1959 m. spalio--1960 m. balandžio mėn. (atgabenta „Lechstein“)
2. Dokumentai apie kukurūzų miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, kukurūzų miltus
gavusių asmenų sąrašai, 1960 m. sausio--rugsėjo mėn. (atgabenta „Sonderburg“)
3. Dokumentai apie kukurūzų miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, kukurūzų miltus
gavusių asmenų sąrašai, 1960 m. gegužės--birželio mėn.
4. Dokumentai apie kukurūzų miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, kukurūzų miltus
gavusių asmenų sąrašai, 1960 m. birželio mėn.
5. Dokumentai apie ryžių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, ryžius gavusių asmenų
sąrašai, 1960 m. balandžio--rugsėjo mėn. (atgabenta „Spreewald“)
6. Dokumentai apie ryžių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, ryžius gavusių asmenų sąrašai,
1960 m. spalio--1961 m. birželio mėn. (atgabenta „Genevieve Lykes“)
7. Dokumentai apie sūrio paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sūrį gavusių asmenų sąrašai,
1958 m. vasario--birželio mėn. (atgabenta „Bischofstein“)
8. Dokumentai apie sūrio paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sūrį gavusių asmenų sąrašai,
1958 m. birželio--spalio mėn. (atgabenta „Breitenstein“)
9. Dokumentai apie sūrio paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sūrį gavusių asmenų sąrašai,
1958 m. rugsėjo--1959 m. liepos mėn. (atgabeno „Oldenburg“)
10. Dokumentai apie drabužių ir batų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir batus
gavusių asmenų sąrašai, 1960 m. sausio--gegužės mėn. (atgabenta „Tubingen“)
11. Dokumentai apie drabužių ir batų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir batus
gavusių asmenų sąrašai, 1960 m. kovo--birželio mėn. (atgabenta „Tubingen“)
12. Dokumentai apie drabužių ir batų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir batus
gavusių asmenų sąrašai, 1960 m. gegužės--rugpjūčio mėn. (atgabenta „Bischofstein“)
13. Dokumentai apie drabužių ir batų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1960 m.
birželio--lapkričio mėn. (atgabenta „Erlangen“)
14. Dokumentai apie drabužių ir batų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir batus
gavusių asmenų sąrašai, 1960 m. lapkričio--gruodžio mėn. (atgabenta „Bischofstein“)
15. Dokumentai apie drabužių ir batų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir batus
gavusių asmenų sąrašai, 1962 m. balandžio--liepos mėn. (atgabenta „Black Tern“)
16. Dokumentai apie drabužių ir batų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir batus
gavusių asmenų sąrašai, 1962 m. lapkričio--gruodžio mėn. (atgabenta „Erlangen“)
17. Dokumentai apie drabužių ir batų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir batus
gavusių asmenų sąrašai, 1962 m. liepos--gruodžio mėn. (atgabenta „Neckarstein“)
18. Dokumentai apie cukraus paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, cukrų gavusių asmenų
sąrašai, 1961 m. vasario--gruodžio mėn. (atgabenta „Bodenstein“)
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19. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1961 m. kovo--spalio mėn. (atgabenta „Bischofstein“)
12 dėžė. Dokumentai apie kvietinių miltų, pieno miltelių, sūrio paskirstymą Vokietijoje (nurodytas
maišų, dėžių kiekis ir svoris), miltus, pieno miltelius, sūrį gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. lapkričio
mėn.--1958 m. kovo mėn.
1. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, miltus gavusių
asmenų sąrašai, 1956 m. lapkričio mėn.--1957 m. vasario mėn. (atgabenta „Birkenstein“)
2. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, miltus gavusių
asmenų sąrašai, 1957 m. sausio mėn. (atgabenta „Birkenstein“)
3. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, miltus gavusių
asmenų sąrašai, 1957 m. balandžio--gruodžio mėn. (atgabenta „Breitenstein“)
4. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, miltus gavusių
asmenų sąrašai, 1957 m. balandžio--gruodžio mėn. (atgabenta „Bischofstein“)
5. Dokumentai apie sūrio paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sūrį gavusių asmenų sąrašai,
1956 m. lapkričio--1957 m. gegužės mėn. (atgabenta „Birkenstein“)
6. Dokumentai apie sūrio paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sūrį gavusių asmenų sąrašai,
1957 m. kovo--rugpjūčio mėn. (atgabenta „Erlangen“)
7. Dokumentai apie sūrio paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams ir latviams, sūrį gavusių
asmenų sąrašai, 1957 m. gegužės--gruodžio mėn. (atgabenta „Ludwigshafen“)
8. Dokumentai apie sūrio paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams ir latviams, sūrį gavusių
asmenų sąrašai, 1957 m. rugsėjo--gruodžio mėn. (atgabenta „Balkan“)
9. Dokumentai apie sūrio paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams ir latviams, sūrį gavusių
asmenų sąrašai, 1957 m. gruodžio--1958 m. kovo mėn. (atgabenta „Bischofstein“)
10. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams ir latviams, pieno
miltelius gavusių asmenų sąrašai, 1957 m. sausio--kovo mėn. (atgabenta „Nabob“)
11. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams ir latviams, pieno
miltelius gavusių asmenų sąrašai, 1957 m. kovo--gegužės mėn. (atgabenta „Erlangen“)
12. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams ir latviams, pieno
miltelius gavusių asmenų sąrašai, 1957 m. birželio--gruodžio mėn. (atgabenta „Transeric“)
13 dėžė. Dokumentai apie pieno miltelių, pupelių, sviesto, sūrio ir aliejaus paskirstymą Vokietijoje
(nurodytas dėžių kiekis ir svoris), pieno miltelius, pupeles, sviestą, sūrį ir aliejų gavusių asmenų
sąrašai, 1955 m. sausio--1956 m. sausio mėn., 1956 m. gruodžio mėn.--1958 m. balandžio mėn.; 1961
m. rugpjūčio mėn.--1962 m. liepos mėn., 1962 m. gruodžio mėn.--1963 m. kovo mėn.
1. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams,
pieno miltelius gavusių asmenų sąrašai, 1957 m. lapkričio mėn.--1958 m. balandžio mėn. (atgabenta
„Erika Schulte“)
2. Dokumentai apie ryžių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams, ryžius
gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. gruodžio mėn.--1958 m. sausio mėn. (atgabenta „Ludwigsburg“)
3. Dokumentai apie pupelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams, pupeles
gavusių asmenų sąrašai, 1957 m. gegužės--1958 m. vasario mėn. (atgabenta „Ludwigshafen“)
4. Dokumentai apie aliejaus paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams, aliejų
gavusių asmenų sąrašai, 1962 m. sausio--kovo mėn. (atgabenta „Erlangen“)
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5. Dokumentai apie sviesto, pieno miltelių, sūrio ir aliejaus paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems
lietuviams, maisto produktus gavusių asmenų sąrašai, 1955 m. sausio--1956 m. sausio mėn. (paskirstyta
iš Miuncheno sandėlio)
6. Dokumentai apie maisto paketų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams,
maisto paketus gavusių asmenų sąrašai, 1955 m. birželio mėn.--1957 m. liepos mėn. (atgabenta
„Barenstein“)
7. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams,
pieno miltelius gavusių asmenų sąrašai, 1961 m. rugsėjo--lapkričio mėn. (atgabenta „Tubingen“)
8. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams,
pieno miltelius gavusių asmenų sąrašai, 1961 m. rugpjūčio--1962 m. kovo mėn. (atgabenta
„Bischofstein“)
9. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams,
pieno miltelius gavusių asmenų sąrašai, 1962 m. sausio--kovo mėn. (atgabenta „Neckarstein“)
10. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams,
pieno miltelius gavusių asmenų sąrašai, 1962 m. balandžio--liepos mėn.
11. Dokumentai apie sūrio paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sūrį gavusių asmenų sąrašai,
1962 m. gruodžio mėn.--1963 m. kovo mėn. (atgabenta „Heidelberg“)
14 dėžė. Dokumentai apie kvietinių miltų, pupelių, aliejaus, sviesto, drabužių, avalynės ir kt.
paskirstymą Vokietijoje (nurodytas maišų, dėžių kiekis ir svoris), miltus, pupeles, aliejų, sviestą,
drabužius, avalynę ir kt. gavusių asmenų sąrašai, 1961 m. balandžio mėn.--1962 m. liepos mėn., 1962
m. birželio mėn.--1963 m. kovo mėn. BALF'o įgaliotinių Vokietijoje ataskaitos, 1950--1951 m.
1. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams,
miltus gavusių asmenų sąrašai, 1961 m. balandžio--gruodžio mėn. (atgabenta „Amazonas“)
2. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams,
miltus gavusių asmenų sąrašai, 1961 m. rugsėjo--lapkričio mėn. (atgabenta „Tindefjell“)
3. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams,
miltus gavusių asmenų sąrašai, 1962 m. gegužės--liepos mėn.
4. Dokumentai apie kvietinių miltų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams,
miltus gavusių asmenų sąrašai, 1962 m. sausio--liepos mėn. (atgabenta „Hasselburg“)
5. Dokumentai apie pupelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams, pupeles
gavusių asmenų sąrašai, 1961 m. lapkričio--1962 m. sausio mėn. (atgabenta „Heidelberg“)
6. Dokumentai apie pupelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams, pupeles
gavusių asmenų sąrašai, 1962 m. rugsėjo--1963 m. vasario mėn. (atgabenta „Tubingen“)
7. Dokumentai apie aliejaus paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams, aliejų
gavusių asmenų sąrašai, 1962 m. birželio mėn.--1963 m. kovo mėn. (atgabenta „Neckarstein“)
8. Dokumentai apie sviesto paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams, sviestą
gavusių asmenų sąrašai, 1962 m. spalio mėn.--1963 m. kovo mėn. (atgabenta „Prins Willem IV“)
9. Siuntų registracijos knyga (nurodytos siuntų gavimo ir išsiuntimo datos), 1956 m. vasario mėn.--1962
m. gruodžio mėn.
10. Dokumentai apie maisto produktų, drabužių, avalynės, paklodžių, antklodžių paskirstymą Vokietijoje
gyvenusiems lietuviams, siuntinius gavusių asmenų sąrašai, pakvitavimai, 1961 m. gruodžio mėn.--1962
m. birželio mėn.
11. BALF'o 1950 m. veiklos britų ir prancūzų zonose Vokietijoje ataskaitos apie šalpos paskirstymą,
piniginės apyskaitos, 1950 m.--1951 m. birželio--lapkričio mėn.
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15 dėžė. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje, drabužius ir avalynę gavusių
asmenų sąrašai, 1957 m. sausio mėn.--1962 m. kovo mėn. BALF'o susirašinėjimo su CARE atstovais
aprūpinimo, paramos lietuviams klausimams dokumentai, 1952 m. rugsėjo mėn.--1960 m. CARE
paramą gavusių asmenų bylos, [1955--1961 m.]. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų pateisinamieji
dokumentai, 1958 m. liepos mėn.--1963 m. sausio mėn.
1. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir
estams, drabužius ir avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1957 m. sausio mėn. (atgabenta „Am. Clipper“)
2. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir
estams, drabužius ir avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1957 m. vasario--kovo mėn. (atgabenta „Am.
Traveler“)
3. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir
estams, drabužius ir avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1957 m. vasario--kovo mėn. (atgabenta
„Tubingen“)
4. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir
estams, drabužius ir avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1957 m. vasario--gegužės mėn. (atgabenta
„Bischofstein“)
5. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir
estams, drabužius ir avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1957 m. liepos--spalio mėn. (atgabenta
„Tubingen“)
6. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir
estams, drabužius ir avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1957 m. spalio--lapkričio mėn. (atgabenta
„Balkan“)
7. Dokumentai apie drabužių ir avalynės atgabenimą (drabužiai buvo persiųsti į Lenkiją), 1958 m.
sausio--vasario mėn. (atgabenta „Lagnoe“)
8. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir
estams, drabužius ir avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1958 m. vasario--balandžio mėn. (atgabenta
„Forra“)
9. Dokumentai apie drabužių ir avalynės atgabenimą (drabužiai buvo persiųsti į Lenkiją), 1958 m.
gegužės--gruodžio mėn. (atgabenta „Alstertal“)
10. Dokumentai apie drabužių ir avalynės atgabenimą (drabužiai buvo persiųsti į Lenkiją), 1958 m.
birželio--rugpjūčio mėn. (atgabenta „Nabob“)
11. Dokumentai apie drabužių ir avalynės atgabenimą (drabužiai buvo persiųsti į Lenkiją), 1958 m.
spalio--lapkričio mėn. (atgabenta „Black Hawk“)
12. Dokumentai apie drabužių ir avalynės atgabenimą (drabužiai buvo persiųsti į Lenkiją), 1958 m.
gruodžio mėn.--1959 m. sausio mėn. (atgabenta „Bischofstein“)
13. Dokumentai apie drabužių ir avalynės atgabenimą (drabužiai buvo persiųsti į Lenkiją), 1959 m.
kovo--balandžio mėn. (atgabenta „Montan“)
14. Dokumentai apie drabužių ir avalynės atgabenimą (drabužiai buvo persiųsti į Lenkiją), 1959 m.
balandžio--gegužės mėn. (atgabenta „Bischofstein“)
15. Dokumentai apie drabužių ir avalynės atgabenimą (drabužiai buvo persiųsti į Lenkiją), 1959 m.
gegužės--birželio mėn. (atgabenta „Nabob“)
16. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir
estams, 1961 m. sausio--balandžio mėn. (atgabenta „Erlangen“)
17. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir
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avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1959 m. spalio mėn.--1960 m. spalio mėn. (atgabenta „Tubingen“)
18. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir
avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1959 m. rugsėjo--lapkričio mėn. (atgabenta „Nabob“)
19. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir
estams, drabužius ir avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1959 m. sausio--balandžio mėn. (atgabenta
„Tubingen“)
20. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir
estams, drabužius ir avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1958 m. gruodžio mėn.--1959 m. sausio mėn.
(atgabenta „Black Hawk“)
21. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir
estams, drabužius ir avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1961 m. kovo--liepos mėn. (atgabenta
„Bischofstein“)
22. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir
estams, 1961 m. birželio mėn.--1962 m. vasario mėn. (atgabenta „Heidelberg“)
23. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pakvitavimai,
1961 m. rugpjūčio mėn.--1962 m. vasario mėn. (atgabenta „Fink“)
24. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir
avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1961 m. spalio mėn.--1961 m. sausio mėn. (atgabenta „Erlangen“)
25. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir
avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1962 m. sausio--kovo mėn. (atgabenta „Erlangen“)
26. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio susirašinėjimo su CARE (Cooperative for American
Remittances To Everywhere) atstovais aprūpinimo, paramos lietuviams klausimams dokumentai, 1952
m. rugsėjo mėn.--1960 m.
27. CARE paramą gavusių asmenų bylos. Asmenų pavardės prasideda raide A-D. [1955--1961 m.]
28. CARE paramą gavusių asmenų bylos. Asmenų pavardės prasideda raide E-P, Q. [1955--1961 m.]
29. CARE paramą gavusių asmenų bylos. Asmenų pavardės prasideda raide R-Z. [1955--1961 m.]
30. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų pateisinamieji dokumentai, 1959 m. gruodžio mėn.--1960 m.
gruodžio mėn.
31. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų pateisinamieji dokumentai, 1961 m. sausio mėn.-- 1963 m.
sausio mėn.
32. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų pateisinamieji dokumentai, 1958 m. liepos mėn.-- 1959 m.
gruodžio mėn.
33. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje finansų dokumentai (Bayerische Hypotheken und Wechsel-Bank kvitai,
čekiai), 1960 m.
34. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje finansų dokumentai (Bayerische Hypotheken und Wechsel-Bank kvitai,
čekiai), 1961 m.
35. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje finansų dokumentai (Bayerische Hypotheken und Wechsel-Bank kvitai,
čekiai), 1962--1963 m.
16 dėžė. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1959 m. gruodžio mėn.--1961
m. rugsėjo mėn. BALF'o skyriaus Miunchene kasos knyga, 1960 m. sausio 1 d.--1960 m. birželio 30 d.
1. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1959 m. gruodžio mėn.--1960 m.
vasario mėn.
2. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1960 m. kovo--gegužės mėn.
3. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1960 m. gegužės--birželio mėn.
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4. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1960 m. liepos--rugsėjo mėn.
5. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1960 m. spalio--lapkričio mėn.
6. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1960 m. gruodžio mėn.
7. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1961 m. sausio--vasario mėn.
8. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1961 m. kovo--birželio mėn.
9. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1961 m. liepos--rugsėjo mėn.
10. BALF'o skyriaus Miunchene kasos knyga, 1960 m. sausio 1 d.--1960 m. birželio 30 d.
17 dėžė. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1961 m. spalio-1962 m.
gruodžio mėn. Dokumentai apie lietuvių šalpą Vokietijoje, 1960--1962 m. BALF'o susirašinėjimo su
BALF'o įgaliotiniu Vokietijoje veiklos, lietuvių šelpimo ir kt. klausimais dokumentai, 1958--1963 m.
1. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1961 m. spalio--lapkričio mėn.
2. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1961 m. gruodžio mėn.
3. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1962 m. sausio--kovo mėn.
4. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1962 m. balandžio--birželio mėn.
5. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1962 m. liepos--rugsėjo mėn.
6. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1962 m. spalio--gruodžio mėn.
7. BALF'o skyriaus Miunchene kasos knyga, 1960 m. liepos 1 d.--1961 m. gruodžio 31 d.
8. BALF'o skyriaus Miunchene kasos knyga, 1962 m. sausio 1 d.--1962 m. gruodžio 31 d.
9. Dokumentai apie lietuvių šalpą Vokietijoje, 1960 m.
10. Dokumentai apie lietuvių šalpą Vokietijoje, 1961 m.
11. Dokumentai apie lietuvių šalpą Vokietijoje, 1962 m.
12. BALF'o reikalų vedėjo susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Vokietijoje I. Rugieniu lietuvių šelpimo
klausimais dokumentai, 1958 m.
13. BALF'o reikalų vedėjo susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Vokietijoje I. Rugieniu lietuvių šelpimo
klausimais dokumentai, 1959 m.
14. BALF'o reikalų vedėjo susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Vokietijoje I. Rugieniu lietuvių šelpimo
klausimais dokumentai, 1960 m.
15. BALF'o reikalų vedėjo susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Vokietijoje I. Rugieniu lietuvių šelpimo
klausimais dokumentai, 1961 m.
16. BALF'o patarėjų posėdžių Miunchene protokolai, 1958 m. vasario mėn.--1962 m. spalio mėn.
17. BALF'o įstaigos Miunchene pasiųstų siuntų į Lietuvą, Lenkiją, Latviją ir kitus kraštus statistinės žinios,
statistinės žinios apie latvių ir estų šelpimą Vokietijoje, 1958--1962 m.
18. Vokietijos apylinkių, šalpos komisijų pirmininkų adresų sąrašas, statistinės žinios apie gyventojų
pilietybę, lytį, darbingumą ir kt.; 1955 m.
19. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Vokietijoje I. Rugieniu veiklos (dokumentų atsiuntimo,
žinių pateikimo, lietuvių šelpimo, „gėrybių“ paskirstymo, finansų) klausimais dokumentai, 1962--1963 m.
20. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Vokietijoje I. Rugieniu finansų klausimais dokumentai,
pajamų-išlaidų apyskaitos, 1960--1962 m.
21. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Vokietijoje I. Rugieniu vaistų siuntimo klausimais
dokumentai, 1958--1962 m.
22. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, banko ir kasos knyga, 1963
m. sausio--kovo mėn.
18 dėžė. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų ir pajamų pateisinamieji dokumentai, 1957 m. sausio
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mėn.--1958 m. gruodžio mėn.
1. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1957 m. sausio--kovo mėn.
2. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1957 m. balandžio--gegužės mėn.
3. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1957 m. birželio--spalio mėn.
4. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1957 m. lapkričio--gruodžio mėn.
5. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1958 m. sausio--kovo mėn.
6. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1958 m. balandžio--rugpjūčio mėn.
7. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1958 m. rugsėjo--gruodžio mėn.
8. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų pateisinamieji dokumentai, 1957 m. sausio mėn.--1958 m.
birželio mėn.
19 dėžė. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1959 m. sausio--lapkričio
mėn., kasos knygos, 1957--1959 m.; BALF'o įgaliotinio Vokietijoje finansų dokumentai, 1957--1959 m.
BALF'o įgaliotinio Vokietijoje raštai BALF'o veiklos, asmenų emigracijos ir šalpos klausimais, 1952 m.
rugpjūčio 8 d.--gruodžio 31 d. (nuorašai)
1. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1959 m. sausio--kovo mėn.
2. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1959 m. balandžio--liepos mėn.
3. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1959 m. rugpjūčio--lapkričio mėn.
4. BALF'o skyriaus Miunchene kasos knyga, 1957 m.
5. BALF'o skyriaus Miunchene kasos knyga, 1958 m.
6. BALF'o skyriaus Miunchene kasos knyga, 1959 m.
7. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje finansų dokumentai (Bayerische Hypotheken und Wechsel-Bank kvitai,
čekiai), 1957 m.
8. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje finansų dokumentai (Bayerische Hypotheken und Wechsel-Bank kvitai,
čekiai), 1958 m.
9. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje finansų dokumentai (Bayerische Hypotheken und Wechsel-Bank kvitai,
čekiai), 1959 m.
10. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio raštai šalpos komisijų pirmininkams, įstaigoms,
organizacijoms, asmenims BALF'o veiklos, asmenų emigracijos ir šalpos klausimais, 1952 m. rugpjūčio 8
d.--gruodžio 31 d. (nuorašai)
20 dėžė. Dokumentai apie ryžių, sūrio, pieno miltelių ir sviesto paskirstymą Vokietijoje (nurodytas
dėžių kiekis ir svoris), ryžius, sūrį, pieno miltelius ir sviestą gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. kovo
mėn.--1957 m. vasario mėn.
1. Dokumentai apie ryžių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams, ryžius
gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. rugsėjo mėn.--1957 m. vasario mėn. (atgabenta „Arizpa“)
2. Dokumentai apie sūrio paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams, sūrį
gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. kovo--gegužės mėn. (atgabenta „Am. Shipper“)
3. Dokumentai apie sūrio paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams, sūrį
gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. gegužės--lapkričio mėn. (atgabenta „Tubingen“)
4. Dokumentai apie sūrio paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams, sūrį
gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. rugsėjo--gruodžio mėn. (atgabenta „Berlin“)
5. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams,
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pieno miltelius gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. kovo--birželio mėn. (atgabenta „Am. Shipper“)
6. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams,
pieno miltelius gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. birželio--lapkričio mėn. (atgabenta „Nabob“)
7. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams,
pieno miltelius gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. rugsėjo--gruodžio mėn. (atgabenta „Berlin“)
8. Dokumentai apie sviesto paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams, sviestą
gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. kovo--gegužės mėn. (atgabenta „Am. Shipper“)
21 dėžė. Dokumentai apie sviesto, sviesto alyvos, drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje
(nurodytas dėžių kiekis ir svoris), sviestą, sviesto alyvą, drabužius ir avalynę gavusių asmenų sąrašai,
1956 m. sausio mėn.--1960 m. birželio mėn. Per BALF'o centrą ir BALF'o skyrių Miunchene užsakytų
vaistų siuntinių sąrąšai, 1956--1964 m.
1. Dokumentai apie sviesto paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams, sviestą
gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. gegužės--1957 m. rugpjūčio mėn. (atgabenta „Tubingen“)
2. Dokumentai apie sviesto alyvos paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams,
sviesto alyvą gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. birželio--1960 m. birželio mėn. (atgabenta „Nabob“)
3. Dokumentai apie sviesto alyvos paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir estams,
sviesto alyvą gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. kovo--birželio mėn. (atgabenta „Am. Shipper“)
4. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir
estams, drabužius ir avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. sausio--gegužės mėn. (atgabenta „Am.
Traveler“)
5. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir
estams, drabužius ir avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. vasario--kovo mėn. (atgabenta „Am.
Clipper“)
6. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir
estams, drabužius ir avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. balandžio--birželio mėn. (atgabenta „Am.
Scout“)
7. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir
estams, drabužius ir avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. gegužės--birželio mėn. (atgabenta „Am.
Merchant“)
8. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir
estams, drabužius ir avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. birželio--liepos mėn. (atgabenta „Am.
Traveler“)
9. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir
estams, 1956 m. liepos--rugpjūčio mėn. (atgabenta „Berlin“)
10. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, latviams ir
estams, drabužius ir avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1956 m. spalio mėn. (atgabenta „Gottingen“)
11. Per BALF'o centrą ir BALF'o skyrių Miunchene užsakytų vaistų siuntinių sąrąšai (nurodyti vaistų
siuntėjas, gavėjas (adresas nenurodytas) vaistų pavadinimai ir kainos), 1956 m. gegužės mėn.--1960 m.
liepos mėn.
12. Per BALF'o centrą užsakytų vaistų siuntinių į Lenkiją sąrąšai (nurodyti vaistų siuntėjas, gavėjas, vaistų
pavadinimai ir kainos), 1961 m. liepos mėn.--1964 m. birželio mėn.
13. Per BALF'o skyrių Miunchene užsakytų vaistų siuntinių sąrąšai (nurodyti vaistų siuntėjas, gavėjas
(adresas nenurodytas), vaistų pavadinimai ir kainos), 1960 m. liepos mėn.--1963 m. kovo mėn.
14. Per BALF'o centrą užsakytų vaistų siuntinių į Lietuvą ir Sibirą sąrąšai (nurodyti vaistų siuntėjas,
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gavėjas, vaistų pavadinimai ir kainos), 1957 m. sausio mėn.--1958 m. kovo mėn.
15. Per BALF'o centrą užsakytų vaistų siuntinių į Lietuvą ir Lenkiją sąrąšai (nurodyti vaistų gavėjai, vaistų
pavadinimai), 1960 m. rugpjūčio mėn.--1963 m. gruodžio mėn.
22 dėžė. Per BALF'o centrą ir BALF'o skyrių Miunchene užsakytų vaistų siuntinių sąrąšai, 1958--1960 m.
BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais dokumentai,
1959--1964 m.
1. Per BALF'o centrą užsakytų vaistų siuntinių į Lietuvą ir Sibirą sąrąšai (nurodyti vaistų gavėjai, vaistų
pavadinimai), 1958 m. balandžio mėn.--1960 m. rugppjūčio mėn.
2. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais dokumentai:
prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą, 1959 m. lapkričio mėn.--1960 m. kovo mėn.
3. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais dokumentai:
prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą, 1959 m. gruodžio mėn.--1960 m. balandžio mėn.
4. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais dokumentai:
prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą, 1960 m. kovo mėn.--1960 m. gegužės mėn.
5. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais dokumentai:
prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą, 1960 m. balandžio mėn.--1960 m. liepos mėn.
6. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais dokumentai:
prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą, 1960 m. birželio mėn.--1960 m. rugpjūčio mėn.
7. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais dokumentai:
prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą, 1960 m. rugpjūčio mėn.--1961 m. gruodžio mėn.
8. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais dokumentai:
prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą, 1961 m. gruodžio mėn.--1964 m. sausio mėn.
23 dėžė.
1. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio susirašinėjimo su BALF'o Centru, asmenimis lietuvių
rėmimo, garantijų asmenims atvykti į JAV atsiuntimo, pajamų-išlaidų, vaistų apyskaitų ir kitais veiklos
klausimais dokumentai, 1955--1957 m.
2. BALF'o įgaliotinio amerikiečių zonoje Vokietijoje pranešimai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo su
BALF'o centru lietuvių padėties ir paramos jiems, studentų šelpimo, švietimo klausimais dokumentai,
maisto davinių, darbužių išdavimo apyskaitos, statistinės žinios apie pradines mokyklas ir vaikų darželius,
jas lankančių vaikų skaičių, amerikiečių zonoje gyvenančių asmenų statistinė lentelė, 1946--1948,
1950--1952 m. Yra 4 anketos su nuotraukomis
3. Dokumentai apie „vargo mokyklų“ Vokietijoje veiklą: mokytojų, mokinių sąrašai, susirašinėjimo veiklos
ir paramos mokykloms ir mokiniams klausimais dokumentai, asmenų, gavusių siutinius sąrašai,
1952--1957 m. Yra Neustadt/Holstein apylinkės „vargo mokyklos“ mokinių nuotrauka, 1953 m.
4. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio susirašinėjimo su BALF'o Centru vaikų vasaros stovyklų
Vokietijoje veiklos, paramos stovykloms klausimais dokumentai, 1953--1954 m.
5. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniais Belgijoje kun. J. Danausku, kun. J. Dėdinu veiklos, lietuvių
padėties ir paramos jiems, šelpimo, emigracijos į JAV ir kitais klausimais dokumentai, 1948--1952 m.
6. BALF'o susirašinėjimo su Švedijoje gyvenančiais lietuviais jų emigracijos į JAV ir garantijų gavimo
klausimais dokumentai, 1950--1954 m.
7. BALF'o susirašinėjimo su įstaigomis, asmenimis Prancūzijoje gyvenančių lietuvių emigracijos į JAV ir
garantijų gavimo klausimais dokumentai, 1950--1954 m.
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8. BALF'o susirašinėjimo su Kanadoje gyvenančiais lietuviais veiklos, vajų organizavimo, paramos,
siuntinių į Sibirą siuntimo ir kitais klausimais dokumentai, 1945--1957 m.
9. Dokumentai apie BALF'o įgaliotinių veiklą Vokietijoje, 1948--1949 m.
10. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio susirašinėjimo su organizacija „Adoption Committee for
Aid to Displaced Persons“ asmenų įkurdinimo tvarkos ir paramos jiems klausimais dokumentai,
1960--1961 m.
11. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio susirašinėjimo su JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene pabėgėlių registracijos, paramos pabėgėliams teikimo tvarkos ir kitais
veiklos klausimais dokumentai, 1960--1962 m.
12. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio administracinių išlaidų pateisinamieji dokumentai (USEP),
1960 m. balandžio mėn.--1961 m. rugpjūčio mėn.
13. Išlaidų įkurdinimui pateisinamieji dokumentai (USEP, WRY projektas), 1960 m. lapkričio mėn.--1962
m. liepos mėn.
14. USEP pajamų dokumentai, 1960--1961 m.
24 dėžė. Asmenų įsikūrimo Vokietijoje, pašalpų prašymo iš JAV generalinio konsulato Miunchene
bylos (WRY), 1960--1962 m.
1. Aaslepp Vaino įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
2. Jono Agurkio įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1962 m.
3. Jono Arbašausko įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
4. Jono Bernatavičiaus įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1962 m.
5. Romualdo Bitino įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
6. Teresa (Theresia) Braziulis įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato
Pabėgėlių ir migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
7. Antano Brazuko įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
8. Kazio Dapkaus įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
9. Vinco Dirvonskio įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
10. Kazio Gumuliausko įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1962 m.
11. Petro Jančio įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
12. Algirdo Jusevičiaus įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
13. Kazio Lukošiaus įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
14. Leono Matulevičiaus įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių
ir migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
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15. Valiaus Narbuto įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
16. Eduardo Nikolajevo įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
17. Stasio Plučo įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m. Yra Plučo šeimos 4 nuotraukos.
18. Antano Podelskio įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
19. Broniaus Rajunčiaus įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
20. Elmars Sala įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
21. Igno Kazio Šmigelskio įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių
ir migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
22. Zigmo Volodkos įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
23. Petro Žilinsko įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
24. Bruoniaus Žvirblio įsikūrimo Vokietijoje, pašalpos prašymo iš JAV generalinio konsulato Pabėgėlių ir
migracijos skyriumi Miunchene byla (WRY), 1960--1961 m.
25. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio susirašinėjimo su „Adoption Committee for Aid to Displaced
Persons“ asmenų įkurdinimo tvarkos ir paramos jiems klausimais dokumentai, asmenų pareiškimai
paramai gauti, 1960--1962 m.
25 dėžė. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.
1952--1963 m.
1. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio susirašinėjimo su lietuvių išeivių organizacijomis, asmenimis
bendradarbiavimo, lietuvių padėties, vaikų vasaros poilsio organizavimo, paramos lietuviams siuntimo ir
kitais klausimais dokumentai, 1952 m. rugsėjo--1963 m. sausio mėn.
2. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio susirašinėjimo su CRALOG (Council of Relief Agencies Licensed
for Operation in Germany) organizacija amerikietiško maisto paskirstymo per BALF'ą Vokietijoje,
atskaitomybės klausimais dokumentai, 1959 m. sausio mėn--1962 m. sausio mėn.
3. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio susirašinėjimo su asmenimis paramos jiems, šalpos,
siuntinių gavimo, emigravimo į JAV ir kitais klausimais dokumentai, 1962--1963 m. Yra nuotrauka.
4. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio susirašinėjimo su asmenimis paramos jiems, šalpos,
siuntinių gavimo, emigravimo į JAV ir kitais klausimais dokumentai, 1960--1962 m.
5. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio susirašinėjimo su Lietuvos konsulatais JAV, Vokietijos
Raudonuoju Kryžiumi, Tarptautiniu Raudonuoju Kryžiumi ir asmenimis asmenų paieškos klausimais
dokumentai, 1958--1962 m.
6. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio susirašinėjimo su Lietuvos konsulatais JAV, Vokietijos
Raudonuoju Kryžiumi, Tarptautiniu Raudonuoju Kryžiumi, Pasaulio lietuvių bendruomenės Vokietijos
krašto valdyba ir asmenimis asmenų paieškos klausimais dokumentai, 1957--1961 m.
7. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio susirašinėjimo su Lietuvos konsulatais užsienyje, Pasaulio
lietuvių bendruomenės Vokietijos krašto valdyba ir asmenimis asmenų paieškos klausimais dokumentai,
1952--1957 m.
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8. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio susirašinėjimo su Tarptautiniu Raudonuoju Kryžiumi ir
asmenimis asmenų paieškos klausimais dokumentai, 1956--1960 m.
9. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio susirašinėjimo su tarptautinėmis organizacijomis ir
asmenimis tremtyje gyvenantiems lietuviams siuntinių siuntimo klausimais dokumentai, 1956--1957 m.
10. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio susirašinėjimo su Vokietijos Raudonuoju Kryžiumi ir
asmenimis asmenų paieškos, siuntinių siuntimo klausimais dokumentai, 1956--1962 m.
11. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio susirašinėjimo su CARITAS organizacijos Vokietijoje skyriais
bendradarbiavimo, asmenų paieškos, paramos asmenims, siuntinių siuntimo ir kitais klausimais
dokumentai, 1954--1961 m.
12. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio susirašinėjimo su vokiečių šalpos draugija „Das Hilfswerk
der Evangelischen Kirche in Deutschland“, organizacija „Arbeiterwohlfahrt“ paramos asmenims
klausimais dokumentai, 1956--1962 m.
26 dėžė. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai.
1. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1949 m. sausio--liepos mėn.
2. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1949 m. rugpjūčio 1-15 d.
3. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1949 m. rugpjūčio 17-28 d.
4. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1949 m. rugsėjo 1-15 d.
5. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1949 m. rugsėjo 16-30 d.
6. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1949 m. spalio 1-15 d.
7. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1949 m. spalio 16-31 d.
27 dėžė. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai.
1. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1949 m. lapkričio mėn.
2. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1949 m. gruodžio mėn.
3. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1950 m. vasario mėn.
4. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1950 m. kovo mėn.
5. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1950 m. balandžio mėn.
6. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1950 m. gegužės mėn.
7. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1950 m. birželio mėn.
8. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1950 m. liepos mėn.
9. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1950 m. rugpjūčio mėn.
28 dėžė. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai. 1950 m. rugsėjo--gruodžio mėn.
Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, 1948--1952 m.
(nurodytos darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
1. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1950 m. rugsėjo mėn.
2. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1950 m. spalio mėn.
3. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1950 m. lapkričio mėn.
4. Į JAV atvykstančių lietuvių sąrašai, 1950 m. gruodžio mėn.
5. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ab-Al. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
6. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Am-Ap. (nurodytos
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darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
7. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ar-Az. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
8. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Aq-Az. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
9. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ab-Az. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
10. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Am-Ap. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
29 dėžė. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, 1948--1952 m.
(nurodytos darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
1. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Bab-Bak. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
2. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Bal-Bam. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
3. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ban-Baz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
4. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Bag-Bal. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
5. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Bab-Bak. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
6. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Bam-Baz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
7. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Be-Bi. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
8. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Be-Bi. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
9. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Bl-Bo. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
10. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Br. (nurodytos darbo ir
buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
30 dėžė. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, 1948--1952 m.
(nurodytos darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
1. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Bl-Br. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
2. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Bu-By. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
3. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Bub-Bz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
4. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda C-Č. (nurodytos darbo ir
buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
5. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda C. (nurodytos darbo ir
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buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
6. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Da-Daz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
7. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Da-Diz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
31 dėžė. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, 1948--1952 m.
(nurodytos darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
1. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda De-Diz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
2. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Dl-Dr. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
3. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Du-Dz. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
4. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Du-Dz. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
5. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda E. (nurodytos darbo ir
buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
6. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda F. (nurodytos darbo ir
buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
7. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ga-Gaz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
8. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ga-Gaz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
9. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ge-Giz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
10. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ge-Giz, Gl-Gre.
(nurodytos darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
11. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Gl-Gr. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
32 dėžė. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, 1948--1952 m.
(nurodytos darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
1. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Gri-Gru. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
2. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Gs-Gz. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
3. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda H. (nurodytos darbo ir
buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
4. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda I. (nurodytos darbo ir
buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
5. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ja-Jam. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
6. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ja-Jar. (nurodytos darbo
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ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
7. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Jas-Joz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
8. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Jap-Jaz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
9. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Je-Jo. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
10. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ju-Jup. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
33 dėžė. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, 1948--1952 m.
(nurodytos darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
1. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ju-Juz. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
2. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Jur-Juz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
3. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ka-Kan. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
4. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Kao-Kar. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
5. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Kas-Kat. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
6. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Kau-Kaz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
7. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Kau-Kaz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
8. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ka-Kat. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
9. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ke-Kiz. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
10. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ke-Kiz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
11. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Kl-Koz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
34 dėžė. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, 1948--1952 m.
(nurodytos darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
1. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Kl-Koz. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
2. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ku-Ky. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
3. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Kr-Kru. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
4. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Kra-Kru. (nurodytos
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darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
5. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Kv-Ky. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
6. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ku-Kuz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
7. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda La-Laz. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
8. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda La-Laz. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
9. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Le-Liz. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
10. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Le-Lez. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
11. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Lo-Luz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
35 dėžė. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, 1948--1952 m.
(nurodytos darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
1. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Li-Liu. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
2. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Li-Luz. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
3. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ma-Mac. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
4. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Me-Mie. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
5. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Me-Mik. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
6. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Mil-Miz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
7. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Mi-Miz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
8. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Mo-Mu-Mi. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
9. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Mo-My. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
36 dėžė. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, 1948--1952 m.
(nurodytos darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
1. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ma-Man. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
2. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Mar-Maz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
3. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Mad-Man. (nurodytos
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darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
4. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Mao-Mas. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
5. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Mat-Maz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
6. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda N. (nurodytos darbo ir
buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
7. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Na-Naz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
8. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ne-N. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
9. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda O. (nurodytos darbo ir
buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
10. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda O. (nurodytos darbo ir
buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
11. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Pa-Pas. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
37 dėžė. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, 1948--1952 m.
(nurodytos darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
1. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Pa-Paz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
2. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Pat-Paz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
3. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Pe-Pet. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
4. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Pi-Pl. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
5. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Pe-Pez. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
6. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Pi-Poz. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
7. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Pr-Pz. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
8. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Pr-Pu. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
38 dėžė. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, 1948--1952 m.
(nurodytos darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
1. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ra-Raz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
2. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ra-Raz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
3. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Re-Ri. (nurodytos darbo
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ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
4. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Re-Ri-Roz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
5. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ro-Ru-Ry. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
6. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ru-Rz. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
7. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Sa-Sal. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
8. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Sam-Sav. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
39 dėžė. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, 1948--1952 m.
(nurodytos darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
1. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Sc-Se. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
2. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Si-Siu. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
3. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Sk. (nurodytos darbo ir
buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
4. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Sl-Sr. (nurodytos darbo ir
buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
5. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ska-Sku. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
6. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Sla-Spu. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
7. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Sim-Sig. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
8. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Su-Sz. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
9. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Sto-Stu. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
40 dėžė. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, 1948--1952 m.
(nurodytos darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
Dokumentai - labai blogos būklės, aptrupėję, apgraužti graužikų
1. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Sc-Sil. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
2. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Sab-Sal. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
3. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Sam-Saz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
4. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Sta-Staz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
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5. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ste-Stu. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
6. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Sra-Sta. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
7. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ta-Te-Tuz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
41 dėžė. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, 1948--1952 m.
(nurodytos darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
1. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Su-Sv. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
2. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ste-Sti. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
3. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda T. (nurodytos darbo ir
buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
4. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda U. (nurodytos darbo ir
buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
5. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Va-Vai. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
6. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Vak-Van. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
7. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Var-Vaz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
8. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Va-Vd. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
9. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Vip-Vz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
42 dėžė. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, 1948--1952 m.
(nurodytos darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
1. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ve-Vin. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
2. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ve-Vir. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
3. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Vis-Vyz. (nurodytos
darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
4. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Y (J). (nurodytos darbo ir
buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
5. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda W. (nurodytos darbo ir
buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
6. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Za-Zaz. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
7. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ze-Ziz. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
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8. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Ze-Ziz. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
9. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Zl-Zuz. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
10. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda Zl-Zz. (nurodytos darbo
ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai)
43 dėžė. Į JAV atvykstančiųjų lietuvių sąrašai. 1951--1952 m.
1. Į JAV atvykstančiųjų lietuvių sąrašai, 1952 m. sausio mėn.
2. Į JAV atvykstančiųjų lietuvių sąrašai, 1952 m. vasario mėn.
3. Į JAV atvykstančiųjų lietuvių sąrašai, 1952 m. kovo mėn.
4. Į JAV atvykstančiųjų lietuvių sąrašai, 1952 m. balandžio mėn.
5. Į JAV atvykstančiųjų lietuvių sąrašai, 1952 m. gegužės mėn.
6. Į JAV atvykstančiųjų lietuvių sąrašai, 1952 m. birželio mėn.
7. Į JAV atvykstančiųjų lietuvių sąrašai, 1951 m. lapkričio mėn.--1952 m. birželio mėn. (atvyko privačiai)
8. Į JAV atvykstančiųjų lietuvių sąrašai, 1951 m. lapkričio mėn.--1952 m. rugojūčio mėn. (privačiai)
44 dėžė. Emigrantų asmens bylos. 1957--1960 m.
1. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda A.
2. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda B.
3. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda C.
4. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda D.
5. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda G, H.
6. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda E, F.
7. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda J.
8. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda K.
9. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda L.
45 dėžė. Emigrantų asmens bylos. 1957--1960 m.
1. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda M.
2. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda N, O.
3. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda P.
4. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda R.
5. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda S.
6. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda T, U.
7. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda Z.
46 dėžė. Emigrantų asmens bylos.
1956 m. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais
dokumentai: prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą, 1959 m.
1. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda A.
2. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda B.
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3. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda C.
4. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda D, E.
5. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda G, H.
6. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda J.
7. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda K.
8. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda L.
9. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda M.
10. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda N, O.
11. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda P.
12. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda R.
13. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda S.
14. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda T, U.
15. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda V, W.
16. Emigrantų asmens bylos, asmenų pavardės prasideda Z.
17. JAV valstybės departamento suvestinės žinios apie emigraciją, 1955--1956 m.
18. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais dokumentai:
prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą (Nr. 1401-1400), 1959 m.
19. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais dokumentai:
prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą (Nr. 1601-1800), 1959 m.
20. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais dokumentai:
prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą (Nr. 1801-2000), 1959 m.
21. Per BALF'o centrą užsakytų vaistų siuntinių sąrąšai (nurodyti vaistų siuntėjas, gavėjas (adresas
nenurodytas), vaistų pavadinimai ir kainos), 1958 m. liepos mėn.--1961 m. birželio mėn.
47 dėžė. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais
dokumentai: prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą, 1958--1959 m.
1. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais dokumentai:
prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą (Nr. 1-100), 1958 m.
2. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais dokumentai:
prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą (Nr. 101-200), 1958 m.
3. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais dokumentai:
prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą (Nr. 201-400), 1958 m.
4. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis per Miuncheną vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais
dokumentai: prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą (Nr. 201-700), 1958 m.
5. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais dokumentai:
prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą (Nr. 401-600), 1958 m.
6. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais dokumentai:
prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą (Nr. 601-800), 1958 m.
7. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais dokumentai:
prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą (Nr. 800-1000), 1958 m.
8. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais dokumentai:
prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą (Nr. 1001-1200), 1959 m.
9. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis vaistų siuntimo ir apmokėjimo už juos klausimais dokumentai:
prašymai, atsakymai, pranešimai apie apmokėjimą (Nr. 1200-1400), 1959 m.
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48 dėžė. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, 1951--1957
m. Dokumentai apie BALF'o pirmininko J. B. Končiaus keliones į Europą, 1950--1956 m.
1. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su Pasaulio lietuvių bendruomenės Vokietijos krašto
taryba, lietuvių išeivių ir JAV organizacijomis, draugijomis, katalikiškomis organizacijomis, kunigais,
asmenimis bendradarbiavimo, lietuvių globos, šalpos, imigracijos ir kitais klausimais dokumentai, 1951
m.
2. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su lietuvių išeivių ir JAV organizacijomis, draugijomis,
katalikiškomis organizacijomis, kunigais, asmenimis bendradarbiavimo, lietuvių globos, šalpos,
imigracijos ir kitais klausimais dokumentai, 1952 m.
3. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su JAV įstaigomis, lietuvių išeivių ir JAV
organizacijomis, draugijomis, katalikiškomis organizacijomis, kunigais, asmenimis bendradarbiavimo,
lietuvių globos, šalpos, imigracijos ir kitais klausimais dokumentai, 1953--1955 m.
4. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniais Vokietijoje ir Pietų Amerikoje,
JAV įstaigomis, lietuvių išeivių ir JAV organizacijomis, draugijomis, katalikiškomis organizacijomis,
kunigais, asmenimis bendradarbiavimo, lietuvių globos, šalpos, imigracijos ir kitais klausimais
dokumentai, 1955--1956 m.
5. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Vokietijoje, JAV įstaigomis,
lietuvių išeivių ir JAV organizacijomis, draugijomis, katalikiškomis organizacijomis, kunigais, asmenimis
bendradarbiavimo, lietuvių globos, šalpos, imigracijos ir kitais klausimais dokumentai, 1957 m. J. B.
Končiaus apsilankymo pas Niujorko arkivyskupą nuotraukų klišės, 2 vnt.
6. Dokumentai apie BALF'o pirmininko J. B. Končiaus keliones į Europą: ataskaitos, pranešimai,
susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, spaudos iškarpos, 1950 m. Spaudos iškarpos - blogos
būklės.
7. Dokumentai apie BALF'o pirmininko J. B. Končiaus keliones į Europą: ataskaitos, pro memorijos,
pranešimai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, spaudos iškarpos, 1952 m.
8. Dokumentai apie BALF'o pirmininko J. B. Končiaus keliones į Europą: ataskaitos, susitikimų protokolai,
pranešimai, kalbos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, 1952 m.
9. Dokumentai apie BALF'o pirmininko J. B. Končiaus keliones į Europą: ataskaitos, apžvalgos,
pranešimai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, 1954--1956 m.
10. BALF'o vicepirmininkės A. Devenienės susirašinėjimo su JAV įstaigomis, organizacijomis, asmenimis
lietuvių emigracijos ir įkurdinimo, globos ir šalpos klausimais dokumentai, A. Devenienės pranešimai,
kalbos, 1948--1958 m. N. Rastenio susirašinėjimo su BALF'o reikalų vedėju J. Laučka veiklos klausimais
dokumentai, 1945--1946 m. J. Balkūno susirašinėjimo su BALF'o pirmininku J. B. Končiumi veiklos
klausimais dokumentai, 1956 m.
49 dėžė. BALF'o susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, 1944--1948 m.
1. BALF'o susirašinėjimo su Amerikos Raudonuoju Kryžiumi (American Red Cross) lietuvių
apgyvendinimo, pagalbos lietuviams teikimo klausimais dokumentai, 1944--1946 m.
2. BALF'o susirašinėjimo su CARE (Cooperative for American Remittances To Everywhere) atstovais
aprūpinimo, paramos lietuviams, maisto siuntinių siuntimo klausimams dokumentai, CARE veiklos
apžvalgos, 1945--1946 m.
3. BALF'o susirašinėjimo su United Nations Relief And Rehabilitation Administration (UNRRA)
bendradarbiavimo, lietuvių apgyvendinimo, pagalbos lietuviams teikimo, spaudos siuntimo ir kitais
klausimais dokumentai, UNRRA veiklos apžvalgos, 1944--1946 m.
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4. BALF'o susirašinėjimo su War Relief Services-National Catholic Welfare Conference (WRS-NCWC),
National Catholic Welfare Conference (NCWC), The Catholic Committee for Refugees (CC for Refugees)
bendradarbiavimo, pagalbos lietuviams teikimo klausimais dokumentai, WRS-NCWC veiklos ataskaita,
1944--1946 m.
5. BALF'o susirašinėjimo su tarptautiniais pabėgėlių komitetais bendradarbiavimo, pagalbos lietuviams
teikimo klausimais dokumentai, 1944--1946 m.
6. BALF'o susirašinėjimo su JAV įstaigomis, asmenimis informacijos apie pagalbos lietuviams teikimo
klausimais dokumentai, 1944--1946 m.
7. BALF'o susirašinėjimo su National War Fund skyriais bendradarbiavimo, pagalbos lietuviams teikimo
klausimais dokumentai, 1944--1946 m.
8. BALF'o susirašinėjimo su National War Fund bendradarbiavimo, pagalbos lietuviams teikimo
klausimais dokumentai ir paraiškos National War Fund skirti lėšas, pajamų-išlaidų apyskaitos,
1945--1947 m.
9. BALF'o susirašinėjimo su įgaliotiniais britų, prancūzų, amerikiečių zonose Vokietijoje veiklos, lietuvių
padėties, paramos Vokietijoje gyvenantiems lietuviams klausimais dokumentai, įgaliotinių ataskaitos,
pajamų-išlaidų apyskaitos, 1947--1948 m.
10. BALF'o susirašinėjimo su Lietuvos pasiuntinybe Vašingtone pabėgėlių apgyvendinimo, pagalbos
lietuviams teikimo klausimais dokumentai, 1944-1946 m.
50 dėžė. BALF'o susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, 1944--1948 m.
1. BALF'o susirašinėjimo su Executive Office of the President War Refugee Board, The President's War
Relief Control Board bendradarbiavimo, pagalbos lietuviams teikimo klausimais dokumentai, 1944--1946
m.
2. BALF'o susirašinėjimo su United National Clothing Collection for War Relief bendradarbiavimo,
pagalbos lietuviams teikimo klausimais dokumentai, 1944--1946 m.
3. BALF'o susirašinėjimo su American Council of Voluntary Agencies for Foreign Service
bendradarbiavimo, pagalbos lietuviams teikimo klausimais dokumentai, 1944--1946 m.
4. BALF'o susirašinėjimo su tarptautinėmis labdaros ir paramos organizacijomis bendradarbiavimo,
pagalbos lietuviams teikimo klausimais dokumentai, 1944--1946 m.
5. BALF'o susirašinėjimo su Šv. Sosto atstovu JAV A. G. Cicognani, Detroito, Vašingtono ir kitomis
diecezijomis bendradarbiavimo, pagalbos lietuviams teikimo klausimais dokumentai, 1944--1946 m.
6. BALF'o susirašinėjimo su Lietuvos konsulu Čikagoje P. P. Daužvardžiu ir C&W fondo Lietuvos komiteto
pirmininke J. Daužvardiene bendradarbiavimo, fondo veiklos, pagalbos lietuviams teikimo klausimais
dokumentai, 1944 m. Leidiniai, bukletai apie fondo veiklą.
7. BALF'o susirašinėjimo su užsienio šalių atstovybėmis JAV, JAV valdžios įstaigomis, organizacijomis,
kunigais, asmenimis bendradarbiavimo, pagalbos lietuviams teikimo klausimais dokumentai, BALF'o
pirmininko pranešimai apie veiklą, ataskaitos, kalbos, 1944--1945 m.
8. BALF'o susirašinėjimo su lietuvių išeivių organizacijomis, kunigais, asmenimis veiklos,
bendradarbiavimo, pagalbos lietuviams teikimo klausimais dokumentai, 1944--1946 m.
9. BALF'o biudžetai, pajamų-išlaidų apyskaitos, 1944--1946 m.
10. American Council of Voluntary Agencies for Foreign Service biuleteniai, pranešimai apie veiklą, 1947
m.
11. BALF'o susirašinėjimo su Baltic Camp University veiklos klausimais dokumentai; Baltic Camp
University veiklos dokumentai: fakultetų, dėstytojų, reikalingų mokymo priemonių, vadovėlių, knygų
sąrašai, žinios apie studijuojančiųjų skaičių, informaciniai biuleteniai, 1946--1947 m.
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Detmoldo lietuvių gimnazijai reikalingų mokymo priemonių sąrašai, 1946 m.
12. BALF'o susirašinėjimo su lietuvių bendruomenėmis, organizacijomis, asmenimis pagalbos lietuviams
teikimo klausimais dokumentai, lietuvių bendruomenių, organizacijų, asmenų padėkos už suteiktą
pagalbą, siuntinius, vaistus, 1946--1948 m.
13. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis informacijos suteikimo, asmenų paieškos, siuntinių siuntimo,
paramos teikimo tvarkos klausimais dokumentai, BALF'o pranešimai apie veiklą, BALF'o padėkos už
aukas, 1947--1948 m.
51 dėžė. BALF'o susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, 1944--1948 m. Lietuvių pabėgėlių
organizacijų, draugijų, mokyklų Europoje, asmenų padėkos BALF'ui, 1947--1948 m.
1. BALF'o susirašinėjimo su organizacijomis, asmenimis paramos Vokietijos, Lenkijos lietuviams teikimo
klausimais dokumentai, 1946--1947 m. Yra J. B. Končiaus susitikimo su Augsburgo lietuvių pradžios
mokyklos mokiniais 4 nuotraukos, fotografas J. Vilutis, 1946 m.
2. BALF'o susirašinėjimo su American Overseas Aid and United Nation Appeal For Children organizacija
bendradarbiavimo klausimais dokumentai, American Overseas Aid and United Nation Appeal For
Children organizacijos veiklos programos, ataskaitos, biuleteniai, informacijos 1947--1948 m.
3. BALF'o pranešimai spaudai, BALF'o direktorių tarybos, Seimo posėdžių protokolai, žinios apie gautas
aukas, 1947--1948 m.
4. BALF'o veikėjų susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, BALF'o susirašinėjimo su JAV valdžios
įstaigomis, lietuvių organizacijomis, asmenimis veiklos, lietuvių pabėgėlių, tremtinių padėties, paramos
jiems teikimo klausimais dokumentai, 1945--1947 m. Padėties 1944--1946 m. Lietuvoje apžvalga. JAV
spaudos iškarpos.
5. Dokumentai apie Niujorko „TAG DAY“ (rinkliavos lietuvių pabėgėliams Europoje dienos), 1947 m.
spalio 2-4 d. Spaudos iškarpos.
6. Lietuvių pabėgėlių organizacijų, draugijų, mokyklų Europoje, asmenų padėkos BALF'ui, 1947--1948 m.
7. BALF'o skyrių, asmenų aukų lapeliai, aukotojų, siuntinių sąrašai, 1948 m.
8. Vokietijoje gyvenančių asmenų prašymai BALF'ui informacijos, pagalbos suteikimo, emigracijos į JAV,
asmenų paieškos klausimais, BALF'o atsakymai asmenims, 1947--1948 m. Yra Putrių šeimos iš Dilingeno
DP stovyklos nuotrauka, 1948 m.
9. BALF'o susirašinėjimo su tarptautinėmis labdaros ir šalpos, lietuvių išeivių organizacijomis, asmenimis
bendradarbiavimo, emigracijos į JAV, informacijos, pagalbos lietuviams teikimo, aukų siuntimo
klausimais dokumentai, 1947--1948 m.
10. Niujorko BALF'o skyrių, Niujorko lietuvių tarybos atstovų sąrašai, [1947--1948 m.]
11. Žinios apie Niujorko „TAG DAY“ (rinkliavos lietuvių pabėgėliams Europoje dienos) metu surinktas
aukas, 1947 m. JAV kompanijų, bendrovių, bankų, įstaigų neigiami atsakymai BALF'ui dėl aukų, 1947 m.
12. BALF'o susirašinėjimo su lietuvių išeivių, katalikiškomis organizacijomis, asmenimis informacijos,
pagalbos suteikimo, emigracijos į JAV, aukų rinkimo ir kitais klausimais dokumentai, 1946--1947 m.
BALF'o memorandumas JAV Prezidentui (kopijos). Lietuvių padėties Vokietijoje aprašymai.
13. BALF'o direktorių sutikimai dėl Mato Zujaus išrinkimo direktorių tarybos nariu ir A. Žilinsko išrinkimo
finansų sekretoriumi, 1945 m.
14. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o direktoriais valdybos, tarybos posėdžių, susirinkimų, Seimo
organizavimo, veiklos ir kitais klausimais dokumentai, 1944--1947 m. direktorių tarybos sąrašas, [1945
m.]
15. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su BALF'o direktoriumi F. J. Bagočiumi veiklos
klausimais, 1944--1945 m.
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52 dėžė. BALF'o susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, 1944--1951 m.
1. BALF'o susirašinėjimo su Vykdomojo komiteto nariais veiklos, finansų, dalyvavimo posėdžiuose ir
kitais klausimais dokumentai, 1944--1947 m.
2. BALF'o direktorių susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, BALF'o susirašinėjimo su asmenimis
emigracijos į JAV, įsidarbinimo JAV, informacijos, pagalbos lietuviams teikimo, aukų siuntimo klausimais
dokumentai, 1948 m. Yra K. Škirpos 1946 m. rugsėjo 21 d. laiškas BALF'o vicepirmininkui N. Rasteniui dėl
pašalpos ir vizos gavimo.
3. BALF'o susirašinėjimo su Lietuvių įkurdinimo tarnyba, Lietuvių tremtinių bendruomene Hanau,
Lietuvos Raudonuoju Kryžiumi lietuvių emigracijos į JAV ir įkurdinimo klausimais dokumentai,
1947--1948 m.
4. Advisory Committee on Volutary Foreign Aid organizacijos dokumentai: susirašinėjimo su BALF'u
veiklos klausimais dokumentai, ataskaitos, pranešimai, 1946--1947 m.
5. BALF'o susirašinėjimo su Natūralizacijos ir imigracijos komisaru, JAV įstaigomis lietuvių pabėgėlių
įsikūrimo Quoddy miestelyje Meine (Maine) ir Baltic University perkėlimo į Meiną klausimais
dokumentai, 1947 m. Spaudos iškarpos.
6. BALF'o pranešimai spaudai veiklos klausimais, BALF'o aukotojų sąrašai. 1947 m. sausio--liepos mėn.
7. BALF'o susirašinėjimo su Lietuvos atstovais užsienyje dalyvavimo BALF'o Seime klausimais
dokumentai, BALF'o susirašinėjimo su JAV įstaigomis, organizacijomis, asmenimis emigracijos į JAV,
įsidarbinimo JAV, informacijos, pagalbos lietuviams teikimo, aukų siuntimo klausimais dokumentai, 1947
m.
8. BALF'o susirašinėjimo su JAV įstaigomis, organizacijomis, asmenimis lietuvių pabėgėlių įsikūrimo
Quoddy miestelyje Meine (Maine), Baltic University perkėlimo į Meiną, emigracijos į JAV, įsidarbinimo
JAV, informacijos, pagalbos lietuviams teikimo klausimais dokumentai, 1947 m.
9. BALF'o metinio 1947 m. Seimo dokumentai: darbotvarkė, atstovų įgaliojimai, BALF'o pirmininko
metinis pranešimas, Kontrolės komisijos, iždininkės raportai, Seimo koncerto programa, 1947 m.
10. BALF'o direktorių tarybos narių sutikimai BALF'o metinį Seimą 1948 m. rengti Čikagoje.
11. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su Tremtiniams įkurdinti Detroite komiteto
pirmininku T. Dambrausku asmenų įkurdinimo klausimais dokumentai, 1949--1950 m.
12. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su asmenimis įsikūrimo JAV tvarkos, darbo ir buto
garantijų klausimais dokumentai, 1951 m.
13. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su asmenimis įsikūrimo JAV tvarkos, darbo ir buto
garantijų klausimais dokumentai, 1952--1953 m.
14. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su BALF'o skyriais, Lietuvos pasiuntinybe
Vašingtone, JAV įstaigomis, asmenimis veiklos, įsikūrimo JAV tvarkos, darbo ir buto garantijų, stipendijų,
šalpos, paramos, aukų siuntimo ir kitais klausimais dokumentai, aukotojų sąrašai, 1949--1950 m.
15. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su asmenimis imigravimo Į JAV tvarkos, darbo
gavimo klausimais dokumentai, 1951 m.
53 dėžė. BALF'o susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, 1948--1953 m.
1. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su Perkeltųjų asmenų Mičigano komisija (Michigan
Commission on Displaced Persons) perkeltųjų asmenų įkurdinimo, įdarbinimo klausimais dokumentai,
1951--1952 m.
2. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su Perkeltųjų asmenų Mičigano komisija (Michigan
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Commission on Displaced Persons), Tremtiniams įkurdinti Detroite komiteto pirmininku T. Dambrausku
perkeltųjų asmenų įkurdinimo, įdarbinimo klausimais dokumentai, perkeltųjų asmenų sąrašai,
1948--1951 m.
3. BALF'o pirmininko metinis pranešimo projektas 1949 m. BALF'o Seimui.
Į JAV atvykusių lietuvių sąrašai, 1948--1949 m. Lietuvių vaikų ir našlaičių labdaros komiteto, BALF'o
našlaičių komisijos pranešimai našlaičių globos klausimais, 1948--1949 m.
4. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su darbą siūlančiais asmenimis darbo pasiūlymų
perkeltiesiems asmenimsklausimais dokumentai, darbo, butų skelbimai, 1949--1951 m.
5. The Advisory Committee on Voluntary Foreign Aid of the United States Government, United States
Department of Agriculture pranešimai apie paramą pabėgėliams, šalpą, maisto paskirstymą, maisto
produktų kainas ir kt., 1946--1952 m.
6. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis paramos, pagalbos lietuviams, informacijos apie asmenis teikimo
klausimais dokumentai, 1952--1953 m.
7. BALF'o smulkių išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1947--1948 m.
8. BALF'o reikalų vedėjo J. B. Laučkos 1947 m. pranešimai veiklos klausimais, BALF'o direktorių tarybos
sąrašai, 1946 m.; BALF'ui drabužius aukojusiųjų sąrašai, 1945 m., JAV lietuvių leidinių sąrąšas,
[1946--1947 m.]; leidiniai, 1946--1947 m. koncertų, renginių programos ir kiti dokumentai.
9. JAV įmonių, kompanijų pasiūlymai BALF'ui dėl maisto produktų, vitaminų teikimo, tarptautinių
labdaros organizacijų bukletai, 1945--1947 m.
10. Pavieniai dokumentai apie aukų rinkimą, siuntinių siuntimą, spaudos iškarpos, 1946--1947 m. BALF'o
siunčiamų drabužių ir avalynės klasifikavimo sutrumpintais ženklais lentelė. Lietuvių tremtinių
Vokietijoje ir Austrijoje šelpimo maistu 1947 m. II pusmetį planas.
11. Dokumentai apie brolių Motuzų filmo demonstravimą JAV, filmo rodymo tvarkaraščiai, 1947 m.
balandžio mėn.
12. BALF'o memorandumas, raštas JAV prezidentui dėl perkeltųjų asmenų, BALF'o susirašinėjimo su JAV
Valstybės departamentu (Department of State), kitomis JAV valdžios institucijomis ir įstaigomis veiklos,
perkeltųjų asmenų klausimais dokumentai, 1946--1947 m.
13. . BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno, Tremtiniams įkurdinti Detroite komiteto pirmininko T.
Dambrausko susirašinėjimo su International Rescue Committee (IRC) bendradarbiavimo, lietuvių
įdarbinimo klausimais, lietuvius įdarbinusių Mičigano fermerių, įdarbintųjų sąrašai, 1949--1950 m.
14. Dokumentai apie BALF'o bendradarbiavimą su War Relief Services National Catholic Welfare
Conference, lietuvių įkurdinimo klausimais, perkeltųjų asmenų žinių lapeliai (nurodyta asmens vardas ir
pavardė, DP stovyklos pavadinimas), 1949--1950 m.
15. BALF'o įstaigos Europoje lydraščiai apie emigracinių bylų siuntimą BALF'ui, emigracinių bylų sąrašai,
statistinės žinios apie emigracinių bylų siuntimą, 1948--1949 m.
54 dėžė. Europoje gyvenusių asmenų, kuriems reikalinga parama, anketos Lietuvos Raudonajam
Kryžiui, [1950 m.]. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda A-Z.
BALF'o įgaliotinio Vokietijoje susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, 1952--1954 m.
1. Vokietijoje gyvenusių šelptinų asmenų anketos Lietuvos Raudonajam Kryžiui ir Lietuvos tremtinių
bendruomenės komitetui. [1950 m.]
2. Vokietijoje gyvenusių šelptinų asmenų anketos Lietuvos Raudonajam Kryžiui ir Lietuvos tremtinių
bendruomenės komitetui. [1950 m.]
3. Austrijoje gyvenusių šelptinų asmenų anketos, asmenų sąrašai. [1950 m.]
4. Italijoje gyvenusių šelptinų asmenų anketos. [1950 m.]
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5. Švedijoje gyvenusių šelptinų asmenų anketos. [1950 m.]
6. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Prancūzijoje S. Bačkiu Prancūzijoje gyvenusių lietuvių
šelpimo klausimais, šelptinų asmenų anketos. [1950 m.]
7. Į JAV iš Austrijos ir Vokietijos atvykusių lietuvių žinių lapai (žiniaraščiai), 1948 m.
8. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda A-I. (resettlement form
1, nurodytos darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai).
9. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda J-P. (resettlement form
1, nurodytos darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai).
10. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos, asmenų pavardės prasideda R-Z. (resettlement form
1, nurodytos darbo ir buto garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai).
11. Lenkijoje gyvenusių lietuvių laiškai-prašymai BALF'ui suteikti paramą, padėkos, 1953--1954 m.
12. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis darbo ir buto garantijų suteikimo, atvykusių pabėgėlių padėties,
įsikūrimo tvarkos klausimais dokumentai, 1949--1950 m.
13. BALF'o įgaliotinio P. Minkūno susirašinėjimo su asmenimis, galinčiais suteikti darbo ir buto garantijas,
dokumentai, 1949 m.
14. Pasaulio lietuvių bendruomenės Vokietijos krašto valdybos raštai BALF'ui Vasario 16-osios gimnazijos
namų vajaus klausimais, 1953--1954 m. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vyriausiosios valdybos posėdžio
1953 m. rugsėjo 19 d. protokolas.
15. Dokumentai apie paramos Vasario 16-osios gimnazijai organizavimą: Vasario 16-osios gimnazijos
susirašinėjimo su BALF'u paramos, pastato pirkimo klausimais dokumentai, Pasaulio lietuvių
bendruomenės Vokietijos krašto valdybos susirašinėjimo su BALF'u paramos, finansų klausimais
dokumentai, Vasario 16-osios gimnazijai remti komisijos susirašinėjimo su PLB Vokietijos krašto valdyba
paramos klausimais dokumentai, Vasario 16-osios gimnazijos statutas (kopija), gimnazijos pastato vidaus
planas, dokumentai apie pastato juridinę priklausomybę, Vasario 16-osios gimnazijai remti komisijos
posėdžių protokolai, 1953--1954 m.
16. Spaudos iškarpos apie Vasario 16-osios gimnaziją, PLB Vokietijos krašto valdybos informaciniai
biuleteniai, Vasario 16-osios gimnazijos periodinis leidinys rėmėjams, žinios apie Vasario 16-osios
gimnazijai ir PLB Vokietijos krašto valdybos namams BALF'o gautas ir išsiųstas aukas, 1953--1954 m.
17. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio posėdžio su patarėjais protokolai, 1953--1954 m. BALF'o
įgaliotinio Vokietijoje I. Rugienio 1954 m. lapkričio--gruodžio mėn. pajamų išlaidų apyskaitos. BALF'o
veiklos Vokietijoje 1953 m. apžvalga.
18. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugieniaus susirašinėjimo su BALF'o centru, BALF'o skyriais
Vokietijoje, paramos organizacijomis, asmenimis šalpos, jos skyrimo tvarkos, mokyklų rėmimo, aukų
rinkimo, gėrybių paskirstymo, finansų ir kitais klausimais dokumentai, pajamų-išlaidų apyskaitos, žinios
apie surinktas aukas, aukotojų sąrašai, 1952--1954 m. Yra 3 nuotraukos iš Liubeko Art. stov. , 1953 m.
19. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje I. Rugieniaus susirašinėjimo su BALF'o centru, BALF'o skyriais
Vokietijoje, paramos organizacijomis, asmenimis šalpos, jos skyrimo tvarkos, mokyklų rėmimo, aukų
rinkimo, gėrybių paskirstymo, finansų ir kitais klausimais dokumentai, pajamų-išlaidų apyskaitos, žinios
apie surinktas aukas, aukotojų sąrašai, 1952--1954 m.
55 dėžė.
1. Tuberkulioze sergančių asmenų prašymai BALF'ui skirti paramą, tuberkulioze sergančiųjų sąrašai,
1950--1951 m.
2. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su lietuviais kunigais įvažiavimo į JAV klausimais
dokumentai, 1949--1951 m.
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3. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su asmenimis įvažiavimo į JAV užstato suteikimo
klausimais dokumentai, 1951 m.
4. Dokumentai apie imigravimo tvarką, tvarkomųjų dokumentų, blankų pavyzdžiai, spaudos iškarpos
apie perkeltųjų asmenų įvažiavimo į JAV, tvarką, 1948 m.
5. JAV pervežimo kompanijų pasiūlymai BALF'ui gabenti krovinius, paslaugų įkainiai, žinios apie BALF'o
siuntas lietuviams Europoje, suvestinės žinios apie išsiųstus siuntinius, BALF'o pirmininko J. B. Končiaus
1946 m. spalio 18 d. pranešimas apie BALF'o veiklą, 1945--1952 m.
6. BALF'o skyriuose ir BALF'o centriniame sandėlyje sukauptų suaukotų drabužių sąrašai, 1953--1954 m.
7. Pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai (nurodyta kas, kam ir kokias aukas skyrė), 1955--1958 m.
8. Dokumentai apie gautas pajamas, 1956 m. gruodžio--1957 m. gruodžio mėn.
9. BALF'o paraiškos eksporto licenzijai siųsti siuntinius į Europą, 1945--1952 m.
10. Leidimo BALF'ui siųsti siuntinius į Europą registravimo dokumentai, dokumentai apie siuntinių
siuntimo tvarką, 1948 m.
11. Leidimo BALF'ui siųsti siuntinius į Europą registravimo dokumentai, dokumentai apie siuntinių
siuntimo tvarką, 1949 m.
12. Leidimo BALF'ui siųsti siuntinius į Europą registravimo dokumentai, dokumentai apie siuntinių
siuntimo tvarką, 1950 m.
13. Leidimo BALF'ui siųsti siuntinius į Europą registravimo dokumentai, dokumentai apie siuntinių
siuntimo tvarką, 1951 m.
14. Leidimo BALF'ui siųsti siuntinius į Europą registravimo dokumentai, dokumentai apie siuntinių
siuntimo tvarką, 1952 m.
15. Leidimo BALF'ui siųsti siuntinius į Europą registravimo dokumentai, dokumentai apie siuntinių
siuntimo tvarką, 1953 m.
56 dėžė. BALF'o pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1951--1954 m.
1. BALF'o smulkių išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1951 m. sausio 1 d.--1951 m. rugsėjo 30 d.
2. BALF'o smulkių išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1951 m. spalio 1 d.--1952 m. gruodžio 31 d.
3. BALF'o smulkių išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1953 m. sausio 7 d.--1954 m. gruodžio 27 d.
4. BALF'o išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1951 m. spalio mėn.--1952 m. gruodžio mėn.
5. BALF'o išlaidų pateisinamieji dokumentai (Man. Tr. Co. regular account), 1953 m. sausio mėn.--1954
m. gruodžio mėn.
6. BALF'o išlaidų pateisinamieji dokumentai (Chase National Bank account), 1953--1954 m.
7. BALF'o pajamų pateisinamieji dokumentai, 1951 m. spalio--gruodžio mėn.
8. BALF'o pajamų pateisinamieji dokumentai, 1952 m. sausio--spalio mėn.
9. BALF'o pajamų pateisinamieji dokumentai, 1952 m. spalio--gruodžio mėn.
57 dėžė. BALF'o pajamų pateisinamieji dokumentai, 1952 m. gruodžio mėn.--1958 m. sausio mėn.
1. BALF'o pajamų pateisinamieji dokumentai, 1952 m. gruodžio mėn.
2. BALF'o pajamų pateisinamieji dokumentai, 1952 m. gruodžio mėn.--1953 m. kovo mėn.
3. BALF'o pajamų pateisinamieji dokumentai, 1953 m. kovo--gegužės mėn.
4. BALF'o pajamų pateisinamieji dokumentai, 1953 m. balandžio--birželio mėn.
5. BALF'o pajamų pateisinamieji dokumentai, 1953 m. birželio--gruodžio mėn.
6. BALF'o smulkių išlaidų pateisinamieji dokumentai (Manuf. Trust Company and Ch. M. Bank), 1955 m.
sausio mėn.--1958 m. birželio mėn.
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7. BALF'o išlaidų pateisinamieji dokumentai (Manuf. Trust Company), 1955 m. kovo mėn.--1956 m.
birželio mėn.
8. BALF'o išlaidų pateisinamieji dokumentai (Manuf. Trust Company), 1956 m. liepos mėn.--1958 m.
sausio mėn.
58 dėžė. BALF'o pajamų pateisinamieji dokumentai-bendrai šalpai gautos aukos, 1954 m. sausio
mėn.--1958 m. birželio mėn.
1. BALF'o pajamų pateisinamieji dokumentai-bendrai šalpai gautos aukos, 1954 m. sausio--birželio mėn.
2. BALF'o pajamų pateisinamieji dokumentai-bendrai šalpai gautos aukos, 1954 m. liepos--gruodžio mėn.
3. BALF'o pajamų pateisinamieji dokumentai-bendrai šalpai gautos aukos, 1955 m. sausio--gruodžio
mėn.
4. BALF'o pajamų pateisinamieji dokumentai-bendrai šalpai gautos aukos, 1955 m. gruodžio mėn. --1957
m. gruodžio mėn.
5. BALF'o pajamų pateisinamieji dokumentai-bendrai šalpai gautos aukos, 1958 m. sausio--birželio mėn.
6. BALF'o sandėlyje gautų drabužių ir kitų daiktų, aukotojų sąrašai, 1947--1955 m.
7. Statistical Classification of Domestic and Foreign Commodities. Exported form United States. 1952 m.
59 dėžė. Cooperative For American Remittances to Europe (CARE) organizacijos dokumentai,
1948--1950 m., BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai,
1945--1950 m.
1. Cooperative For American Remittances to Europe (CARE) organizacijos ataskaitos ir veiklos apžvalgos,
1948--1949 m.
2. Cooperative For American Remittances to Europe (CARE) organizacijos suvažiavimų darbotvarkės,
protokolai, veiklos, finansų ataskaitos, metiniai pranešimai, 1949--1951 m.
3. Cooperative For American Remittances to Europe (CARE) organizacijos veiklos, finansų ataskaitos,
metiniai pranešimai, 1950 m.
4. Dokumentai apie iš Cooperative For American Remittances to Europe (CARE) organizacijos gautų
siuntinių paskirstymą, 1948--1950 m.
5. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis aukų rinkimo klausimais dokumentai, aukotojų ir suaukotų sumų
BALF'ui sąrašai, 1948--1949 m.
6. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su BALF'o veikėjais, asmenimis kelionės po JAV,
lietuvių mokyklų, mokytojų padėties, asmenų imigracijos, paramos, pagalbos jiems suteikimo ir kitais
klausimais dokumentai, 1945--1949 m.
7. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su BALF'o veikėjais, asmenimis lietuvių padėties,
asmenų imigracijos, paramos, pagalbos jiems suteikimo, siuntinių siuntimo, surinktų aukų skirstymo,
„TAG DAY“ (rinkliavos lietuvių pabėgėliams Europoje dienos) organizavimo ir kitais klausimais
dokumentai, 1949 m.
8. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su BALF'o veikėjais, asmenimis kelionės po Europą,
lietuvių padėties, kunigų veiklos JAV, lietuvių bendruomenių, organizacijų Europoje veiklą, asmenų
imigracijos, paramos, pagalbos jiems suteikimo, siuntinių siuntimo, surinktų aukų skirstymo, „TAG DAY“
(rinkliavos lietuvių pabėgėliams Europoje dienos) organizavimo ir kitais klausimais dokumentai, 1950 m.
J. B. Končiaus 1950 m. liepos 2 d. kreipimasis į lietuvius per Vatikano radiją.
60 dėžė. BALF'o „TAG DAY“, vajų dokumentai.
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1. BALF'o, BALF'o Tag Day Komiteto pirmininko J. Boley susirašinėjimo su Niujorko valstijos
gubernatoriumi, Niujorko meru, BALF'o skyriais „TAG DAY“ (rinkliavos lietuvių pabėgėliams Europoje
dienos) organizavimo Niujorke 1950 m. spalio 27-28 d. klausimais dokumentai, 1950 m. birželio--spalio
mėn.
2. Dokumentai apie „TAG DAY“ Niujorke organizavimą: žinios apie aukotojus, aukotojų ir suaukotų sumų
sąrašai, apyskaita, Didžiojo Niujorko rinkliavos komiteto padėkos „TAG DAY“ rinkliavos rėmėjams,
rinkėjams, organizatoriams, spaudos iškarpos, 1950 m. spalio--lapkričio mėn.
3. Didžiojo Niujorko rinkliavos, įvykusios 1950 m. spalio 27--lapkričio 11 d., pajamų ir išlaidų apyskaita,
aukotojų ir suaukotų sumų sąrašai, 1950 m. spalio--lapkričio mėn.
4. Didžiojo Niujorko rinkliavos, įvykusios 1950 m. spalio 27--lapkričio 11 d., pajamų dokumentai,
aukotojų ir suaukotų sumų sąrašai, 1950 m. spalio--lapkričio mėn.
5. JAV lietuvių spaudos iškarpos apie BALF'o „TAG DAY“ (rinkliavos lietuvių pabėgėliams Europoje
dienos) organizavimo Čikagoje 1950 m. rugsėjo 15 d.
6. BALF'o šalpos, labdaros organizavimo, aukų rinkimo reklaminiai bukletai, [1947 m.]
7. Dokumentai apie BALF'o 1952 m. vajų Niujorke, BALF'o koncerto programa, 1952 m. lapkričio mėn.
8. BALF'o dešimtmečio minėjimo ir 1954 m. vajaus komiteto pirmininko kun. S. Valiušaičio raštai
jubiliejinio vajaus organizavimo klausimais, 1954 m. rugpjūčio--lapkričio mėn.
9. Dokumentai apie BALF'o dešimtmečio 1954 m. minėjimą Niujorke ir 1954 m. vajų: dokumentai apie
renginių ir vajaus organizavimą, aukotojų ir suaukotų sumų sąrašai, leidinys apie BALF'o dešimtmetį,
1954 m. kovo--lapkričio mėn.
10. Dokumentai apie BALF'o jubiliejinio 1954 m. vajaus NIujorke surinktas aukas, 1954 m.
11. Dokumentai apie BALF'o jubiliejinio 1954 m. vajaus NIujorke surinktas aukas, 1954 m.
12. Dokumentai apie BALF'o 1955 m. vajaus NIujorke organizavimą, surinktas aukas, 1954 m.
13. BALF'o 1955 m. vajaus NIujorke pajamų pateisinamieji dokumentai, aukotojų ir suaukotų sumų
sąrašai, 1955 m.
61 dėžė. BALF'o „TAG DAY“, vajų dokumentai.
1. Dokumentai apie BALF'o 1953 m. vajaus Niujorke organizavimą: vajaus komiteto valdybos posėdžio
protokolai, pranešimas apie surinktas aukas, susirašinėjimo organizavimo klausimais dokumentai,
padėkos už suteiktą pagalbą, 1953 m.
2. Dokumentai apie BALF'o „TAG DAY“ 1947 m. organizavimą: kreipimaisi į organizacijas, susirašinėjimo
organizavimo klausimais dokumentai, 1947 m. Tušu pieštas piešinys su užrašu „Laukiniai BALF'ui
neaukoja!“
3. Dokumentai apie BALF'o 1956 m. Didžiojo vajaus Niujorke ir Niudžersyje (New Jersey) organizavimą:
vajaus komiteto narių sąrašas, posėdžių protokolai, BALF'o 100-ojo skyriaus koncerto bukletas, aukotojų
ir suaukotų sumų sąrašai, pajamų apyskaitos, 1956 m.
4. Dokumentai apie BALF'o 1956 m. vajaus Niujorke metu suaukotas lėšas: aukotojų ir suaukotų sumų
sąrašai, pajamų apyskaitos, 1956 m.
5. Dokumentai apie BALF'o 1957 m. vajaus Niujorke ir Niudžersyje (New Jersey) organizavimą: vajaus
komiteto valdybos susirinkimų protokolai, susirašinėjimo organizavimo klausimais dokumentai, žinios
apie gautas aukas, pajamų ir išlaidų apyskaita ir kiti pateisinamieji dokumentai, 1957 m.
6. BALF'o 100-ojo skyriaus posėdžių protokolai, 1951 m. vasario--gegužės mėn.
7. BALF'o 100-ojo skyriaus veiklos dokumentai: steigiamojo susirinkimo posėdžio protokolas, metinių
susirinkimų protokolai, skyriaus pirmininko susirašinėjimo su skyriaus nariais veiklos klausimais
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dokumentai, narių sąrašai, 1945--1954 m.
8. BALF'o 100-ojo skyriaus veiklos dokumentai: skyriaus valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su
BALF'o centru veiklos, organizuojamų rinkliavų klausimais dokumentai, narių sąrašai, asmenų prašymai
priimti nariais į 100-ąjį skyrių, žinios apie įmokėtus nario mokesčius, 1945--1962 m.
9. BALF'o 100-ojo skyriaus išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1951--1958 m.
10. BALF'o 100-ojo skyriaus pajamų pateisinamieji dokumentai, 1952--1958 m.
11. BALF'o 100-ojo skyriaus pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1961 m. birželio mėn.--1962 m.
sausio mėn.
12. Didžiojo Niujorko BALF'o vajų 1956--1959 m. kasos knyga.
13. Didžiojo Niujorko BALF'o vajų 1960--1961 m. kasos knyga.
62 dėžė.
1. BALF'o „TAG DAY“ Niujorke 1947 m. surinktų aukų apskaitos dokumentai, aukų rinkėjų ir suaukotų
sumų sąrašai, žinios apie surinktas aukas, „TAG DAY“ organizavimo tvarkomieji dokumentai, 1947 m.
2. Dokumentai apie 1947 m. BALF'o biudžeto sudarymą: biudžeto projektas, susirašinėjimo sudarymo
klausimais dokumentai, 1945--1947 m.
3. Asmenų prašymai BALF'o pirmininkui dėl gyvenomios vietos pakeitimo, JAV spaudos straipsniai apie
lietuvių įsikūrimą JAV, 1949 m.
4. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su asmenimis persikėlimo į JAV tvarkos, paramos,
pagalbos jiems suteikimo klausimais dokumentai, asmenų laiškai apie išsiųstus siuntinius, 1949--1950 m.
5. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su asmenimis persikėlimo į JAV tvarkos, paramos,
pagalbos jiems suteikimo klausimais dokumentai, asmenų laiškai apie išsiųstus siuntinius, 1951 m.
6. JAV labdaros, paramos organizacijų dokumentai apie teikiamą pagalbą: pranešimai, programos,
susirašinėjimo su BALF'u bendradarbiavimo klausimais dokumentai, 1946--1951 m.
7. Asmenų pranešimai apie aukas BALF'ui, 1947--1948 m.
8. Dokumentai apie perkeltųjų asmenų rankdarbių parodos Manhatane, Niujorke organizavimą:
susirašinėjimo eksponatų atgabenimo į JAV, jų eksponavimo firmų languose klausimais dokumentai,
meno dirbinių įvertinimo sąrašas, 1949 m.
9. Dokumentai apie BALF'o „TAG DAY“ Niujorke 1947 m. spalio 2-4 d.: susirašinėjimo organizavimo
klausimais dokumentai, apyskaitos, padėkos lapas, spaudos iškarpa, 1947 m.
10. Asmenų prašymai paskelbti padėkas, sveikinimus, skelbimus BALF'o vajaus leidinyje, padėkų,
sveikinimų, skelbimų tekstai, 1951 m.
11. American Council Of Voluntary Agencies For Foreign Service organizacijos dokumentai:
memorandumai, veiklos ataskaitos, pranešimai, biuleteniai ir kiti dokumentai, 1951 m.
12. Leidinys „AOA Quotas For Community Chest“
13. Dokumentai apie rinkliavų 1948--1949 m. organizavimą.
14. Dokumentai apie rinkliavų 1946--1947 m. organizavimą: BALF'o vajaus organizavimo taisyklės, žinios
apie vajų metu surinktas aukas, aukotojų sąrašai.
15. Dokumentai apie „TAG DAY“ 1950 m. spalio 27-28 d. Niujorke organizavimą: Tag Day komiteto narių,
rinkėjų sąrašai, susirašinėjimo organizavimo klausimais dokumentai, JAV lietuvių spaudos iškarpos, 1950
m.
16. Asmenų prašymai paskelbti padėkas, sveikinimus, skelbimus BALF'o vajaus leidinyje, padėkų,
sveikinimų, skelbimų tekstai, 1951 m.
63 dėžė. BALF'o susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, 1947--1957 m.
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1. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniais Europoje siuntų gavimo ir išsiuntimo klausimais
dokumentai, 1947--1950 m.
2. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis imigracijos, vizos gavimo, siuntinių siuntimo į Europą, asmenų
paieškos, informacijos apie asmenis suteikimo, siuntinių siuntimo į Lietuvą ir Sibirą tvarkos ir kitais
klausimais dokumentai, 1952--1957 m.
3. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis siuntinių į Lietuvą ir Sibirą siuntimo klausimais dokumentai,
siuntinių prašančių asmenų laiškai, Sibire gyvenančių lietuvių adresai, 1956 m.
4. BALF'o susirašinėjimo su Advisory Committee on Voluntary Foreign Aid Foreign Operation
Administration ir Lietuvos Raudonuoju Kryžiumi siuntinių siuntimo ir bendradarbiavimo klausimais
dokumentai, Foreign Operation Administration biuleteniai, 1948--1956 m.
5. Advisory Committee on Voluntary Foreign Aid veiklos ataskaitos, 1949--1954 m.
6. Advisory Committee on Voluntary Foreign Aid veiklos intrukcijos, 1949--1951 m.
7. Advisory Committee on Voluntary Foreign Aid ir Advisory Committee on Voluntary Foreign Aid Mutual
Security Agency instrukcijos, 1949--1953 m. U. S. Departament of Commerce biuletenis, 1952--1955 m.
8. Dokumentai apie prelato Mykolo Krušo (M. Kruszas) testamentą, 1953--1954 m.
9. BALF'o atsiųstų gėrybių, pinigų dalinimo, mokyklų išlaikymo tvarka, Surplus Commodities programa,
1954 m.
10. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Austrijoje P. Baltuška Austrijoje gyvenančių lietuvių
šelpimo klausimais dokumentai, 1948 m.
11. BALF'o susirašinėjimo su International Cooperation Administration Advisory Committee on Voluntary
Foreign Aid bendradarbiavimo, siuntinių apmokestinimo, įvežimo leidimų, gabenimo klausimais
dokumentai (public voucher for purchases), 1949--1956 m.
12. BALF'o susirašinėjimo su Barr Shipping Company, North Atlantic Continental Freight Conference ir
kitomis transportavimo kompanijomis siuntinių siuntimo, įkainavimo, draudimo ir kitais klausimais
dokumentai, 1947--1954 m.
13. Economic Cooperation Administration, American Council Of Voluntary Agencies For Foreign Service
dokumentai, 1948--1951 m.
14. American Council Of Voluntary Agencies For Foreign Service dokumentai, 1952 m.
15. Nevyriausybinių organizacijų tarptautinės konferencijos migracijos klausimais dokumentai
(Non-Governmental Organizations Conference on Migration), 1951 m. gruodžio mėn.--1952 m. rugsėjo
mėn.
16. Nevyriausybinių organizacijų tarptautinės konferencijos migracijos klausimais dokumentai
(Non-Governmental Organizations Conference on Migration), 1952 m. gegužės mėn.--1953 m.
17. Jungtinių Tautų (United Nations) informaciniai leidiniai pagalbos pabėgėliams, perkeltiesiems
asmenims klausimais, 1946--1952 m.
64 dėžė. BALF'o susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai
1. BALF'o vajaus Ilinojaus valstijoje komiteto protokolai, BALF'o susirašinėjimo su asmenimis surinktų
aukų ir jų paskirstymo klausimais dokumentai, gautų aukų sąrašai, BALF'o padėkos už aukas, 1947 m.
2. Asmenų prašymai paaukoti, pranešimai apie aukas lietuvių ūkininkų atvykimui į Mičigano (Michigan)
valstiją, 1949--1950 m.
3. BALF'o susirašinėjimo su transporto kompanijomis apmokėjimo klausimais dokumentai, BALF'ui
atsiųstos bankų ir kompanijų sąskaitos, 1944--1947 m.
4. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis įvažiavimo į JAV, šelpimo, darbo ir buto garantijų suteikimo
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klausimais dokumentai, asmenų pranešimai apie BALF'ui skirtas aukas, 1948--1950 m.
5. BALF'o susirašinėjimo su JAV labdaros ir šalpos organizacijomis, asmenimis įvažiavimo, tarpininkavimo
išvykti į JAV, labdaros, paramos vaikams skyrimo, siuntų siuntimo klausimais dokumentai, statistinės
žinios apie BALF'o išsiųstas siuntas, BALF'o sekretorės raportai, 1946--1948 m. BALF'o 1947--1948 m.
finansinės apyskaitos. Yra Ivaškų šeimos 4 narių nuotraukos (gyveno Mattenberg DP stovykloje).
6. Lenkijoje, Suvalkų krašte gyvenusių lietuvių laiškai-prašymai BALF'ui suteikti paramą, 1948--1950 m.
7. Dokumentai apie BALF'o įstaigos atidarymą Niujorke 1944 m. rugsėjo 26 d.: susirašinėjimo atidarymo
klausimais dokumentai, kvietimai, svečių sąrašai.
8. BALF'o susirašinėjimo su JAV organizacijomis asmenų apgyvendinimo, paramos jiems klausimais
dokumentai, 1945--1947 m.
9. Vokietijoje gyvenusių lietuvių laiškai-padėkos BALF'ui už suteiktą paramą, siuntinius, 1952 m.
10. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Vokietijoje J. Valaičiu, įgaliotiniais prancūzų, britų ir
amerikiečių zonose Vokietijoje veiklos ir lietuvių padėties klausimais dokumentai, 1950 m.
BALF'o įgaliotinių Vokietijoje prancūzų, britų ir amerikiečių zonose veiklos 1950 m. ataskaitos.
Yra propagandinės nuotraukos, 7 vnt., fotografas Valaitis.
11. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Vokietijoje J. Valaičiu, įgaliotiniais prancūzų, britų ir
amerikiečių zonose Vokietijoje veiklos ir lietuvių padėties klausimais dokumentai, 1950--1951 m.
BALF'o įgaliotinių Vokietijoje prancūzų, britų ir amerikiečių zonose veiklos 1950--1951 m. ataskaitos. Yra
2 nuotraukos, viejoje jų - J. Valaitis.
13. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Vokietijoje J. Valaičiu, įgaliotiniais prancūzų, britų ir
amerikiečių zonose Vokietijoje veiklos ir lietuvių padėties klausimais dokumentai, 1949--1951 m.
BALF'o įgaliotinių Vokietijoje prancūzų, britų ir amerikiečių zonose veiklos 1950--1951 m. ataskaitos.
14. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje J. Valaičio veiklos 1949--1951 m. apžvalga.
65 dėžė. BALF'o susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai
1. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o įgaliotine Vokietijoje, įgaliotine amerikiečių zonoje Vokietijoje I.
Rovaite (Rovas) lietuvių padėties, paramos jiems organizavimo, siuntų siuntimo, dingimo, finansų ir kitais
veiklos klausimais dokumentai, BALF'o įgaliotinių suvažiavimo Reutlinge 1948 m. gegužės 20 d.
protokolas, 1948 m. Yra I. Rovaitės ir kitų lietuvių veikėjų nuotraukos, 15 vnt.
2. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o įgaliotine Vokietijoje, įgaliotine amerikiečių zonoje Vokietijoje I.
Rovaite (Rovas) lietuvių padėties, paramos jiems organizavimo, siuntų siuntimo, dingimo, finansų ir kitais
veiklos klausimais dokumentai, 1949--1951 m.
3. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Vokietijoje, Pasaulio lietuvių bendruomenės Vokietijos
krašto valdybos pirmininku P. Zunde lietuvių padėties, paramos jiems organizavimo, siuntų siuntimo,
finansų ir kitais veiklos klausimais dokumentai, 1951 m.
BALF'o įgaliotinių Vokietijoje prancūzų, britų ir amerikiečių zonose veiklos 1951 m. ataskaitos.
4. Pranešimas apie aštuntąją IRO Generalinės tarybos sesiją Ženevoje, 1951 m. spalio mėn.
5. Suvestinis pranešimas apie BALF'o veiklą Vokietijoje, 1951 m. spalio mėn.
6. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Vokietijoje P. Zunde lietuvių padėties, paramos jiems
organizavimo, siuntų siuntimo, finansų, bendradarbiavimo su Vokietijos lietuvių bendruomene ir kitais
veiklos klausimais dokumentai, 1952--1953 m. PLB Vokietijos krašto valdybos biuletenis.
7. Suvestinis pranešimas apie BALF'o veiklą Vokietijoje, 1951 m. gruodžio mėn. BALF'o veiklos 1951 m.
Vokietijoje apžvalga.
8. American Council of Voluntary Agencies for Foreign Service dokumentai, 1953 m. birželio--gruodžio
mėn.
41

ALKA
BENDRASIS AMERIKOS LIETUVIŲ FONDAS (BALF)
Kambaryje Nr. 8
9. American Overseas Aid and United Nation Appeal For Children organizacijos leidiniai, 1948 m.; skyrių
sąrašai.
10. BALF'o susirašinėjimo su CARE (Cooperative for American Remittances To Everywhere) atstovais
bendradarbiavimo klausimams dokumentai, CARE leidiniai, 1948 m. Yra nuotraukos, 2 vnt.
11. Dokumentai apie Amerikos lietuvių imigracijos komiteto organizavimą, BALF'o susirašinėjimo su JAV
Imigracijos ir Natūralizacijos tarnyba, Susivienijimu lietuvių Amerikoje asmenimis asmenų imigravimo į
JAV ir Amerikos lietuvių imigracijos komiteto steigimo klausimais dokumentai, 1947--1948 m.
12. Dokumentai apie imigracijos į JAV tvarką, BALF'o susirašinėjimo su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
Vokietijoje paramos pabėgėliams teikimo klausimais dokumentai, spaudos iškarpos, 1948--1949 m.
13. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis lietuvių padėties, paramos jiems organizavimo, darbo ir buto
garantijų suteikimo, informacijos suteikimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, 1949 m.
14. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis lietuvių padėties, paramos jiems organizavimo, įvažiavimo į JAV,
darbo ir buto garantijų suteikimo, informacijos suteikimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai,
1946--1947 m.
66 dėžė.
1. Dokumentai apie 1947 m. BALF'o vajaus organizavimą, atstovų į Niujorko lietuvių tarybą sąrašai,
lietuvių, turinčių įmones JAV, adresų sąrašai, 1946--1947 m.
2. Dokumentai apie BALF'o 1945 m. drabužių rinkimo vajaus organizavimą, Rūbų rinkimo vajaus vedėjo J.
Valaičio susirašinėjimo su JAV įmonėmis, kunigais, asmenimis drabužių rinkimo, siuntinių pakavimo
klausimais dokumentai, drabužių, avalynės, maisto siuntinių sąrašai, 1944--1946 m.
3. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniais Europoje, Tarptautiniu Raudonuoju Kryžiumi, siūlančiomis
savo produkciją JAV kompanijomis, asmenimis siūlomų prekių, paramos lietuviams organizavimo,
siuntinių siuntimo klausimais dokumentai, firmų reklaminiai bukletai, 1946--1949 m.
4. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniais Europoje, Tarptautiniu Raudonuoju Kryžiumi, siūlančiomis
savo produkciją JAV pramoninių prekių ir farmacijos kompanijomis, asmenimis siūlomų prekių,
paramos lietuviams organizavimo, siuntinių siuntimo klausimais dokumentai, firmų reklaminiai bukletai,
lietuvių reikalingų daiktų sąrašai, 1945--1946 m.
5. JAV pramoninių prekių ir farmacijos kompanijų reklaminiai pasiūlymai, leidiniai, BALF'o kreipimaisi į
organizacijas prisidėti prie paramos lietuviams rinkimo, 1945--1948 m.
6. JAV pramoninių prekių ir farmacijos kompanijų reklaminiai pasiūlymai, leidiniai, 1944--1950 m.
7. JAV pramoninių prekių ir farmacijos kompanijų reklaminiai pasiūlymai, leidiniai, 1945--1946 m.
8. Displaced Persons Commission ir kitų organizacijų biuleteniai apie perkeltųjų asmenų padėtį ir
paramą jiems, 1950--1951 m.
9. DP stovyklose gyvenusių asmenų pranešimai, straipsniai, eilėraščiai, laiškai apie gyvenimo sąlygas,
padėtį, padėkos BALF'ui už suteiktą paramą, DP komisijos veiklos nuostatų projektas, 1947--1948 m.
10. ELTOS, International Refugee Organization (IRO) ir kitų tarptautinių pagalbos organizacijų
informaciniai biuleteniai, 1949 m.
11. BALF'o pranešimai spaudai, 1947--1948 m.
12. BALF'o pranešimai spaudai, 1950 m.
67 dėžė.
1. Dokumentai apie BALF'o veikėjo, gen. J. Černiaus lankymasi BALF'o JAV skyriuose, 1948--1950 m.
2. BALF'o Seimui remti komiteto Steigiamojo susirinkimo 1946 m. rugpjūčio 28 d. protokolas, Vajaus
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komiteto Steigiamojo susirinkimo 1946 m. gruodžio 13 d. protokolas ir kiti vajų komitetų susirinkimų
protokolai
3. Asmenų prašymai BALF'ui garantinių raštų dėl buto ir darbo Amerikoje atsiuntimo klausimais,
garantijų neturinčių pabėgėlių sąrašai, 1949--1950 m.
4. Asmenų prašymai BALF'ui pagalbos imigravimo į JAV, garantinių raštų dėl buto ir darbo Amerikoje
atsiuntimo klausimais, garantijas turinčių ir garantijų neturinčių pabėgėlių sąrašai, 1951 m.
5. DP stovyklose gyvenusių lietuvių sveikinimai, padėkos, 1948--1949 m. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
Vyriausiosios valdybos pieštas 1948 m. rugsėjo 30 d. sveikinimas BALF'o Seimui.
6. Asmenų susirašinėjimo su National Catholic Welfare Conference (NCWC) lietuvių atstove M.
Samatauskiene (M. Samatauskas) asmenų įkurdinimo, apgyvendimo, darbo suteikimo klausimais
dokumentai, asmenų pavardės prasideda A-B-C. 1949--1952 m.
7. Asmenų susirašinėjimo su National Catholic Welfare Conference (NCWC) lietuvių atstove M.
Samatauskiene (M. Samatauskas) asmenų įkurdinimo, apgyvendimo, darbo suteikimo klausimais
dokumentai, asmenų pavardės prasideda D-E-F. 1949--1952 m.
8. Asmenų susirašinėjimo su National Catholic Welfare Conference (NCWC) lietuvių atstove M.
Samatauskiene (M. Samatauskas) asmenų įkurdinimo, apgyvendimo, darbo suteikimo klausimais
dokumentai, asmenų pavardės prasideda G-H-I. 1949--1952 m.
9. Asmenų susirašinėjimo su National Catholic Welfare Conference (NCWC) lietuvių atstove M.
Samatauskiene (M. Samatauskas) asmenų įkurdinimo, apgyvendimo, darbo suteikimo klausimais
dokumentai, asmenų pavardės prasideda J-K-L. 1949--1952 m.
10. Asmenų susirašinėjimo su National Catholic Welfare Conference (NCWC) lietuvių atstove M.
Samatauskiene (M. Samatauskas) asmenų įkurdinimo, apgyvendimo, darbo suteikimo klausimais
dokumentai, asmenų pavardės prasideda M-N-O. 1949--1952 m.
11. Asmenų susirašinėjimo su National Catholic Welfare Conference (NCWC) lietuvių atstove M.
Samatauskiene (M. Samatauskas) asmenų įkurdinimo, apgyvendimo, darbo suteikimo klausimais
dokumentai, asmenų pavardės prasideda P-Q-R. 1949--1952 m.
12. Asmenų susirašinėjimo su National Catholic Welfare Conference (NCWC) lietuvių atstove M.
Samatauskiene (M. Samatauskas) asmenų įkurdinimo, apgyvendimo, darbo suteikimo klausimais
dokumentai, asmenų pavardės prasideda S-T-U. 1949--1952 m.
13. Asmenų susirašinėjimo su National Catholic Welfare Conference (NCWC) lietuvių atstove M.
Samatauskiene (M. Samatauskas) asmenų įkurdinimo, apgyvendimo, darbo suteikimo klausimais
dokumentai, asmenų pavardės prasideda V-W-X. 1949--1952 m.
14. Asmenų susirašinėjimo su National Catholic Welfare Conference (NCWC) lietuvių atstove M.
Samatauskiene (M. Samatauskas) asmenų įkurdinimo, apgyvendimo, darbo suteikimo klausimais
dokumentai, asmenų pavardės prasideda Y-Z. 1949--1952 m.
15. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su Boys Scouts of America organizacija drabužių
rinkimo kampanijos klausimais dokumentai, 1951 m.
16. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o skyriais, asmenimis aukų rinkimo, vajų organizavimo klausimais
dokumentai, 1947--1949 m.
17. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis lietuvių padėties, paramos jiems organizavimo, įvažiavimo į JAV,
darbo ir buto garantijų suteikimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, 1949 m.
68 dėžė. Tarptautinių pagalbos organizacijų dokumentai. 1953--1959 m.
1. American Council Of Voluntary Agencies For Foreign Service organizacijos biuleteniai, memorandumai,
1953--1957 m.
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2. American Council Of Voluntary Agencies For Foreign Service organizacijos dokumentai, 1957 m.
3. American Council Of Voluntary Agencies For Foreign Service organizacijos dokumentai, 1958 m.
4. National Catholic Welfare Conference (NCWC) dokumentai, 1957 m.
5. National Catholic Welfare Conference (NCWC) dokumentai, 1956--1957 m.
6. United States Department of Agriculture dokumentai, 1957 m.
7. American Immigration Conference biuleteniai, 1958 m.
8. American Council Of Voluntary Agencies For Foreign Service organizacijos dokumentai, 1959 m.
9. CARE (Cooperative for American Remittances To Everywhere) dokumentai, 1959 m.
10. CRALOG (Council of Relief Agencies Licensed for Operation in Germany) dokumentai, 1959 m.
11. CARE (Cooperative for American Remittances To Everywhere) dokumentai, 1953--1957 m.
69 dėžė. Tarptautinių pagalbos organizacijų dokumentai. 1951--1957 m.
1. CARE (Cooperative for American Remittances To Everywhere) dokumentai, 1956--1957 m.
2. Standing Conference on Voluntary Agencies Working for Refugees dokumentai, 1951--1956 m.
3. Nevyriausybinių organizacijų tarptautinės konferencijos migracijos klausimais dokumentai
(Non-Governmental Organizations Conference on Migration), 1956--1957 m.
4. Advisory Committee on Volutary Foreign Aid organizacijos dokumentai, 1956--1957 m.
5. American Immigration Conference dokumentai, 1955--1956 m.
6. Jungtinių Tautų (United Nations) dokumentai apie pabėgėlius: ataskaita, informaciniai leidiniai,
1955--1957 m.
7. Common Council For American Unity pranešimai, biuleteniai, 1950--1956 m.
8. American Association of Social Workers, American Federation On International Institutes ir The
American Red Cross ir kitų organizacijų dokumentai, 1945--1957 m.
9. Congressional Records, 1954--1957 m.
10. International Legal Assistance dokumentai, 1950--1956 m.
11. Refugee Relief Program dokumentai, 1952--1955 m.
12. Dokumentai apie BALF'o bendradarbiavimą su UNESCO, 1949--1952 m.
13. Dokumentai apie BALF'o bendradarbiavimą su Tarptautiniu Raudonuoju Kryžiumi, 1945--1948 m.
70 dėžė. Banko depozitai, 1955 m. sausio mėn.--1956 m. gruodžio mėn.
1. Banko depozitai, 1955 m. sausio--vasario mėn.
2. Banko depozitai, 1955 m. kovo--balandžio mėn.
3. Banko depozitai, 1955 m. gegužės--birželio mėn.
4. Banko depozitai, 1955 m. liepos--rugpjūčio mėn.
5. Banko depozitai, 1955 m. rugsėjo--spalio mėn.
6. Banko depozitai, 1955 m. lapkričio--gruodžio mėn.
7. Banko depozitai, 1956 m. sausio--vasario mėn.
8. Banko depozitai, 1956 m. kovo--balandžio mėn.
9. Banko depozitai, 1956 m. gegužės--birželio mėn.
10. Banko depozitai, 1956 m. liepos--rugpjūčio mėn.
11. Banko depozitai, 1956 m. rugsėjo--spalio mėn.
12. Banko depozitai, 1956 m. lapkričio--gruodžio mėn.
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71 dėžė. Banko depozitai, 1957 m. sausio--spalio mėn. Banko depozitai ir biliai (bills), 1951 m.
sausio--gruodžio mėn.
1-20. Banko depozitai, 1957 m. sausio--spalio mėn.
21-42. Banko depozitai ir biliai (bills), 1951 m. sausio--gruodžio mėn.
43. BALF'o direktoriato Renatei Jonaitytei gydyti komisijos apyskaitos apie surinktas aukas, 1951 m.
72 dėžė. Banko depozitai, 1952 m. sausio mėn.--1953 m. gruodžio mėn.
1-13. Banko depozitai, 1952 m. sausio--gruodžio mėn.
14-30. Banko depozitai, 1953 m. sausio--gruodžio mėn.
73 dėžė. Banko depozitai, 1954 m. sausio--gruodžio mėn., banko depozitai ir biliai (bills), 1950 m.
sausio--gruodžio mėn.
1-24. Banko depozitai, 1954 m. sausio--gruodžio mėn.
25-48. Banko depozitai ir biliai (bills), 1950 m. sausio--gruodžio mėn.
74 dėžė.
1. Lietuvių gyvenimo DP stovyklose fragmentų, vaikų, šeimų, švenčių, mokyklų, siuntinių dalinimo ir kt.
nuotraukos.
2. BALF'o ir kitų lietuvių išeivijos veikėjų, Lietuvos atstovų nuotraukos.
3. Straipsniai spaudai, 1949--1952 m.
4. JAV spaudos iškarpos.
5. BALF'o pranešimai spaudai, 1950--1951 m.
6. Asmenų padėkos BALF'ui, BALF'o biuleteniai, 1946--1951 m.
7. Tarptautinių organizacijų leidiniai, biuleteniai, 1945--1948 m.
75 dėžė.
1. JAV lietuvių išeivių spaudos iškarpos, straipsniai spaudai, 1945--1947 m.
2. BALF'o biuleteniai, 1946 m.; VLIK'o lietuvių bibliografijos biuletenis, 1952 m.
3. Tarptautinių organizacijų leidiniai, biuleteniai, 1946--1952 m.
4. Susivienijimo lietuvių Amerikoje auksinio jubiliejaus albumas, 1936 m.
5. ELTOS informacijos (biuleteniai), 1953--1954 m.
6. Straipsniai JAV lietuvių išeivijos spaudai, spaudos iškarpos, 1958--1961 m.
7. Vokietijoje gyvenusių asmenų prašymai BALF'ui skirti pašalpas, paremti, 1947--1948 m.
8. BALF'o veikėjų susirašinėjimo veiklos, paramos asmenims teikimo klausimais dokumentai, asmenų
prašymai BALF'ui skirti pašalpas, paremti, 1945--1947 m.
9. BALF'o susirašinėjimo su War Department bendradarbiavimo klausimais dokumentai, dokumentai
apie BALF'o 1947 m. vajų, 1947 m.
10. 1947--1948 m. BALF'o Seimo narių ženkleliai.
11. BALF'o veikėjų, veiklos, renginių, vajų nuotraukos.
76 dėžė.
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1. BALF'o susirašinėjimo su tarptautinėmis paramos, lietuvių organizacijomis, stovyklomis Vokietijoje
organizacijomis bendradarbiavimo, paramos asmenims teikimo klausimais dokumentai, 1947 m. BALF'o
biudžeto projektas, žinios apie suaukotus drabužius, 1945--1946 m.
2. BALF'o susirašinėjimo su American Overseas Aid and United Nation Appeal For Children organizacija
bendradarbiavimo, surinktų aukų klausimais dokumentai, American Overseas Aid and United Nation
Appeal For Children organizacijos veiklos programos, ataskaitos, 1948 m.
3. Dokumentai apie lietuvių pabėgėlių įsikūrimą Quoddy miestelyje Meine (Maine), 1947 m. Spaudos
iškarpos.
4. Dokumentai apie tarptautinių organizacijų pagalbą našlaičiams, biuleteniai, 1947--1948 m.
5. BALF'o, Lietuvių našlaičių komiteto susirašinėjimo su katalikiškomis organizacijomis, vienuolynais
lietuvių našlaičių globos klausimais, 1946--1948 m.
6. BALF'o susirašinėjimo su Lietuvos Raudonuoju Kryžiumi, lietuvių pabėgėlių komitetais, Lietuvos
atstovybėmis lietuvių našlaičių globos ir kitais klausimais dokumentai, Lietuvių našlaičių komiteto
dokumentai, 1946--1949 m.
7. BALF'o susirašinėjimo su Lietuvos Raudonuoju Kryžiumi, lietuvių pabėgėlių komitetais, Lietuvos
atstovybėmis, asmenimis lietuvių našlaičių globos, aukų siuntimo ir kitais klausimais dokumentai,
1946--1948 m.
8. Į JAV atvykusių perkeltųjų asmenų (DP) anketos („Resettlement Form“, nurodytos darbo ir buto
garantijas suteikiančių asmenų pavardės, adresai).
__________________
TĘSINYS, tvarkyta 2015-09-24--2015-10-09
77 dėžė. BALF'o susirašinėjimo su įgaliotiniais Europoje, JAV valdžios įstaigomis, organizacijomis,
asmenimis veiklos klausimais dokumentai. 1947--1954 m.
1. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus, reikalų vedėjų B. Laučkos ir P. Minkūno susirašinėjimo su BALF'o
įgaliotiniu Italijoje V. Pavalkiu pabėgėlių šalpos, lėšų paskirstymo, finansinės atsiskaitomybės klausimais
dokumentai, 1947--1951 m.
2. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Austrijoje K. Razminu
pabėgėlių šalpos, lėšų paskirstymo, finansinės atsiskaitomybės klausimais dokumentai, piniginių pašalpų
pakvitavimai, 1951--1953 m.
3. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus, reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu
Anglijoje M. Bajorinu, Lietuvos atstovu Londone B. K. Balučiu, asmenimis Anglijoje pabėgėlių šalpos, lėšų
paskirstymo, finansinės atsiskaitomybės klausimais dokumentai, 1947--1953 m.
4. BALF'o reikalų vedėjų B. Laučkos ir P. Minkūno susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniais Danijoje P.
Natkiewicz ir M. Braku pabėgėlių šalpos, lėšų paskirstymo, finansinės atsiskaitomybės klausimais
dokumentai, 1948--1950 m.
5. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Prancūzijoje S. Bačkiu,
Prancūzijoje gyvenančiais lietuviai pabėgėlių šalpos, lėšų paskirstymo, finansinės atsiskaitomybės
klausimais dokumentai, 1953--1954 m.
6. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus, BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su BALF'o
46

ALKA
BENDRASIS AMERIKOS LIETUVIŲ FONDAS (BALF)
Kambaryje Nr. 8
įgaliotiniais Švedijoje I. Kazlausku ir V. Blažiu pabėgėlių šalpos, lėšų paskirstymo, finansinės
atsiskaitomybės klausimais dokumentai, 1947--1953 m.
7. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus, reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu
Šveicarijoje S. Garbačiausku pabėgėlių šalpos, lėšų paskirstymo, finansinės atsiskaitomybės klausimais
dokumentai, 1950--1953 m.
8. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su asmenimis, draugijomis pabėgėlių šalpos, aukų,
renginių organizavimo, leidinių prenumeratos, knygutės „Raudonoji žvaigždė“ platinimo klausimais
dokumentai, 1950--1952 m.
9. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su asmenimis pabėgėlių šalpos, lėšų paskirstymo,
informacijos apie asmenis, leidinių gavimo klausimais dokumentai, 1953 m.
10. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su asmenimis pabėgėlių šalpos, lėšų paskirstymo,
informacijos apie asmenis, leidinių gavimo klausimais dokumentai, 1954 m.
11. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus [1951 m.] atsišaukimas į JAV lietuvių parapijų klebonus, pirmininko
J. B. Končiaus susirašinėjimo su kunigais lietuvių pabėgėlių Vokietijoje klausimais, aukų lapeliai,
1951--1952 m.
12. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su JAV valdžios įstaigomis, katalikiškomis
organizacijomis, asmenimis paramos pabėgėliams organizavimo, šalpos, lėšų gavimo klausimais
dokumentai, 1952--1953 m.
78 dėžė. Dokumentai apie BALF'o pirmininko J. B. Končiaus veiklą, BALF'o susirašinėjimo su
įgaliotiniais Europoje veiklos klausimais dokumentai, 1950--1954 m. BALF'o susirašinėjimo su
asmenimis jų padėties, šalpos klausimais dokumentai, asmenų laiškai, padėkos BALF'ui už šalpą,
1951--1958 m. BALF'o krivulės, 1952--1954 m., Pasaulio lietuvių bendruomenės Vokietijos krašto
valdybos informacijos, 1951--1955 m.
1. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su firma „John Weiss&Co“ ir nekilnojamojo turto
brokeriu Gaetano Alonge pastatų pirkimo klausimais dokumentai (yra pastato nuotraukos), 1951 m.
2. Dokumentai apie BALF'o pirmininko J. B. Končiaus kelionę į Europą 1954 m. ir veiklą JAV, J. B. Končiaus
pro memorijos, 1954 m.
3. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su BALF'o direktoriais BALF'o veiklos, lietuvių
šelpimo, vajų organizavimo klausimais dokumentai, 1953 m. BALF'o direktorių pranešimai apie jų
pilietybę, 1948 m.
4. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su Lietuvos pasiuntinybėmis ir konsulatais Lietuvos
užsienio pasų blankų klausimais dokumentai, 1950 m.
5. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Vokietijoje I.Rugieniumi
BALF'o veiklos Vokietijoje amerikiečių zonoje klausimais dokumentai, veiklos ataskaitos, 1951--1952 m.
6. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Prancūzijoje S. Bačkiu pabėgėlių
šalpos, lėšų paskirstymo, finansinės atsiskaitomybės klausimais dokumentai,
1950--1952 m.
7. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu prancūzų zonoje V. Gailiumi
veiklos klausimais dokumentai, veiklos apyskaitos, 1951--1952 m.
8. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu britų zonoje P. Zunde veiklos
klausimais dokumentai, 1951--1952 m. Statistinės žinios apie britų zonoje gyvenančius lietuvius, 1952 m.
Vasario 16-osios gimnazijos direktoriaus A. Giedraičio 1952 m. laiškas BALF'o reikalų vedėjui P.
Minkūnui.
9. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus ir reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su BALF'o reikalų vedėju
Čikagoje Vincu Duoba veiklos klausimais dokumentai, 1954 m.
47

ALKA
BENDRASIS AMERIKOS LIETUVIŲ FONDAS (BALF)
Kambaryje Nr. 8
10. Asmenų laiškai, padėkos BALF'ui už šalpą, 1951--1953 m.
11. Asmenų laiškai, padėkos BALF'ui už šalpą, 1955--1958 m.
12. BALF'o krivulės dėl BALF'o pirmininko J. B. Končiaus kelionės į Vokietiją 1952 m., Vasario 16-osios
gimnazijai remti komiteto įsteigimo, BALF'o Seimo sušaukimo 1953 m., atsišaukimo apie BALF'o veiklą
1954 m. projektas, 1952--1954 m.
13. Cooperative For American Remittances to Europe (CARE) organizacijos mėnesio ataskaitos,
1951--1952 m.
14. Paramą norinčių gauti asmenų, antinacinio judėjimo dalyvių, Lietuvių tremtinių karo invalidų
sąjungos narių, studentų, lietuvių, esančių Berlin-Zehlendorf lageryje, sąrašai, 1947--1948 m.
15. Pasaulio lietuvių bendruomenės Vokietijos krašto valdybos informacijos, 1951--1952 m.
16. Pasaulio lietuvių bendruomenės Vokietijos krašto valdybos informacijos, 1953 m.
17. Pasaulio lietuvių bendruomenės Vokietijos krašto valdybos informacijos, 1954--1955 m.
18. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su asmenimis imigracijos į Ameriką tvarkos,
garantijų suteikimo, pabėgėlių padėties, šalpos klausimais dokumentai, 1950 m.
79 dėžė. BALF'o susirašinėjimo su įgaliotiniais Europoje lietuvių pabėgėlių padėties ir paramos jiems
klausimais dokumentai, Lietuvių našlaičių komiteto susirašinėjimo su asmenimis lietuvių našlaičių
globos, įvaikinimo klausimais dokumentai, BALF'o sekretorės N. Gugienės susirašinėjimo dokumentai,
BALF'o susirašinėjimo su Federal Reserve Bank, NY dokumentai, 1944--1948 m.
1. Dokumentai apie Austrijos lietuvių padėtį, paramos jiems suteikimą, 1946 m.
2. BALF'o įgaliotinio Austrijoje S. Daukšos ir įgaliotinio pavaduotojo A. Baliūno ataskaitos BALF'o
pirmininkui apie lėšų panaudojimą, studentų šelpimą, 1946 m.
3. BALF'o įgaliotinių Austrijoje (S. Daukšos, P. Baltuškos, J. K. Vokietaičio, įgaliotinio pavaduotojo A.
Baliūno) susirašinėjimo su BALF'o pirmininku lėšų panaudojimo, studentų šelpimo, stipendijų
paskirstymo klausimais dokumentai, 1946--1948 m.
4. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su kun. K.Vengru, Argentinos lietuviais lietuvių
pabėgėlių Argentinoje padėties ir šelpimo klausimais dokumentai, 1944--1946 m.
5. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su Lietuvos konsulatu San Paule, Brazilijos lietuviais
lietuvių pabėgėlių Brazilijoje padėties ir šelpimo klausimais dokumentai, 1944--1946 m.
6. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su Lietuvos pasiuntiniu Londone B.K.Balučiu, BALF'o
reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su Anglijoje gyvenančiais lietuviais jų šelpimo klausimais
dokumentai, 1945--1946 m.
7. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus, reikalų vedėjo J. B. Laučkos susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniais
Danijoje P. Natkiewicz ir M. Braku lietuvių pabėgėlių Danijoje padėties ir šelpimo klausimais dokumentai,
Danų-Lietuvių šalpos komiteto lėšų panaudojimo piniginės apyskaitos, Danijoje gyvenančių lietuvių
sąrašas, 1945--1946 m.
8. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus, reikalų vedėjo J. B. Laučkos susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu S. A.
Bačkiu, asmenimis lietuvių pabėgėlių Prancūzijoje padėties ir šelpimo klausimais dokumentai,
1946--1948 m.
9. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis lietuvių, gyvenančių Lenkijoje, šelpimo klausimais dokumentai,
1946 m.
10. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su garbės konsulu Norvegijoje H. M. Hansenu lietuvių
pabėgėlių padėties, šelpimo klausimais dokumentai, 1945 m.
11. BALF'o reikalų vedėjo J. B. Laučkos susirašinėjimo su kun. P. Ažubaliu lietuvių, gyvenančių
Liuksemburge, šelpimo klausimais dokumentai, 1946 m.
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12. BALF'o reikalų vedėjo J. B. Laučkos susirašinėjimo su Čekijoje gyvenančiais A. Baziku ir J. Ramonu jų
šelpimo klausimais dokumentai, 1945--1946 m.
13. BALF'o reikalų vedėjo J. B. Laučkos susirašinėjimo su asmenimis lietuvių, gyvenančių Olandijoje,
šelpimo klausimais dokumentai, 1946 m.
14. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniais Švedijoje S. Petrausku ir I.
Kazlausku bei asmenimis lietuvių, gyvenančių Švedijoje, šelpimo klausimais dokumentai, 1946--1947 m.
15. BALF'o reikalų vedėjo J. B. Laučkos susirašinėjimo su asmenimis lietuvių, gyvenančių Ispanijoje,
šelpimo klausimais dokumentai, 1944--1946 m.
16. BALF'o reikalų vedėjo J. B. Laučkos susirašinėjimo su asmenimis lietuvių, gyvenančių Portugalijoje,
šelpimo klausimais dokumentai, 1944--1946 m.
17. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus, reikalų vedėjo J. B. Laučkos susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniais
Šveicarijoje E. Turausku ir S. Garbačiausku, organizacijomis, asmenimis lietuvių, gyvenančių Šveicarijoje,
studentų šelpimo klausimais dokumentai, 1944--1948 m.
18. Šalpos pabėgėliams projektai, 1944--1945 m.
19. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su įstaigomis jo kelionių į Europą klausimais
dokumentai, 1945 m.
20. Dokumentai apie švietimo padėtį, lietuviškas mokyklas perkeltųjų asmenų (DP) stovyklose,
mokyklų, mokinių ir mokytojų, studentų skaičių Vokietijoje, 1945--1946 m.
21. Dokumentai apie BALF'o direktoriaus J. M. Gyordos veiklą , 1944 m. spalio mėn--gruodžio mėn.
22. BALF'o, Lietuvių našlaičių komiteto susirašinėjimo su asmenimis lietuvių našlaičių globos, įvaikinimo
klausimais dokumentai, 1946--1948 m.
23. Lietuvių našlaičių komiteto pajamų ir išlaidų dokumentai, 1946-1948 m.
24. BALF'o susirašinėjimo su Federal Reserve Bank, NY pinigų persiuntimo į Europą klausimais
dokumentai, 1944--1945 m.
25. BALF'o sekretorės N. Gugienės susirašinėjimo su BALF'u paramos pabėgėliams rinkimo ir jos
paskirstymo, vajų organizavimo klausimais dokumentai, 1944--1946 m.
80 dėžė. BALF'o susirašinėjimo su National War Fund bendradarbiavimo, pagalbos lietuviams
teikimo klausimais dokumentai, BALF'o įgaliotinių Austrijoje susirašinėjimo su BALF'u, asmenimis lėšų
panaudojimo, pabėgėlių šelpimo klausimais dokumentai, 1944--1952 m
1. BALF'o susirašinėjimo su National War Fund bendradarbiavimo, pagalbos lietuviams teikimo
klausimais dokumentai, 1944 m.
2. BALF'o susirašinėjimo su National War Fund bendradarbiavimo, pagalbos lietuviams teikimo
klausimais dokumentai, 1945 m.
3. BALF'o susirašinėjimo su National War Fund bendradarbiavimo, pagalbos lietuviams teikimo
klausimais dokumentai, 1946 m.
4. Iš BALF'o gautų lėšų pabėgėliams Austrijoje šelpti panaudojimo apyskaitos, 1946--1947 m.
5. BALF'o įgaliotinių Austrijoje (S. Daukšos, P. Baltuškos, J. K. Vokietaičio) susirašinėjimo su BALF'u lėšų
panaudojimo, pabėgėlių šelpimo klausimais dokumentai, pajamų ir išlaidų apyskaitos, 1947 m.
6. BALF'o įgaliotinių Austrijoje (S. Daukšos, P. Baltuškos, J. K. Vokietaičio) susirašinėjimo su BALF'u lėšų
panaudojimo, pabėgėlių šelpimo klausimais dokumentai, pajamų ir išlaidų apyskaitos, 1947 m.
7. BALF'o įgaliotinių Austrijoje (S. Daukšos, P. Baltuškos, J. K. Vokietaičio, S. Balio) susirašinėjimo su
BALF'u lėšų panaudojimo, pabėgėlių šelpimo, mokyklų, studentų išlaikymo klausimais dokumentai,
pajamų ir išlaidų apyskaitos, 1949 m.
8. BALF'o įgaliotinio Austrijoje S. Balio, kun. K. Razmino susirašinėjimo su BALF'u lėšų panaudojimo,
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pabėgėlių šelpimo, mokyklų, studentų išlaikymo klausimais dokumentai, pajamų ir išlaidų apyskaitos,
1949 m.
9. BALF'o įgaliotinio Austrijoje P. Baltuškos susirašinėjimo su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus skyriais
Austrijoje apylinkėse gyvenančių lietuvių pabėgėlių skaičiaus, padėties, šalpos klausimais dokumentai,
apylinkėse gyvenančių lietuvių sąrašai, 1949 m.
10. BALF'o vietinių komisijų Austrijoje posėdžių 1946 m. protokolai, Austrijos apylinkėse gyvenančių
lietuvių pabėgėlių sąrašai, 1947--1949 m.
11. BALF'o įgaliotinio Austrijoje kun. K. Razmino susirašinėjimo su Tirolio, Štirijos (Stejermarko) apylinkių
lietuviais padėties, šalpos, paramos jiems teikimo klausimais dokumentai, 1950 m.
12. BALF'o įgaliotinio Austrijoje kun. K. Razmino susirašinėjimo su Tirolio apylinkėse gyvenančiais
lietuviais jų padėties, šalpos ir paramos jiems teikimo klausimais dokumentai, 1951--1952 m.
13. BALF'o įgaliotinių Austrijoje S. Balio, kun. K. Razmino susirašinėjimo su Vienos apylinkėse
gyvenančiais lietuviais jų padėties, šalpos ir paramos jiems teikimo klausimais dokumentai, 1950--1952
m.
14. BALF'o įgaliotinių Austrijoje S. Balio, kun. K. Razmino susirašinėjimo su Graco, Vorarlbergo
apylinkėse gyvenančiais lietuviais jų padėties, šalpos ir paramos jiems teikimo klausimais dokumentai,
1950--1952 m.
15. BALF'o įgaliotinių Austrijoje S. Balio, kun. K. Razmino susirašinėjimo su Linco apylinkėse gyvenančiais
lietuviais jų padėties, šalpos ir paramos jiems teikimo klausimais dokumentai, 1950--1952 m.
16. BALF'o įgaliotinių Austrijoje S. Balio, kun. K. Razmino susirašinėjimo su Braunau apylinkėse
gyvenančiais lietuviais jų padėties, šalpos ir paramos jiems teikimo klausimais dokumentai, 1950--1952
m.
17. BALF'o įgaliotinių Austrijoje S. Balio, kun. K. Razmino susirašinėjimo su Zalcburgo, Karnteno
apylinkėse gyvenančiais lietuviais jų padėties, šalpos ir paramos jiems teikimo klausimais dokumentai,
1950--1952 m.
18. BALF'o įgaliotinių Austrijoje S. Balio, kun. K. Razmino susirašinėjimo su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
įgaliotiniu Austrijoje J. Karveliu lietuvių šalpos, paramos jiems teikimo, emigracijos į JAV klausimais
dokumentai, 1950 m.
19. BALF'o įgaliotinių Austrijoje S. Balio, kun. K. Razmino susirašinėjimo su M. Trinkūnaite, M.
Zenkevičiene stipendijos, finansinės paramos suteikimo joms klausimais dokumentai, 1950 m.
81 dėžė. BALF'o įgaliotinių Austrijoje veiklos dokumentai. Austrijoje gyvenančių lietuvių laiškai BALF'o
įgaliotiniui Austrijoje kun. K. Razminui, 1946--1955 m.
1. Austrijoje Linco apylinkėse gyvenančių lietuvių laiškai BALF'o įgaliotiniui Austrijoje kun. K. Razminui,
1953--1955 m.
2. Austrijoje Braunau apylinkėse gyvenančių lietuvių laiškai BALF'o įgaliotiniui Austrijoje kun. K.
Razminui, 1953--1955 m.
3. Austrijoje Zalcburgo apylinkėse gyvenančių lietuvių laiškai BALF'o įgaliotiniui Austrijoje kun. K.
Razminui, 1953--1955 m.
4. Austrijoje Tirolio apylinkėse gyvenančių lietuvių laiškai BALF'o įgaliotiniui Austrijoje kun. K. Razminui,
1953--1955 m.
5. Austrijoje Vienos apylinkėse gyvenančių lietuvių laiškai BALF'o įgaliotiniui Austrijoje kun. K. Razminui,
1953--1955 m.
6. Austrijoje Karnteno ir Vorarlbergo apylinkėse gyvenančių lietuvių laiškai BALF'o įgaliotiniui Austrijoje
kun. K. Razminui, 1953--1955 m.
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7. Austrijoje Štirijos (Stejermarko) apylinkėse gyvenančių lietuvių laiškai BALF'o įgaliotiniui Austrijoje
kun. K. Razminui, 1953--1955 m.
8. BALF'o įgaliotinio Austrijoje kun. K. Razmino susirašinėjimo su BALF'u veiklos, lietuvių padėties, šalpos
ir paramos jiems teikimo klausimais dokumentai, 1950--1952 m.
9. BALF'o įgaliotinio Austrijoje kun. K. Razmino susirašinėjimo su CARE (Cooperative for American
Remittances To Everywhere) atstovais veiklos, paramos lietuviams, siuntinių siuntimo klausimams
dokumentai, 1950 m.
10. BALF'o įgaliotinio Austrijoje kun. K. Razmino susirašinėjimo su paramos ir labdaros organizacijų
atstovais ir asmenimis veiklos, paramos lietuviams, siuntinių siuntimo klausimams dokumentai,
Austrijoje gyvenančių lietuvių sąrašai, 1950--1952 m.
11. BALF'o įgaliotinių Austrijoje S. Balio ir kun. K. Razmino ataskaitos BALF'ui apie lėšų panaudojimą ir
išlaidų apyskaitos, pakvitavimai, 1950--1951 m.
12. BALF'o įgaliotinio Austrijoje S. Balio gauti ir siųsti raštai, 1948 m. balandžio mėn.--1948 m. gruodžio
mėn.
13. BALF'o įgaliotinio Austrijoje S. Balio gauti ir siųsti raštai, 1949 m.
14. BALF'o įgaliotinio Austrijoje S. Balio gauti ir siųsti raštai studentų šalpos klausimais, 1948--1949 m.
15. Gautų iš BALF'o pinigų Austrijos lietuvių studentų šelpimui panaudojimo apyskaitos, 1948--1950 m.
16. BALF'o įgaliotinio Austrijoje prancūzų zonoje S. Daukšos lietuvių šelpimo ir lėšų panaudojimo
apyskaitos, 1946--1948 m.
17. BALF'o įgaliotinio Austrijoje S. Balio išlaidų apyskaitos, 1948--1949 m.
18. BALF'o įgaliotinių Austrijoje pajamų ir išlaidų apyskaitos, pakvitavimai, 1946--1948 m.
19. BALF'o įgaliotinių Austrijoje pajamų ir išlaidų apyskaitos, pakvitavimai, 1948--1949 m.
20. BALF'o įgaliotinių Austrijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1947--1954 m.
21. Austrijoje gyvenančių lietuvių anketos BALF'o pašalpai gauti, 1950--1951 m.
82 dėžė. BALF'o įgaliotinių Austrijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Kanadoje veiklos dokumentai,
1946--1953 m.
1. Austrijoje gyvenančių šelptinų lietuvių sąrašai, 1946--1949 m.
2. BALF'o įgaliotinio Austrijoje kasos knyga, 1946--1953 m.
3. BALF'o įgaliotinio Austrijoje siųstų raštų registracijos knyga, 1950 m. kovo mėn.--1951 m. kovo mėn.
4. Iš BALF'o gautų drabužių ir maisto padalinimo Austrijoje gyvenančių lietuvių šeimoms sąrašai,
apyskaitos, 1950 m.
5. BALF' aplinkraščiai, Seimų protokolai (kopijos), 1947--1954 m.
6. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus, reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu
Šveicarijoje S. Garbačiausku pabėgėlių šalpos, lėšų paskirstymo, finansinės atsiskaitomybės klausimais
dokumentai, 1948--1949 m.
7. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus, reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu
Prancūzijoje S. Bačkiu pabėgėlių šalpos, lėšų paskirstymo, finansinės atsiskaitomybės klausimais
dokumentai, BALF'o skyriaus Prancūzijoje pajamų ir išlaidų apyskaitos, 1947--1949 m.
8. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus, reikalų vedėjų B. Laučkos ir P. Minkūno susirašinėjimo su Kanados
lietuvių šalpos fondo pirmininku L. Tamošausku, Kanadoje gyvenančiais lietuviais pabėgėlių šalpos, lėšų
paskirstymo klausimais dokumentai, 1948--1953 m.
9. BALF'o susirašinėjimo su War Relief Control Board siuntinių, maisto lietuviams pabėgėliams siuntimo
klausimais dokumentai, 1944--1945 m.
10. War Relief Services-National Catholic Welfare Conference memorandumai ir ataskaitos, 1948 m.
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11. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus pranešimai apie American Council of Voluntary Agencies for Foreign
Service posėdžius ir juose svarstytus klausimus, 1945--1946 m.
12. Citizens Committee On Displaced Persons veiklos ataskaitos ir pranešimai, 1949--1950 m.
13. American Council of Voluntary Agencies for Foreign Service protokolai, biuleteniai, pranešimai, 1950
m.
14. Tarptautinės pabėgėlių organizacijos (International refugee organization) sudaryti į JAV 1949-04-17
atvykusių asmenų sąrašai. Lietuvių pabėgėlių susirašinėjimo su BALF'u pagalbos suteikimo klausimais
dokumentai, 1945--1948 m.
15. BALF'o klausimynas-anketa JAV gyvenantiems asmenims apie galimybes priimti asmenis iš perkeltųjų
asmenų (DP) stovyklų, 1948 m.
16. Dokumentai apie galimybes įsteigti lietuvių pabėgėlių kolonijas Afrikoje, Pietų Amerikoje, Alaskoje ir
kt. (yra K. Pakšto projektai, S. Siručio pasiūlymai), 1945--1948 m.
17. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus, reikalų vedėjo B. Laučkos susirašinėjimo su asmenimis pabėgėlių
apgyvendinimo, paramos, asmenų paieškos klausimais dokumentai (yra K. Škirpos laiškai), BALF'o
įgaliotinių adresai, 1944--1948 m.
83 dėžė. BALF'o įgaliotinių ir komitetų Švedijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje veiklos dokumentai,
1944--1946 m.
1. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus, Lietuvos pasiuntinio Švedijoje V. Gylio ir BALF'o šalpos komiteto
Švedijoje pirmininko I. Šeiniaus ir sekretoriaus V. Žilinsko telegramos, 1944--1946 m.
2. Švedijoje gyvenančių lietuvių pabėgėlių sąrašai, 1945 m.; pabėgėlių lietuvių studentų suvažiavimo
Upsaloje 1945-07-15 protokolas, BALF'o šalpos komiteto Švedijoje 1945--1946 m. apyskaitos, BALF'o
įgaliotinio Švedijoje A. Starkaus susirašinėjimo su BALF'o reikalų vedėju J. Laučka veiklos klausimais
dokumentai, švedų spaudos apžvalgos, 1945--1946 m.
3. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus, reikalų vedėjo J. Laučkos susirašinėjimo su Lietuvos pasiuntiniu
Švedijoje V. Gyliu , Švedijos pasiuntiniu Vašingtone H. Erikssonu, BALF'o šalpos komiteto Švedijoje
sekretoriumi V. Žilinsku, kun. J. Tadarausku ir asmenimis lietuvių pabėgėlių Švedijoje šalpos,
apgyvendinimo, lėšų paskirstymo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, 1944--1945 m.
4. BALF'o reikalų vedėjo J. Laučkos susirašinėjimo su BALF'o šalpos komiteto Švedijoje sekretoriumi V.
Žilinsku, BALF'o įgaliotiniu Švedijoje A. Starkumi lietuvių pabėgėlių šalpos klausimais dokumentai, BALF'o
šalpos komiteto Švedijoje pirmininko I. Šeiniaus laiškai, 1946 m.
5. Lietuvių pabėgėlių Belgijoje, lietuvių karo belaisvių (P.O.W. camp.2227/3) sąrašai, BALF'o reikalų
vedėjo J. Laučkos susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Belgijoje kun. J. Danausku lietuvių pabėgėlių
padėties, šalpos klausimais dokumentai, 1946 m.
6. Švedijoje studijuojančių lietuvių prašymai BALF'o įgaliotiniui A. Starkui dėl stipendijos skyrimo ir
stipendininkų anketos, BALF'o stipendininkų Švedijoje studijų reikalams svarstyti komisijos 1946-05-10
posėdžio protokolas, 1946 m.
7. BALF'o šalpos komiteto Švedijoje apyskaitos ir pakvitavimai, 1946 m. balandžio mėn.--gruodžio mėn.
8. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus, reikalų vedėjo J. Laučkos susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu
Prancūzijoje S. Bačkiu ir komitetu Prancūzijoje gyvenančių lietuvių pabėgėlių šalpos, lėšų paskirstymo,
finansinės atsiskaitomybės klausimais dokumentai; Prancūzijoje gyvenančių lietuvių ir pašalpas
gaunančių lietuvių sąrašai, yra dailininko A. Galdiko laiškas BALF'o pirmininkui J. B. Končiui, 1945--1946
m.
9. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus, reikalų vedėjo B. Laučkos susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu Italijoje
S. Girdvainiu Italijoje gyvenančių lietuvių pabėgėlių šalpos, lėšų paskirstymo, finansinės atsiskaitomybės
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klausimais dokumentai, 1945 m.
10. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus, reikalų vedėjo B. Laučkos susirašinėjimo su BALF'o įgaliotiniu
Italijoje V. Pavalkiu, BALF'o Italijoje skyriaus iždininke V. Lozoraitiene pabėgėlių šalpos, lėšų paskirstymo,
finansinės atsiskaitomybės klausimais dokumentai, BALF'o Italijoje skyriaus apyskaitos, lietuvių
pabėgėlių Italijoje sąrašai, 1946 m.
11. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus, reikalų vedėjo B. Laučkos susirašinėjimo su asmenimis informacijos
suteikimo, Vokietijoje gyvenančių lietuvių pabėgėlių paieškos, siuntinių siuntimo, paramos teikimo
tvarkos klausimais dokumentai, 1945--1946 m.
12. BALF'o įgaliotinių Europoje pranešimai, ataskaitos apie lietuvių pabėgėlių padėtį Vokietijoje ir kitose
Europos valstybėse, lietuvių pabėgėlių padėties Vokietijoje apžvalgos, 1945 m. VLIK'o 1945 m. balandžio
mėn. memorandumas sąjungininkų kariuomenės vyriausiajam vadui D. Eisenhoweriui; Lietuvių sąjungos
Vokietijoje išlaidų sąmatos švietimo, meno, sporto reikalams, 1945 m.
13. BALF'o įgaliotinio Švedijoje kasos knygos (2 tomai), 1944--1945 m.
14. BALF'o įgaliotinio Švedijoje kasos knygos, 1946 m.
84 dėžė. Lietuvių komiteto Švedijoje kasos knygos, pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai,
1944--1946 m. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
valdybos pirmininku D. Jasaičiu, JAV paramos ir šalpos įstaigomis bei organizacijomis, asmenimis
paramos lietuviams pabėgėliams Vokietijoje teikimo klausimais dokumentai, 1945--1946 m.
1. Lietuvių komiteto Švedijoje kasos knyga, 1944 m. spalio mėn.--1944 m. lapkričio mėn.
2. Lietuvių komiteto Švedijoje kasos knyga, 1945 m. gruodžio mėn.--1946 m. gegužės mėn.
3. Lietuvių komiteto Švedijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1944 m. spalio mėn.
4. Lietuvių komiteto Švedijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1944 m. lapkričio mėn.
5. Lietuvių komiteto Švedijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1944 m. gruodžio mėn.
6. Lietuvių komiteto Švedijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1945 m. sausio mėn.
7. Lietuvių komiteto Švedijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1945 m. vasario mėn.
8. Lietuvių komiteto Švedijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1945 m. vasario--kovo mėn.
9. Lietuvių komiteto Švedijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1945 m. balandžio--rugsėjo
mėn.
10. Lietuvių komiteto Švedijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1945 m. kovo--birželio mėn.
11. Lietuvių komiteto Švedijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1945 m. birželio--rugpjūčio
mėn.
12. Lietuvių komiteto Švedijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1945 m. rugpjūčio mėn.
13. Lietuvių komiteto Švedijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1945 m. rugsėjo--spalio
mėn.
14. Lietuvių komiteto Švedijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1945 m. birželio--lapkričio
mėn.
15. Lietuvių komiteto Švedijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1945 m. gruodžio mėn.
16. Lietuvių komiteto Švedijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1946 m. sausio mėn.
17. Lietuvių komiteto Švedijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1946 m. vasario mėn.
18. Lietuvių komiteto Švedijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1946 m. vasario--balandžio
mėn.
19. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdybos pirmininku
D. Jasaičiu, JAV paramos ir šalpos įstaigomis bei organizacijomis, asmenimis paramos lietuviams
pabėgėliams Vokietijoje teikimo klausimais dokumentai, 1945 m.
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20. BALF'o susirašinėjimo su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdybos pirmininku D. Jasaičiu lietuvių
pabėgėlių Vokietijoje padėties klausimais dokumentai, BALF'o įgaliotinių Europoje pranešimai, ataskaitos
apie lietuvių pabėgėlių padėtį, statistinės žinios apie pabėgėlių stovyklose gyvenančius lietuvius
(nurodytas vyrų, moterų vaikų skaičius, amžius, išsilavinimas ir kt.), mokyklas, mokinių skaičių, Lietuvių
sąjungos skyrių Vokietijoje sąrašai, lietuvių įstaigų Vokietijoje adresai, 1946 m.
21. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus, reikalų vedėjo B. Laučkos susirašinėjimo su Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus valdybos pirmininku D. Jasaičiu, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus moterų komitetu, BALF'o
įgaliotiniais amerikiečių, britų, prancūzų zonose Vokietijoje paramos lietuviams pabėgėliams teikimo
klausimais dokumentai, statistinės žinios apie lietuvius studentus Vokietijos universitetuose, 1946 m.
22. Dokumentai apie BALF'o sandėlio veiklą: BALF'o skyriaus rūbams rinkti vedėjo J. Valaičio
susirašinėjimo su BALF'o veikėjais, paramos ir labdaros įstaigomis, dvasininkais, asmenimis drabužių
sandėlio veiklos organizavimo, drabužių rinkimo ir paskirstymo klausimais dokumentai, BALF'o
sandėliuose dirbusiems asmenims atlyginimo išmokejimo žiniaraščiai , 1944--1947 m.
23. BALF'o įgaliotinio prancūzų zonoje Austrijoje S. Daukšos apžvalgos apie lietuvių pabėgėlių padėtį
Austrijoje, bendrų ir studentų šelpimo išlaidų apyskaitos, 1946--1947 m.
85 dėžė. BALF'o įgaliotinio Šveicarijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1944 m. lapkričio
mėn.--1947 m. balandžio mėn.
1. BALF'o įgaliotinio Šveicarijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1944 m. lapkričio
mėn.--1945 m. birželio mėn.
2. BALF'o įgaliotinio Šveicarijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1945 m. gegužės
mėn.--1945 m. rugsėjo mėn.
3. BALF'o įgaliotinio Šveicarijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1945 m. spalio mėn.
4. BALF'o įgaliotinio Šveicarijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1945 m. lapkričio mėn.
5. BALF'o įgaliotinio Šveicarijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1945 m. gruodžio mėn.
6. BALF'o įgaliotinio Šveicarijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1946 m. sausio mėn.
7. BALF'o įgaliotinio Šveicarijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1946 m. vasario--balandžio
mėn.
8. BALF'o įgaliotinio Šveicarijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1946 m. liepos--spalio mėn.
9. BALF'o įgaliotinio Šveicarijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1946 m. lapkričio--1947 m.
balandžio mėn.
86 dėžė. BALF'o įgaliotinio Šveicarijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1947 m. gegužės
mėn.--1950 m. rugpjūčio mėn. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje
gyvenusiems lietuviams, drabužius ir avalynę gavusių asmenų sąrašai; dokumentai apie CARE paramos
paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, asmenų padėkos, CARE paketus gavusių asmenų
sąrašai, 1954--1956 m.
1. BALF'o įgaliotinio Šveicarijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1947 m. gegužės--gruodžio
mėn.
2. BALF'o įgaliotinio Šveicarijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1948 m. sausio mėn.--1949
m. kovo mėn.
3. BALF'o įgaliotinio Šveicarijoje specialiosios sąskaitos (raštinės išlaikymui, įgaliotinio kelionėms, pašto,
susisiekimo išlaidoms ir kt.) pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1948 m. gegužės mėn.--1950 m.
rugpjūčio mėn.
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4. BALF'o įgaliotinio Šveicarijoje kasos žurnalas, 1944 m. lapkričio mėn.--1946 m. gegužės mėn.
5. BALF'o įgaliotinio Šveicarijoje kasos žurnalas, 1946 m. liepos mėn.--1949 m. kovo mėn.
6. BALF'o įgaliotinio Šveicarijoje išlaidų knyga, 1945 m. kovo mėn.--1946 m. gegužės mėn.
7. BALF'o įgaliotinio Šveicarijoje išlaidų knyga, 1946 m. liepos mėn.--1949 m. kovo mėn.
8. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir
avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1954 m. gruodžio mėn.--1955 m. gegužės mėn., 1955 m.
rugpjūčio--lapkričio mėn. (atgabenta „Black Heron“)
9. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir
avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1955 m. sausio--gegužės mėn. (atgabenta „Isarstein“)
10. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir
avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1955 m. vasario--gegužės mėn., 1955 m. lapkričio--gruodžio mėn.
(atgabenta „Am. Importer“)
11. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir
avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1955 m. vasario--rugsėjo mėn. (atgabenta „Berlin“)
12. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir
avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1955 m. kovo--gegužės mėn. (atgabenta „Hochst“)
13. Dokumentai apie CARE paramos paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, asmenų padėkos,
CARE paketus gavusių asmenų sąrašai, 1955 m. kovo--rugpjūčio mėn.
14. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir
avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1955 m. balandžio--birželio mėn. (atgabenta „Black Condor“)
15. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir
avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1955 m. gegužės--birželio mėn. (atgabenta „Am. Clipper“)
16. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir
avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1955 m. birželio--rugpjūčio mėn. (atgabenta „Leipzig“)
17. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, drabužius ir
avalynę gavusių asmenų sąrašai, 1955 m. liepos--rugpjūčio mėn., 1955 m. gruodžio--1956 m. vasario
mėn. (atgabenta „Am. Merchant“)
18. Dokumentai apie CARE paramos paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, asmenų padėkos,
CARE paketus gavusių asmenų sąrašai, 1955 m. liepos--spalio mėn.
19. Dokumentai apie CARE paramos paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, asmenų padėkos,
CARE paketus gavusių asmenų sąrašai, 1955 m. lapkričio--1956 m. balandžio mėn.
87 dėžė. Asmenų pranešimai BALF'o centrui apie išsiųstas aukas, čekius Vasario 16-osios gimnazijos
išlaikymui, 1953 m. liepos mėn.--1957 m. gegužės mėn. BALF'o centre Vasario 16-osios gimnazijos
išlaikymui gautų aukų ir aukotojų sąrašai, 1953 m. liepos mėn.--1954 m. lapkričio mėn.
1. BALF'o centre Vasario 16-osios gimnazijos išlaikymui gautų aukų ir aukotojų sąrašai, 1953 m. liepos
mėn.--1954 m. lapkričio mėn.
2. Vasario 16-osios gimnazijos rėmėjų būrelių, asmenų pranešimai BALF'o centrui apie išsiųstas aukas,
čekius Vasario 16-osios gimnazijos išlaikymui, 1953 m. liepos--gruodžio mėn.
3. Vasario 16-osios gimnazijos rėmėjų būrelių, asmenų pranešimai BALF'o centrui apie išsiųstas aukas,
čekius Vasario 16-osios gimnazijos išlaikymui, 1954 m. sausio--birželio mėn.
4. Vasario 16-osios gimnazijos rėmėjų būrelių, asmenų pranešimai BALF'o centrui apie išsiųstas aukas,
čekius Vasario 16-osios gimnazijos išlaikymui, 1954 m. liepos--gruodžio mėn.
5. Vasario 16-osios gimnazijos rėmėjų būrelių, asmenų pranešimai BALF'o centrui apie išsiųstas aukas,
čekius Vasario 16-osios gimnazijos išlaikymui, 1955 m. sausio--spalio mėn.
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6. Vasario 16-osios gimnazijos rėmėjų būrelių, asmenų pranešimai BALF'o centrui apie išsiųstas aukas,
čekius Vasario 16-osios gimnazijos išlaikymui, 1955 m. lapkričio mėn.--1957 m. gegužės mėn.
88 dėžė. BALF'o centre Vasario 16-osios gimnazijos išlaikymui gautų aukų ir aukotojų sąrašai, 1955 m.
sausio mėn.--1957 m. gruodžio mėn. Vasario 16-osios gimnazijos rėmėjų būrelių, asmenų pranešimai
BALF'o centrui apie išsiųstas aukas, čekius Vasario 16-osios gimnazijos išlaikymui, 1957 m. birželio
mėn.--1962 m. birželio mėn.
1. BALF'o centre Vasario 16-osios gimnazijos išlaikymui gautų aukų ir aukotojų sąrašai, 1955 m.
mėn.--1957 m. gruodžio mėn.
2. Vasario 16-osios gimnazijos rėmėjų būrelių, asmenų pranešimai BALF'o centrui apie išsiųstas
čekius Vasario 16-osios gimnazijos išlaikymui, 1957 m. birželio mėn.--1958 m. birželio mėn.
3. Vasario 16-osios gimnazijos rėmėjų būrelių, asmenų pranešimai BALF'o centrui apie išsiųstas
čekius Vasario 16-osios gimnazijos išlaikymui, 1958 m. liepos mėn.--1960 m. birželio mėn.
4. Vasario 16-osios gimnazijos rėmėjų būrelių, asmenų pranešimai BALF'o centrui apie išsiųstas
čekius Vasario 16-osios gimnazijos išlaikymui, 1960 m. liepos mėn.--1962 m. birželio mėn.
5. Dokumentai apie BALF'o 1951 m. vajaus Niujorke metu surinktas lėšas, 1951 m.
6. BALF'o 1951 m. vajaus Niujorke aukų lapai, postų ataskaitos apie surinktas lėšas, 1951 m.
7. BALF'o 1951 m. vajaus Niujorke aukų lapai, postų ataskaitos apie surinktas lėšas, 1951 m.
8. Dokumentai apie BALF'o 1952 m. vajaus Niujorke metu surinktas lėšas, 1952 m.
9. BALF'o 1952 m. vajaus Niujorke aukų lapai, postų ataskaitos apie surinktas lėšas, 1952 m.

sausio
aukas,
aukas,
aukas,

89 dėžė. Dokumentai apie BALF'o 1953 m. vajaus Niujorke metu surinktas lėšas, BALF'o 1952--1953 m.
vajų Niujorke aukų lapai, postų ataskaitos apie surinktas lėšas, 1952--1953 m.
1. BALF'o 1952 m. vajaus Niujorke aukų lapai, postų ataskaitos apie surinktas lėšas, 1952 m.
2. BALF'o 1952 m. vajaus Niujorke aukų lapai, postų ataskaitos apie surinktas lėšas, 1952 m.
3. Dokumentai apie BALF'o 1953 m. vajaus Niujorke metu surinktas lėšas, 1953 m.
4. BALF'o 1953 m. vajaus Niujorke aukų lapai, postų ataskaitos apie surinktas lėšas, 1953 m.
5. BALF'o 1953 m. vajaus Niujorke aukų lapai, postų ataskaitos apie surinktas lėšas, 1953 m.
6. BALF'o 1953 m. vajaus Niujorke aukų lapai, postų ataskaitos apie surinktas lėšas, 1953 m.
7. BALF'o 1953 m. vajaus Niujorke aukų lapai, postų ataskaitos apie surinktas lėšas, 1953 m.
8. BALF'o 1953 m. vajaus Niujorke aukų lapai, postų ataskaitos apie surinktas lėšas, 1953 m.
9. Asmenų, firmų, organizacijų sveikinimai/skelbimai BALF'o jubiliejiniam vajui skirtame leidinyje, 1954
m.
90 dėžė. Asmenų, firmų, organizacijų sveikinimai/skelbimai BALF'o jubiliejiniam vajui skirtame
leidinyje, BALF'o 1954 m. vajaus Niujorke aukų lapai, postų ataskaitos apie surinktas lėšas, 1954 m.
Banko apmokėtos sąskaitos (bills), 1947--1949 m.
1. Asmenų, firmų, organizacijų sveikinimai/skelbimai BALF'o jubiliejiniam vajui skirtame leidinyje, 1954
m.
2. BALF'o 1954 m. vajaus Niujorke aukų lapai, postų ataskaitos apie surinktas lėšas, 1954 m.
3. Banko apmokėtos sąskaitos (bills), 1947 m.
4. Banko apmokėtos sąskaitos (bills), 1947 m.
5. Banko apmokėtos sąskaitos (bills), 1948 m.
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6. Banko apmokėtos sąskaitos (bills), 1948 m.
7. Banko apmokėtos sąskaitos (bills), 1949 m.
8. Banko apmokėtos sąskaitos (bills), 1949 m.
9. Banko sąskaitos (bills), 1948--1950 m.
10. BALF'o specialiosios sąskaitos išrašai, 1947 m. spalio mėn.--1948 m. rugsėjo mėn.
91 dėžė. Banko depozitai, 1945--1949 m., banko išrašai apie asmenų BALF'ui išsiųstas aukas Vasario
16-osios gimnazijai išlaikyti, 1957 m. lapkričio mėn.--1958 m. balandžio mėn. Banko išrašai apie
asmenų aukas BALF'ui, kvitai, čekiai, 1957 m. lapkričio mėn.--1958 m. gruodžio mėn.
1. Banko depozitai, 1945--1947 m.
2. Banko depozitai, 1948 m.
3. Banko depozitai, 1949 m.
4. Išrašai apie apmokėtas smulkias išlaidas, 1949 m. lapkričio mėn.--1950 m. gruodžio mėn.
5. Banko išrašai apie asmenų BALF'ui išsiųstas aukas Vasario 16-osios gimnazijai išlaikyti, 1957 m.
lapkričio mėn.--1958 m. balandžio mėn.
6. Banko išrašai apie asmenų aukas BALF'ui, kvitai, čekiai, 1957 m. lapkričio mėn.
7. Banko išrašai apie asmenų aukas BALF'ui, kvitai, čekiai, 1957 m. gruodžio mėn.
8. Banko išrašai apie asmenų aukas BALF'ui, kvitai, čekiai, 1958 m. sausio mėn.
9. Banko išrašai apie asmenų aukas BALF'ui, kvitai, čekiai, 1958 m. vasario mėn.
10. Banko išrašai apie asmenų aukas BALF'ui, kvitai, čekiai, 1958 m. kovo mėn.
11. Banko išrašai apie asmenų aukas BALF'ui, kvitai, čekiai, 1958 m. balandžio mėn.
12. Banko išrašai apie asmenų aukas BALF'ui, kvitai, čekiai, 1958 m. gegužės mėn.
13. Banko išrašai apie asmenų aukas BALF'ui, kvitai, čekiai, 1958 m. birželio mėn.
14. Banko išrašai apie asmenų aukas BALF'ui, kvitai, čekiai, 1958 m. liepos mėn.
15. Banko išrašai apie asmenų aukas BALF'ui, kvitai, čekiai, 1958 m. rugpjūčio mėn.
16. Banko išrašai apie asmenų aukas BALF'ui, kvitai, čekiai, 1958 m. rugsėjo mėn.
17. Banko išrašai apie asmenų aukas BALF'ui, kvitai, čekiai, 1958 m. spalio mėn.
18. Banko išrašai apie asmenų aukas BALF'ui, kvitai, čekiai, 1958 m. lapkričio mėn.
19. Banko išrašai apie asmenų aukas BALF'ui, kvitai, čekiai, 1958 m. gruodžio mėn.
92 dėžė. Apmokėtų sąskaitų čekiai, kvitai, 1959 m. sausio mėn.--1960 m. gruodžio mėn. Asmenų
pranešimai apie aukas BALF'ui, aukų apyskaitos, čekiai, kvitai, 1948--1950 m.
1. Apmokėtų sąskaitų čekiai, kvitai, 1959 m. sausio mėn.
2. Apmokėtų sąskaitų čekiai, kvitai, 1959 m. vasario mėn.
3. Apmokėtų sąskaitų čekiai, kvitai, 1959 m. kovo mėn.
4. Apmokėtų sąskaitų čekiai, kvitai, 1959 m. balandžio mėn.
5. Apmokėtų sąskaitų čekiai, kvitai, 1959 m. gegužės mėn.
6. Apmokėtų sąskaitų čekiai, kvitai, 1959 m. birželio--rugpjūčio mėn.
7. Apmokėtų sąskaitų čekiai, kvitai, 1959 m. rugsėjo--lapkričio mėn.
8. Apmokėtų sąskaitų čekiai, kvitai, 1959 m. gruodžio mėn.
9. Apmokėtų sąskaitų čekiai, kvitai, 1960 m. sausio--kovo mėn.
10. Apmokėtų sąskaitų čekiai, kvitai, 1960 m. balandžio--birželio mėn.
11. Apmokėtų sąskaitų čekiai, kvitai, 1960 m. liepos--rugsėjo mėn.
12. Apmokėtų sąskaitų čekiai, kvitai, 1960 m. spalio--gruodžio mėn.
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13. Asmenų pranešimai apie aukas BALF'ui, aukų apyskaitos, čekiai, kvitai, 1948 m.
14. Asmenų pranešimai apie aukas BALF'ui, aukų apyskaitos, čekiai, kvitai, 1948 m.
15. Asmenų pranešimai apie aukas BALF'ui, aukų apyskaitos, čekiai, kvitai, 1949 m.
16. Asmenų pranešimai apie aukas BALF'ui, aukų apyskaitos, čekiai, kvitai, 1949 m.
17. Asmenų pranešimai apie aukas BALF'ui, aukų apyskaitos, čekiai, kvitai, 1950 m.
18. Asmenų pranešimai apie aukas BALF'ui, aukų apyskaitos, čekiai, kvitai, 1950 m.
93 dėžė. Asmenų, organizacijų pranešimai apie aukas BALF'ui, aukų apyskaitos, čekiai, kvitai,
1947--1950 m. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis, organizacijomis lietuvių padėties, įdarbinimo,
šalpos ir paramos jiems teikimo, emigracijos į JAV klausimais dokumentai, 1949--1951 m. Čekių knygos
Nr. 1--Nr.6, 1944 m. spalio mėn.--1946 m. gruodžio mėn.
1. Asmenų, organizacijų pranešimai apie aukas BALF'ui, aukų apyskaitos, čekiai, kvitai, 1947--1948 m.
2. BALF'o susirašinėjimo su asmenimis, organizacijomis lietuvių padėties, įdarbinimo, šalpos ir paramos
jiems teikimo, emigracijos į JAV klausimais dokumentai; asmenų, organizacijų pranešimai apie aukas
BALF'ui, aukų apyskaitos, čekiai, kvitai; tarptautinių labdaros ir paramos organizacijų biuleteniai,
aplinkraščiai (pabiros), 1949--1951 m.
3. BALF'o įgaliotinių Europoje pakvitavimai apie gautus pinigus iš BALF'o, 1946--1947 m.
4. BALF'o įgaliotinių Europoje pakvitavimai apie gautus pinigus iš BALF'o, BALF'o įstaigos Europoje
apyskaitos, 1948--1949 m.
5. Lietuvių našlaičių fondo gautų aukų registracijos žurnalas, 1946 m. gegužės mėn.--1949 m. rugsėjo
mėn.
6. Čekių knyga Nr. 1, 1944 m. spalio 19 d.--1944 m. spalio 31 d.
7. Čekių knyga Nr. 2, 1944 m. spalio 31 d.--1945 m. balandžio 14 d.
8. Čekių knyga Nr. 3, 1945 m. spalio 14 d.--1945 m. rugsėjo 24 d.
9. Čekių knyga Nr. 4, 1945 m. rugsėjo 26 d.--1945 m. gruodžio 29 d.
10. Čekių knyga Nr. 5, 1945 m. gruodžio 29 d.--1946 m. gegužės 29 d.
11. Čekių knyga Nr. 6, 1946 m. gegužės 29 d.--1946 m. gruodžio 5 d.
94 dėžė. Iš perkeltųjų asmenų stovyklų (DP) laivais į JAV atvykusių asmenų sąrašai, 1949--1951 m.
Asmenų susirašinėjimo su BALF'u lietuvių emigracijos į JAV, apgyvendinimo ir darbo garantijų
suteikimo bei kitais klausimais dokumentai, 1948--1949 m. Asmenų susirašinėjimo su BALF'u lietuvių
padėties ir paramos jiems, šelpimo, gydymo, emigracijos į JAV, apgyvendinimo ir darbo garantijų
blankų („Resettlement Form“) atsiuntimo bei kitais klausimais dokumentai, 1947--1949 m.
1. Iš perkeltųjų asmenų stovyklų (DP) laivais į JAV atvykusių asmenų sąrašai, 1949--1951 m.
2. Asmenų susirašinėjimo su BALF'u lietuvių padėties ir paramos jiems, šelpimo, emigracijos į JAV,
apgyvendinimo ir darbo garantijų blankų („Resettlement Form“) atsiuntimo ir kitais klausimais
dokumentai, 1948--1949 m.
3. Asmenų susirašinėjimo su BALF'u lietuvių pabėgėlių, norinčių dirbti JAV fermose, klausimais
dokumentai, žemės ūkio darbininkų lietuvių sąrašai, 1947 m.
4. Asmenų susirašinėjimo su BALF'u lietuvių emigracijos į JAV, apgyvendinimo ir darbo garantijų
suteikimo bei kitais klausimais dokumentai, 1948 m.
5. Asmenų susirašinėjimo su BALF'u lietuvių emigracijos į JAV, apgyvendinimo ir darbo garantijų
suteikimo bei kitais klausimais dokumentai, 1948 m.
6. Asmenų susirašinėjimo su BALF'u lietuvių emigracijos į JAV, apgyvendinimo ir darbo garantijų
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suteikimo bei kitais klausimais dokumentai, 1948--1949 m.
7. Asmenų susirašinėjimo su BALF'u lietuvių emigracijos į JAV, apgyvendinimo ir darbo garantijų blankų
(„Resettlement Form“) atsiuntimo bei kitais klausimais dokumentai, 1949 m.
8. Asmenų susirašinėjimo su BALF'u lietuvių padėties ir paramos jiems, šelpimo, gydymo, emigracijos į
JAV tvarkos ir kitais klausimais dokumentai, 1947--1949 m.
9. Asmenų susirašinėjimo su BALF'u lietuvių padėties ir paramos jiems, šelpimo, gydymo, emigracijos į
JAV tvarkos, apgyvendinimo ir darbo garantijų blankų („Resettlement Form“) atsiuntimo ir kitais
klausimais dokumentai, 1949 m.
95 dėžė. Asmenų susirašinėjimo su BALF'u lietuvių padėties ir paramos jiems, šelpimo, gydymo,
emigracijos į JAV tvarkos, persikėlimo iš Australijos, apgyvendinimo ir darbo garantijų blankų
(„Resettlement Form“) atsiuntimo, informacijos apie ieškomus asmenis suteikimo ir kitais klausimais
dokumentai, 1949--1950 m. BALF'o susirašinėjimo su Lietuvos pasiuntinybėmis ir konsulatais lietuvių
pabėgėlių padėties Vokietijoje, paramos jiems klausimais dokumentai, 1944--1947 m.
1. Asmenų susirašinėjimo su BALF'u lietuvių padėties ir paramos jiems, šelpimo, gydymo, emigracijos į
JAV tvarkos, persikėlimo iš Australijos, apgyvendinimo ir darbo garantijų blankų („Resettlement Form“)
atsiuntimo, informacijos apie ieškomus asmenis suteikimo ir kitais klausimais dokumentai, 1949--1950
m. Statistinės žinios apie Vokietijoje britų, amerikiečių ir prancūzų zonose gyvenančius lietuvius, 1950 m.
2. Asmenų susirašinėjimo su BALF'u lietuvių padėties ir paramos jiems, šelpimo, gydymo, emigracijos į
JAV tvarkos, persikėlimo iš Australijos, apgyvendinimo ir darbo garantijų blankų („Resettlement Form“)
atsiuntimo, informacijos apie ieškomus asmenis suteikimo ir kitais klausimais dokumentai; asmenų,
kuriems nebeteikiama parama, sąrašai (išvyko į Australiją, Kanadą), 1950 m.
3. BALF'o susirašinėjimo su Lietuvos pasiuntinybėmis ir konsulatais lietuvių pabėgėlių padėties
Vokietijoje, paramos jiems klausimais dokumentai, 1944--1948 m.
4. Iš perkeltųjų asmenų stovyklų (DP) laivais į JAV atvykusių asmenų sąrašai, 1949--1950 m.
5. Perkeltųjų asmenų stovyklose gyvenusių lietuvių (DP), organizacijų, JAV gyvenančių asmenų
susirašinėjimo su BALF'u padėties ir paramos pabėgėliams, šelpimo, emigracijos į JAV tvarkos,
persikėlimo į Angliją, apgyvendinimo ir darbo garantijų blankų („Resettlement Form“) atsiuntimo ir kitais
klausimais dokumentai, 1945--1951 m.
6. Lietuvių našlaičių komiteto sekretorės S. Čerienės susirašinėjimo su globotiniais ir organizacijomis,
asmenimis lietuvių našlaičių globos bei paramos jiems klausimais dokumentai, 1947--1948 m.
7. Lietuvių našlaičių komiteto sekretorės S. Čerienės susirašinėjimo su globotiniais ir organizacijomis,
asmenimis lietuvių našlaičių globos, studijų bei paramos jiems klausimais dokumentai, 1947--1948 m.
8. Dokumentai apie BALF'o veikėjo, gen. J. Černiaus lankymasi BALF'o JAV skyriuose, kelionių maršrutai,
kreipimųsi paremti BALF'o veiklą ir lietuvių tremtinius tekstai, 1948--1950 m.
9. Lietuviams tremtiniams šelpti, Našlaičių fondui BALF'o centre gautos aukos ir aukotojų sąrašai, BALF'o
biuleteniai Nr. 12, 13, 1947 m.
96 dėžė. Iš BALF'o sandėlių į Europos valstybės išsiųstų siuntinių apskaitos lapai, 1945--1946 m.
Dokumentai apie BALF'o ir tarptautinių paramos ir labdaros organizacijų veiklą, 1945--1949 m.
1. Į BALF'o sandėlius perduotų siuntinių apskaitos žurnalas, 1944 m. spalio mėn.--1945 m. gegužės mėn.
2. Iš BALF'o sandėlių į Italiją išsiųstų siuntinių apskaitos lapai, 1945 m. kovo--gegužės mėn.
3. Iš BALF'o sandėlių į Prancūziją išsiųstų siuntinių apskaitos lapai, 1945 m. balandžio mėn.
4. BALF'o sandėliuose išsiuntimui paruoštų siuntinių apskaitos lapai, 1945 m. rugsėjo mėn.
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5. Iš BALF'o sandėlių į Lietuvą išsiųstų siuntinių apskaitos lapai, 1945 m. vasario--kovo mėn.
6. Iš BALF'o sandėlių į Vokietiją išsiųstų siuntinių apskaitos lapai, 1946 m. birželio--rugpjūčio mėn.
7. Iš BALF'o sandėlių į Prancūziją išsiųstų maisto paketų apskaitos lapai, 1946 m. gegužės--birželio mėn.
8. Iš BALF'o sandėlių į Švediją išsiųstų siuntinių apskaitos lapai, 1945 m. spalio mėn.
9. Iš BALF'o sandėlių į Europos valstybes išsiųstų siuntinių apskaitos lapai, 1945 m. rugpjūčio mėn.
American Council Of Voluntary Agencies For Foreign Service organizacijos biuleteniai, memorandumai,
1945 m. gruodžio mėn.
10. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o skyriais, kunigais, asmenimis megztinių Lietuvos pabėgėlių vaikams
mezgimo klausimais dokumentai, 1946 m.
11. Dokumentai apie BALF'o skyrių surinktas aukas, 1946 m.
12. Dokumentai apie BALF'o ir tarptautinių paramos ir labdaros organizacijų veiklą: memorandumai,
biuleteniai, spaudos iškarpos, Augsburge leistas lietuvių savaitraštis „Žiburiai“, Nr. 36, 39, 1945--1949 m.
13. BALF'o susirašinėjimo su CRALOG (Council of Relief Agencies Licensed for Operation in Germany)
organizacija veiklos klausimais dokumentai, CRALOG apžvalgos, memorandumai, biuleteniai, 1953--1957
m.
14. BALF'o pirmininko J. B. Končiaus susirašinėjimo su JAV katalikiškomis, paramos ir labdaros
organizacijomis, kompanijomis, žiniasklaidos atstovais bendradarbiavimo, susitikimų, dalyvavimo
renginiuose, BALF'o veiklos viešinimo, 1947 m. BALF'o vajaus pradžios klausimais dokumentai, 1947 m.
BALF'o 1947 m. vajaus kvotos JAV valstijoms ir jose surinktų lėšų apyskaitos.
15. Dokumentai apie įstatymo dėl pabėgėlių iš Baltijos valstybių įsileidimo į Meino valstiją projekto
svarstymą, 1947 m.
16. National War Fund reklaminė medžiaga, bukletai, lankstinukai, 1945 m.
17. Dokumentai apie CARE (Cooperative for American Remittances To Everywhere) veiklą: dešimtmečio
veiklos apžvalgos, finansinės ataskaitos, 1956--1958 m.
18. Dokumentai apie BALF'o įstaigos Europoje direktoriaus Jono Valaičio veiklą: J. Valaičio pranešimai,
apžvalgos apie lietuvių pabėgėlių padėtį Europoje, DP stovyklose, pabėgėliams BALF'o suteiktą paramą,
1951 m. BALF'o įstaigos Europoje 1951 m. balandžio 30 d. perdavimo-priėmimo aktas.
19. BALF'o Centro valdybos posėdžių protokolai, dienotvarkės, BALF'o pajamų išlaidų apyskaitos, JAV
lietuvių laikraščių adresai, BALF'o veikėjų susirašinėjimas veiklos ir Vasario 16-osios gimnazijos pastato
klausimais dokumentai, 1954 m.
20. BALF'o reikalų vedėjo P. Minkūno susirašinėjimo su BALF'o skyriais, įgaliotiniu Vokietijoje I. Rugieniu,
BALF'o jubiliejinio leidinio komitetu BALF'o 10-mečiui skirto leidinio rengimo klausimais dokumentai,
1954 m.
21. Lietuvai vaduoti sąjungos, BALF'o laiškai J. Ambraziejui, 1941--1943 m., 1947 m.
22. BALF'o sandėliuose surūšiuotų ir supakuotų siuntinių apyskaitos, BALF'o finansinės apyskaitos, 1947
m.
97 dėžė. BALF'o veikėjų, renginių, lietuvių pabėgėlių gyvenimo perkeltųjų asmenų (DP)stovyklose
nuotraukų klišės ir jų atspaudai
98 dėžė. Pranešimai apie lietuvių pabėgėlių padėtį Europos valstybėse, 1945--1947 m., BALF'o
aplinkraščiai, instrukcijos veiklos, vajų organizavimo klausimais, pranešimai apie lietuvių pabėgėlių
padėtį perkeltųjų asmenų (DP) stovyklose ir paramą jiems, imigracijos į JAV tvarką, spaudos iškarpos,
1944--1948 m. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o skyriais, asmenimis veiklos, paramos pabėgėliams,
emigracijos į JAV tvarkos klausimais dokumentai, 1952 m.
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1. Pranešimai apie lietuvių pabėgėlių padėtį Lenkijoje, Vokietijoje ir kitose Europos valstybėse, VLIK'o
1945-08-25 raštas BALF'o pirmininkui kun. J. B. Končiui dėl lietuvių pabėgėlių padėties Vokietijoje ir
paramos gavimo, lietuvių organizacijų, draugijų sąrašai, JAV gyvenančių lietuvių adresai, spaudos
iškarpos, 1945--1947 m. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus biuletenis, 1948-03-16
2. BALF'o aplinkraščiai, instrukcijos veiklos, vajų organizavimo klausimais, pranešimai apie lietuvių
pabėgėlių padėtį perkeltųjų asmenų (DP) stovyklose ir paramą jiems, imigracijos į JAV tvarką, spaudos
iškarpos, 1944--1948 m.
3. BALF'o direktorių tarybos valdybos posėdžių protokolai, 1946--1949 m.
4. BALF'o susirašinėjimo su BALF'o skyriais, asmenimis veiklos, paramos pabėgėliams, emigracijos į JAV
tvarkos klausimais dokumentai, 1952 m. Dokumentai apie BALF'o atstovo J. Valaičio lietuvių kolonijų
lankymą, susitikimus su BALF'o skyrių atstovais, 1952 m.
5. BALF'o susirašinėjimo su kunigais, asmenimis Kalėdinių atvirukų platinimo, pirkimo klausimais
dokumentai (pelnas ir aukos skiriami našlaičių šelpimui), 1947 m.
6. BALF'o lietuvių našlaičių fondo komiteto ir komisijos posėdžių protokolai, 1946--1948 m.
7. Amerikos lietuvių informacijos centro biuleteniai (pavieniai numeriai), 1945--1947 m.
8. BALF'o biuleteniai, 1946 m. Nr.1-7, 9-10, 1947 m. Nr. 12, 1950 m. Nr. 1, 3, 4.
9. 1947 m., 1949 m., 1951 m. BALF'o Seimų dokumentai.
10. Leidiniai, skirti BALF'o veiklos, veikėjų jubiliejams (koncertų programos, bukletai), 1953--1985 m.
11. Dokumentai apie BALF'o veiklą organizuojant paramą lietuviams pabėgėliams, lietuvių pabėgėlių
padėtį, BALF'o pirmininko kun. J. B. Končiaus kelionę į Europą, asmenų padėkos BALF'ui, 1945--1954 m.
12. BALF'o veikėjų, renginių, lietuvių pabėgėlių gyvenimo perkeltųjų asmenų (DP) stovyklose nuotraukos,
[1946 m.].
13. Dokumentai apie BALF'o pirmininko kun. J. B. Končiaus veiklą (kunigavimo ir visuomeninės veiklos
sukaktys), J. B. Končiaus padėkos asmenims už sveikinimus, 1942--1952 m.
14. Nenustatytų asmenų portretinės nuotraukos (2 vnt.), data nenustatyta.
15. BALF'o veiklos Vakarų Vokietijoje 1951 m. apžvalgos vokiečių ir lietuvių kalbomis. Perkeltųjų asmenų
stovyklose gyvenančių remtinų lietuvių katalikų sąrašai (nurodytas amžius, gimimo vieta, profesija,
adresas), data nenustatyta.
16. BALF'o vajų 1971 m., 1972 m., 1975 m., 1980 m., 1981 m. aukotojų sąrašai-apyskaitos.
17. Kultūros, meno ir literatūros žurnalas „Tėvynėn“, leistas Zalcburge, 1946 m. Nr. 3, 1947 m. Nr. 4.
Religinis žurnalas, „Žvaigždė“, leistas Kaune, 1934 m. Nr. 3, 1935 m. Nr. 5. Mėnesinis laikraštis „Mūsų
Vilnius“, 1929 m. Nr. 9. Italijos lietuvių laikraštis „Balsas“, leistas Romoje, 1947 m. Nr. 3.
18. BALF'o suvažiavimų, Seimų dokumentai-apyskaitos, protokolai 1988--1994 m.
99 dėžė. Dokumentai apie lietuvių pabėgėlių padėtį Europoje, 1944--1948 m. BALF'o susirašinėjimo
veiklos, paramos pabėgėliams klausimais dokumentai, 1944--1950 m.
1. Pranešimai spaudai, leidinių apie pagalbos lietuviams pabėgėliams organizavimą projektai, 1944 m.
2. BALF'o rūbų rinkimo vajaus vedėjo J. Valaičio raportai, pranešimai apie rūbų pabėgėliams rinkimą,
vajų, rinkliavų organizavimą, 1944--1945 m.
3. BALF'o įgaliotinių Vokietijoje apyskaitos apie iš BALF'o gautas siuntas, statistinės žinios apie pabėgėlių
stovyklose gyvenančius lietuvius (nurodytos profesijos, lytis, amžius, išsilavinimas ir kt.), 1945--1948 m.
4. Dokumentai apie lietuvių tremtinių Sibire padėtį, statistinės žinios apie 1941 m. birželio mėn.
ištremtus į Sibirą asmenis, tremtinių sąrašai, adresai, 1944 m. į Štuthofą koncentracijos stovyklą ištremtų
lietuvių sąrašas, 1944 m.
5. BALF'o pirmininko kun. J. B. Končiaus susirašinėjimo su Lietuvos pasiuntinybe Vašingtone, Lietuvai
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vaduoti sąjunga lietuvių pabėgėlių padėties Vokietijoje, BALF'o veiklos organizavimo klausimais
dokumentai, BALF'o pirmininko kun. J. B. Končiaus pranešimai, kalbos, 1944--1945 m.
6. BALF'o direktorių valdybos posėdžių protokolų kopijos, 1945 m.
7. BALF'o susirašinėjimo su Lietuvos Raudonuoju Kryžiumi veiklos, lietuvių pabėgėlių padėties Vokietijoje
klausimais dokumentai, 1945--1946 m. „Lietuvių žinyno“ biuleteniai, 1945 m. Nr. 1, 7-9, 11-12.
8. Dokumentai apie lietuvių pabėgėlių padėtį Prancūzijoje, BALF'o įgaliotinio Prancūzijoje S. A. Bačkio
raportai, pranešimai, statistinės žinios, sąrašai, biuleteniai, 1945--1946 m.
9. Dokumentai apie lietuvių pabėgėlių padėtį Vokietijoje, Austrijoje, paramos organizavimą, BALF'o,
VLIK'o, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ir kitų lietuvių organizacijų užsienyje veiklą teikiant paramą
pabėgėliams, BALF'o susirašinėjimo su asmenimis paramos teikimo tvarkos klausimais dokumentai,
1945--1948 m.
10. Spaudai rengti pranešimai, straipsniai apie BALF'o veiklą, lietuvių pabėgėlių padėtį, 1945--1948 m.
11. BALF'o pirmininko kun. J. B. Končiaus susirašinėjimo su JAV valdžios įstaigomis veiklos, lietuvių
pabėgėlių padėties klausimais dokumentai, 1945--1949 m.
12. BALF'o pranešimai pabėgėlių imigracijos į JAV tvarkos klausimais, JAV lietuvių spaudos iškarpos apie
lietuvių pabėgėlių padėtį, 1946--1950 m.
13. Dokumentai apie lietuvių pabėgėlių švietimo padėtį Vokietijoje, prof. M. Biržiškos 1946-02-25 laiškas
apie Pabaltijo universiteto veiklą, Lietuvių tremtinių švietimo valdybos Vokietijoje išlaidų sąmatos,
1946--1948 m.
14. Dokumentai apie lietuvių pabėgėlių padėtį Italijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Belgijoje,
Liuksemburge, Danijoje ir BALF'o paramą jiems, Nymindegabo stovykloje gyvenančių lietuvių sąrašas,
1944--1946 m.
15. BALF'o pirmininko kun. J. B. Končiaus, reikalų vedėjo J. Laučkos susirašinėjimo su paramos ir labdaros
organizacijomis, JAV gyvenančiais lietuviais asmenų paieškos, informacijos apie juos, imigracijos į JAV
tvarkos, paramos lietuvių pabėgėliams klausimais dokumentai, 1946--1948 m.
Lietuvių pabėgėlių, kuriems reikia pagalbos, sąrašai.
16. Biuleteniai „Aktualiosios informacijos“, leido Stades Liet. Taut. Komitetas Vokietijoje. 1947 m.
17. Dokumentai, aplinkraščiai, pranešimai apie BALF'o veiklą 1947 m.
18. Dokumentų apie BALF'o veiklą kopijos, 1945--1946 m.
100 dėžė. JAV lietuvių spaudos iškarpos apie padėtį Lietuvoje, BALF'o veiklą, lietuvių pabėgėlių padėtį,
1944--1946 m. (dokumentų būklė bloga, popierius trupa, lūžta, kai kurių dokumentų likę tik fragmentai)
1. JAV lietuvių spaudos iškarpos apie padėtį Lietuvoje, BALF'o veiklos pradžią, lietuvių pabėgėlių padėtį,
sovietų propagandą, 1944 m.
2. JAV lietuvių spaudos iškarpos apie padėtį Lietuvoje, BALF'o veiklą, lietuvių pabėgėlių padėtį, sovietų
propagandą, 1945 m.
3. JAV lietuvių spaudos iškarpos apie padėtį Lietuvoje, BALF'o veiklą, lietuvių pabėgėlių padėtį, sovietų
propagandą („Laisvė“, „Vilnis“), 1944--1945 m.
4. JAV lietuvių spaudos iškarpos apie padėtį Lietuvoje, BALF'o veiklą, vajų organizavimą, lietuvių
pabėgėlių padėtį, 1944--1945 m.
5. JAV lietuvių spaudos iškarpos apie padėtį Lietuvoje, BALF'o veiklą, vajų organizavimą, lietuvių
pabėgėlių padėtį, 1944--1945 m.
6. JAV lietuvių spaudos iškarpos apie padėtį Lietuvoje, BALF'o veiklą, vajų organizavimą, lietuvių
pabėgėlių padėtį, 1945--1946 m.
7. JAV lietuvių spaudos iškarpos apie padėtį Lietuvoje, BALF'o veiklą, vajų organizavimą, lietuvių
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pabėgėlių padėtį, 1945--1946 m.
8. JAV lietuvių spaudos iškarpos apie padėtį Lietuvoje, BALF'o veiklą, vajų organizavimą, lietuvių
pabėgėlių padėtį, 1945--1946 m.
9. JAV lietuvių spaudos iškarpos apie padėtį Lietuvoje, BALF'o veiklą, vajų organizavimą, lietuvių
pabėgėlių padėtį, 1945--1946 m.
101 dėžė. Bendrai šalpai gautų pajamų kvitai, 1947 m. gegužės 16 d.--1956 m. sausio 2 d.
102 dėžė. BALF'o finansų dokumentai ir BALF'o Seimų leidiniai.
BALF'o įgaliotinio Vokietijoje britų zonoje kasos knyga, 1950--1951 m.
BALF'o įgaliotinio Vokietijoje administracijos išlaidų ir piniginių pašalpų apyskaitos knyga, 1952 m.
sausio--kovo mėn.
BALF'o įgaliotinio Vokietijoje bendra kasos knyga, 1952 balandžio--liepos mėn.
Bendrai šalpai gautų pajamų kvitai, 1956 m. sausio 2 d.--1957 m. gegužės 21 d.
Vasario 16-osios gimnazijos šalpai gautų pajamų kvitai, 1953 m. liepos 7 d.--1958 m. lapkričio 24 d.
BALF'o Seimų leidiniai, 1949 m., 1951 m., 1958--1972 m.
Asmenų laiškai, prašymai BALF'ui suteikti paramą, 1947 m.
BALF'o 1969 m. Seimo garso įrašas (juostelė)
103 dėžė. BALF'o Hartfordo skyriaus dokumentai, 1948--2007 m.
1. ALT ir BALF'o Hartfordo skyriaus susirinkimų protokolai, 1948 m. spalio mėn.--1963 m. spalio mėn.
2. BALF'o Hartfordo skyriaus susirinkimų protokolai, 1964 m. kovo mėn.--1996 m. vasario mėn.
Žinios apie 1996--2007 m. aukų vajų metu surinktas lėšas; BALF'o Hartfordo skyriaus kreipimaisi į
Hartfordo apylinkės lietuvius aukoti BALF'ui, 1991--2003 m.
3. BALF'o Hartfordo skyriaus piniginių rinkliavų apyskaitos, 1960--1984 m.
4. Dokumentai apie ALT ir BALF'o Hartfordo skyriaus veiklą: Vasario 16-osios minėjimo, rinkliavų,
ansamblio „Čiurlionis“ koncerto organizavimą, 1953 m., 1957 m.
5. Dokumentai apie ALT ir BALF'o Hartfordo skyriaus veiklą, Vasario 16-osios minėjimo ir rinkliavų
organizavimą, susirašinėjimo su BALF'u veiklos klausimais dokumentai, aukotojų sąrašai, 1954--1958 m.
6. Dokumentai apie BALF'o Hartfordo skyriaus veiklą, Vasario 16-osios minėjimo ir rinkliavų
organizavimą, susirašinėjimo su BALF'u veiklos, aukų rinkimo klausimais dokumentai, aukotojų sąrašai,
1958--1960 m.
7. Dokumentai apie BALF'o Hartfordo skyriaus veiklą, Vasario 16-osios minėjimo ir rinkliavų
organizavimą, susirašinėjimo su BALF'u veiklos, aukų rinkimo, dalyvavimo renginiuose klausimais
dokumentai, 1960--1963 m. ALT 1961 m. suvažiavimo leidinys
8. BALF'o Hartfordo skyriaus piniginių rinkliavų apyskaitos, aukotojų sąrašai, 1983--2006 m.
9. BALF'o Hartfordo skyriaus kasos knyga, 1956--2007 m.
10. BALF'o Hartfordo skyriaus išlaidų ir pajamų pateisinamieji dokumentai, 1967--1978 m., BALF'o
Hartfordo skyriaus kasos dokumentai, 1970--1975 m. aukotojų sąrašai, 1977--1983 m.
11. BALF'o Hartfordo skyriui atsiųsti BALF'o posėdžių protokolai, aplinkraščiai, veiklos apyskaitos ir kt.,
1968--1974 m.
12. BALF'o Hartfordo skyriui atsiųsti BALF'o posėdžių protokolai, aplinkraščiai, veiklos apyskaitos ir kt.,
1975--1980 m.
104 dėžė. BALF'o Hartfordo ir Putnamo skyrių dokumentai, 1980--2000 m. Įvairūs biuleteniai
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1. BALF'o Hartfordo skyriui atsiųsti BALF'o posėdžių protokolai, aplinkraščiai, veiklos apyskaitos ir kt.,
1980--1987 m.
2. BALF'o Hartfordo skyriui atsiųsti BALF'o posėdžių protokolai, aplinkraščiai, veiklos apyskaitos ir kt.,
1988--2003 m.
3. BALF'o 125-ojo skyriaus Putname pirmininko J. Kriaučiūno susirašinėjimo su BALF'o centru veiklos,
aukų rinkimo klausimais dokumentai, BALF'o 125-ojo skyriaus Putname surinkti dokumentai apie BALF'o
veiklą, Konektikuto apylinkėse aukojusių BALF'ui sąrašai, 1979--2000 m.
4. BALF'o 125-ojo skyriaus Putname pirmininko J. Kriaučiūno susirašinėjimo su BALF'o centru veiklos,
aukų rinkimo klausimais dokumentai, BALF'o 125-ojo skyriaus Putname surinkti dokumentai apie BALF'o
veiklą, Konektikuto apylinkėse aukojusių BALF'ui sąrašai, 1979--2000 m.
5. BALF'o 125-ojo skyriaus Putname pirmininko J. Kriaučiūno susirašinėjimo su BALF'o centru veiklos,
aukų rinkimo klausimais dokumentai, BALF'o 125-ojo skyriaus Putname surinkti dokumentai apie BALF'o
veiklą, Konektikuto apylinkėse aukojusių BALF'ui sąrašai, 1979--2000 m.
6. Biuletenis „JAV lietuvių bendruomenės informacijos“, 1952 m. Nr. 1, 1956 m. Nr. 2, 4, 1957 m. Nr. 5.
Amerikos lietuvių bendruomenės Centro valdybos biuletenis, 1958 m. Nr. 10, 13, 14.
7. Biuletenis „PLB Vokietijos krašto valdybos informacijos“, 1954--1958 m. Biuletenis „PLB Italijos krašto
valdybos informacijos“, 1958 m. Nr. 8.
8. Biuletenis „Prancūzų lietuvių žinios“, 1956 m. Nr. 8. Biuletenis „Pagalbos tarybos komitetui „Už
sugrįžimą į Tėvynę“ remti“, 1958 m. Nr. 4.
9. Biuletenis „Current News On The Lithuanian Situation“, 1953 m. spalio mėn.--1954 m. spalio mėn.
10. Biuletenis „The Lithuanian Situation“, 1955 m. sausio mėn.--1957 m. gruodžio mėn.
11. Iš CRALOG (Council of Relief Agencies Licensed for Operation in Germany) organizacijos per Brėmeno
uostą gautų siuntinių statistinės žinios, 1953--1954 m. lapkričio mėn.
12. Amerikos lietuvių informacijos centro biuleteniai, 1954-04-15--1956-02-25
105 dėžė. JAV lietuvių spaudos iškarpos, biuleteniai „Eltos informacijos“
1. JAV lietuvių spaudos iškarpos apie padėtį Lietuvoje, BALF'o veiklą, vajų organizavimą, lietuvių
pabėgėlių padėtį, 1945--1947 m.
2. JAV lietuvių spaudos iškarpos apie padėtį Lietuvoje, BALF'o veiklą, vajų organizavimą, lietuvių
pabėgėlių padėtį, 1945 m.
3. Spaudos iškarpos. Dokumentų būklė - labai bloga.
4. JAV spaudos iškarpos apie pabėgėlių padėtį, 1945 m.
5. VLIK Vykdomosios tarybos informacijos tarnybos biuleteniai „Eltos informacijos“, 1954 m.
kovo--rugpjūčio mėn.
6. VLIK Vykdomosios tarybos informacijos tarnybos biuleteniai „Eltos informacijos“, 1955 m.
vasario--gruodžio mėn.
7. VLIK Vykdomosios tarybos informacijos tarnybos biuleteniai „Eltos informacijos“, 1956 m. sausio 1
d.--gruodžio 31 d.
8. VLIK Vykdomosios tarybos informacijos tarnybos biuleteniai „Eltos informacijos“, 1957 m. sausio 15
d.--lapkričio 15 d.
9. VLIK Vykdomosios tarybos informacijos tarnybos biuleteniai „Eltos informacijos“, 1958 m. sausio 15
d.--spalio 15 d.
10. Lietuvių bibliografinės tarnybos biuletenis „Knygų lentyna“, 1955 m. balandžio--birželio mėn.
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106 dėžė. Surinkti tarptautinių organizacių, JAV Įstaigų leidiniai ir biuleteniai
1. „Monthly Review of Credit and Business Conditions“, 1954 m. lapkričio mėn.--1957 m. balandžio mėn.
2. „First National City Bank Monthly Letter. Business and Economis Conditions“, 1955 m. balandžio
mėn.--1956 m. liepos mėn.
3. American Council Of Voluntary Agencies For Foreign Service. News abstracts, 1945--1946 m.
4. American Council Of Voluntary Agencies For Foreign Service organizacijos dokumentai:
memorandumai, veiklos ataskaitos, pranešimai, biuleteniai ir kiti dokumentai, 1954 m.
5. American Council Of Voluntary Agencies For Foreign Service organizacijos dokumentai:
memorandumai, veiklos ataskaitos, pranešimai, biuleteniai ir kiti dokumentai, 1954--1955 m.
6. American Council Of Voluntary Agencies For Foreign Service organizacijos dokumentai:
memorandumai, veiklos ataskaitos, pranešimai, biuleteniai ir kiti dokumentai, 1954--1955 m.
7. American Council Of Voluntary Agencies For Foreign Service organizacijos dokumentai:
memorandumai, veiklos ataskaitos, pranešimai, biuleteniai ir kiti dokumentai, 1955 m.
8. Cooperative For American Remittances to Europe (CARE) organizacijos dokumentai: veiklos, finansų
ataskaitos, pranešimai, 1955 m.
9. United States Department of Agriculture dokumentai, 1953--1954 m.
10. War Relief Services-National Catholic Welfare Conference ataskaitos, biuleteniai, 1952--1953 m.
11. National War Fund dokumentai: biuleteniai, memorandumai, reklaminiai leidiniai, 1944--1945 m.
107 dėžė. Surinkti tarptautinių organizacių, JAV Įstaigų leidiniai ir biuleteniai
American Immigration Conference biuleteniai, 1956--1958 m. American Federation Of International
Institutes, 1958 m. Nr. 4.
Jungtinių Tautų biuleteniai, 1955, 1957 m.
Tarptautinių paramos ir labdaros organizacijų dokumentai: ataskaitos, biuleteniai, bukletai, 1944--1956
m.
108 dėžė. Tarptautinių paramos ir labdaros organizacijų dokumentai: ataskaitos, biuleteniai, bukletai.
1944--1958 m. Dokumentai apie BALF'o veiklą: BALF'o pirmininko pranešimas, direktorių tarybos
posėdžių protokolai, finansinės apyskaitos, 1954--1958 m. (pavieniai dokumentai, nesisteminti)
109 dėžė. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Tremtinių žinių biuro sudarytos lietuvių pabėgėlių stovyklose
(DP) gyvenusių asmenų registracijos kortelės (pavardės prasideda raidėmis - A, B, C, Č, CH, D).
110 dėžė. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Tremtinių žinių biuro sudarytos lietuvių pabėgėlių stovyklose
(DP) gyvenusių asmenų registracijos kortelės (pavardės prasideda raidėmis - E, F, G, H, I, J, O).
111 dėžė. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Tremtinių žinių biuro sudarytos lietuvių pabėgėlių stovyklose
(DP) gyvenusių asmenų registracijos kortelės (pavardės prasideda raidėmis - K, L, N).
112 dėžė. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Tremtinių žinių biuro sudarytos lietuvių pabėgėlių stovyklose
(DP) gyvenusių asmenų registracijos kortelės (pavardės prasideda raidėmis - M, P).
113 dėžė. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Tremtinių žinių biuro sudarytos lietuvių pabėgėlių stovyklose
(DP) gyvenusių asmenų registracijos kortelės (pavardės prasideda raidėmis - R, S).
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114 dėžė. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Tremtinių žinių biuro sudarytos lietuvių pabėgėlių stovyklose
(DP) gyvenusių asmenų registracijos kortelės (pavardės prasideda raidėmis - Š, V, T).
115 dėžė. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Tremtinių žinių biuro sudarytos lietuvių pabėgėlių stovyklose
(DP) gyvenusių asmenų registracijos kortelės (pavardės prasideda raidėmis - U, Z, Ž).
Lietuviams studentams šelpti komisijos sudaryti žinių lapai.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus nario anketos.
Pabėgėlių kortelės - Jo-H.
Jurgio Žvaliausko asmens dokumentai: užsienio ir vidaus pasai, nuotraukos, laiškai, ženklas,
maldaknygė.
116 dėžė (iš ALKA archyvo 41 spintos). Kunigo V. Martinkaus veiklos dokumentai
1. BALF'o Seimų, Centro valdybos, direktorių tarybos, posėdžių protokolai (kopijos), 1958--1970 m.
sausio 13 d.
2. Kun. V. Martinkaus susirašinėjimo su ALT'o, JAV valdžios institucijų veikėjais Lietuvos laisvinimo
akcijos, Vasario 16-osios minėjimų rengimo ir aukų rinkimo klausimais dokumentai. Dokumentai apie
lietuvių delegacijos vizitą pas JAV prezidentą J. F. Kenedį. 1953--1963 m.
3. Kun. V. Martinkaus susirašinėjimo su BALF'o centro valdyba, skyriais veiklos, lietuvių padėties, maisto,
drabužių siuntimo į Lietuvą, Sibirą klausimais dokumentai, BALF'o statistinės žinios, BALF'o šelpiamų
asmenų Vokietijoje, BALF'ui skolingų asmenų sąrašai, 1958--1964 m.
4. BALF'o pirmininko kun. V. Martinkaus susirašinėjimo su BALF'o centro valdyba, skyriais, PLB, JAV
lietuvių bendruomenės taryba, katalikiškomis organizacijomis užsienyje veiklos ir bendradarbiavimo,
aukų rinkimo klausimais dokumentai, BALF'o aukotojų sąrašai, finansinės apyskaitos, BALF'o centro
valdybos ir reikalų vedėjo sutarties projektas, 1965--1970 m.
5. BALF'o Revizijos komisijos aktai, finansinės apyskaitos, statistinės žinios, 1959--1968 m.
6. Kun. V. Martinkaus susirašinėjimo su Telšių vyskupijos Tremtinių kunigų šalpos komitetu katalikų
bažnyčios padėties ir paramos jai Telšių vyskupijoje klausimais dokumentai, 1956--1964 m.
7. Kun. V. Martinkaus susirašinėjimo su Catholic Youth Organization (CYO), Lietuvos Vyčių organizacija
veiklos, stovyklų jaunimui organizavimo klausimais dokumentai, CYO, jaunųjų vyčių organizacijos (The K
of L Juniors) biuleteniai, programos, 1960--1962 m.
8. Dokumentai apie kun. V. Martinkaus paskyrimus, jo ganytojiškąją veiklą Vokietijoje ir JAV,
susirašinėjimo su Providenso (Rhode Island) vyskupija veiklos klausimais dokumentai, 1948--1963 m.
9. Kun. V. Martinkaus susirašinėjimo su kun. L. Jankumi BALF'o veiklos, surinktų lėšų ir aukų paskirstymo
klausimais dokumentai. Kun. L. Jankaus raštai BALF'o pirmininkui J. B. Končiui, iždininkui A. Trečiokui.
1959--1964 m.
10. Kun. V. Martinkaus susirašinėjimo su kun. L. Jankumi Antano ir Ernos Ilginių šeimos įkurdinimo JAV ir
paramos jiems klausimais dokumentai, 1962--1963 m.
11. Lietuvoje gyvenančių asmenų laiškai, prašymai ir padėkos kun. V. Martinkui už suteiktą paramą,
1956--1958 m.
12. Kun. V. Martinkaus susirašinėjimo su emigracijoje gyvenančiais lietuviais pabėgėliais jų atvykimo į
JAV tvarkos ir paramos jiems klausimais dokumentai, 1960--1964 m.
13. Kun. V. Martinkui atsiųsti JAV lietuvių laiškai apie siunčiamas aukas Klaipėdoje statomai Šv. P.
Marijos Taikos Karalienės bažnyčiai, 1958 m.
14. Kun. V. Martinkui atsiųsti JAV lietuvių laiškai apie siunčiamas aukas Klaipėdoje statomai Šv. P.
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Marijos Taikos Karalienės bažnyčiai, 1959 m.
15. Sąskaitos ir čekiai už draudimo kompanijų Liberty Mutual ir Utica Mutual Insurance Company
suteiktas paslaugas, 1962--1968 m.
16. Pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1963--1967 m.
17. Pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1965--1967 m.
18. Kun. B. Pacevičiaus dramos, eilėraščiai, 1959--1960 m.
117 dėžė. (iš ALKA archyvo 37 spintos). Dokumentai apie drabužių ir avalynės, maisto paskirstymą
Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1952--1954 m.
1. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1952 m. spalio
mėn. (atgabenta „George Uhler“)
2. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1952 m.
lapkričio mėn. (atgabenta „D. Black Tern“)
3. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1952 m.
gruodžio mėn. (atgabenta „Black Tomoe“)
4. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1953 m.
vasario mėn. (atgabenta „Vulcan“)
5. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1953 m.
vasario mėn. (atgabenta „Black Heron“)
6. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1953 m.
vasario mėn. (atgabenta „Havmann“)
7. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1953 m.
balandžio mėn. (atgabenta „Odenwald“)
8. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1953 m.
gegužės mėn. (atgabenta „Black Halcon“)
9. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1953 m.
birželio mėn. (atgabenta „Black Condor“)
10. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1953 m.
liepos mėn. (atgabenta „Am. Scout“)
11. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1953 m.
rugpjūčio mėn. (atgabenta „Black Falcon“)
12. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1953 m.
gruodžio mėn. (atgabenta „American Importer“)
13. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1953 m.
gruodžio mėn. (atgabenta „Black Tomoe“)
14. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1954 m.
sausio mėn. (atgabenta „Black Tern“)
15. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1954 m.
sausio mėn. (atgabenta „Black Toroa“)
16. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1954 m.
sausio mėn. (atgabenta „Black Heron“)
17. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1954 m.
vasario mėn. (atgabenta „Black Tomoe“)
18. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1954 m. kovo
mėn. (atgabenta „Havorn“)
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19. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1954 m.
gegužės mėn. (atgabenta „Black Hawk“)
20. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1954 m.
gegužės, liepos mėn. (atgabenta „Black Condor“)
21. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1954 m.
birželio mėn. (atgabenta „Black Hawk“)
22. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1954 m.
gruodžio mėn. (atgabenta „Am. Shipper“)
23. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1954 m.
rugsėjo, gruodžio mėn. (atgabenta „American Importer“)
24. Dokumentai apie drabužių ir avalynės paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, 1954 m.
gruodžio mėn. (atgabenta „Am. Scout“)
25. Dokumentai apie CARE paketų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, CARE paketus
gavusių asmenų sąrašai, 1953 m. gruodžio mėn.--1954 m. lapkričio mėn. (4 tomai)
26. Dokumentai apie taukų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, taukus gavusių asmenų
sąrašai, 1952 m. spalio--gruodžio mėn.
27. Dokumentai apie taukų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, taukus gavusių asmenų
sąrašai, 1953 m. kovo mėn., 1954 m. gruodžio mėn.
28. Dokumentai apie sviesto paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sviestą gavusių asmenų
sąrašai, 1953 m. spalio mėn.
29. Dokumentai apie sviesto paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sviestą gavusių asmenų
sąrašai, 1954 m. birželio mėn.
30. Dokumentai apie taukų ir cukraus paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, taukus ir cukrų
gavusių asmenų sąrašai, 1953 m. sausio mėn.
118 dėžė. (iš ALKA archyvo 37 spintos). Dokumentai apie maisto paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems
lietuviams, 1953--1954 m., BALF'o įgaliotinio Vokietijoje siųstų raštų 2-ieji egz., finansų dokumentai,
1954--1955 m.
1. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1953 m. birželio mėn. (atgabenta „Prins Mauritc“)
2. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1954 m. kovo mėn.
3. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1955 m. liepos mėn.
4. Dokumentai apie cukraus paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, cukrų gavusių asmenų
sąrašai, 1953 m. spalio mėn. (atgabenta „American Merchant“)
5. Dokumentai apie cukraus paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, cukrų gavusių asmenų
sąrašai, 1954 m. rugpjūčio mėn. (atgabenta „Black Condor“)
6. Dokumentai apie saldainių ir šokolado paskirstymą lietuvių vargo mokykloms Vokietijoje, 1954 m.
gruodžio mėn.
7. BALF'o pajamų pateisinamieji dokumentai, 1952--1955 m.
8. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1955 m. liepos 1 d.--1955 m. spalio 30
d.
9. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1955 m. lapkričio 1 d.--1955 m.
gruodžio mėn.
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10. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje siųstų raštų 2-ieji egzemplioriai, 1954 m. sausio--birželio mėn.
119 dėžė. (iš ALKA archyvo 37, 28 ir 29 spintų) BALF'o įgaliotinio Vokietijoje siųstų raštų 2-ieji egz.,
1953 m., 1955 m., 1956 m., finansų dokumentai, 1952 m. gegužės--gruodžio mėn., LRK suvažiavimo
darbai ir kt.
1. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje siųstų raštų 2-ieji egzemplioriai, 1953 m. liepos--gruodžio mėn.
2. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje siųstų raštų 2-ieji egzemplioriai, 1955 m. kovo--rugpjūčio mėn.
3. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje siųstų raštų 2-ieji egzemplioriai, 1956 m. sausio--kovo mėn.
4. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje siųstų raštų 2-ieji egzemplioriai, 1956 m. balandžio--gegužės mėn.
5. Laikraštis „Alguvos baro Dienos naujienos“, leistas Kemptene Vokietijoje, 1946 m. sausio--spalio mėn.
6. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus visuotinio suvažiavimo darbai, išleisti Hanau Vokietijoje, 1946 m. rugsėjo
mėn., BALF'o biuletenis, 1946 m.
7. Dokumentai apie BALF'o veiklą: atsišaukimai, aplinkraščiai, reklaminiai bukletai, 1944--1946 m.
(pavieniai dokumentai, nesisteminti)
8. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1952 m. gegužės--spalio
mėn.
9. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1952 m. liepos--lapkričio
mėn.
10. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1952 m.
lapkričio--gruodžio mėn.
120 dėžė. (iš ALKA archyvo 28 ir 29 spintų) BALF'o įgaliotinio Vokietijoje finansų dokumentai, 1953
m.--1954 m. balandžio mėn.
1. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1953 m. sausio mėn.
2. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1953 m. sausio--vasario
mėn.
3. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1953 m. kovo mėn.
4. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1953 m. balandžio mėn.
5. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1953 m. gegužės--rugsėjo
mėn.
6. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1953 m. lapkričio mėn.
7. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1953 m. gruodžio mėn.
8. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1954 m. sausio mėn.
9. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1954 m. vasario mėn.
10. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1954 m. kovo--balandžio
mėn.
121 dėžė. (iš ALKA archyvo 28 ir 29 spintų) BALF'o įgaliotinio Vokietijoje finansų dokumentai, 1954 m.
gegužės mėn.--1955 m. birželio mėn.
1. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1954 m. gegužės--liepos
mėn.
2. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1954 m. liepos mėn.
3. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1954 m. rugpjūčio--rugsėjo
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mėn.
4. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1954 m. spalio--lapkričio
mėn.
5. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1954 m. gruodžio mėn.
6. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1954 m. gruodžio mėn.
7. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1955 m. sausio--vasario
mėn.
8. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1955 m. kovo--balandžio
mėn.
9. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1955 m. gegužės--birželio
mėn.
122 dėžė. (iš ALKA archyvo 28 ir 29 spintų) BALF'o įgaliotinio Vokietijoje finansų dokumentai, 1956 m.,
perkeltųjų asmenų stovyklose gyvenusių asmenų surašymo lapai, 1951 m.
1. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1956 m. sausio mėn.
2. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1956 m. vasario mėn.
3. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1956 m. kovo mėn.
4. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1956 m. balandžio mėn.
5. BALF'o įgaliotinio Vokietijoje pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai, 1956 m. gegužės mėn.
6. Perkeltųjų asmenų stovyklose (DP) gyvenusių asmenų surašymo lapai (bendrosios žinios, socialinė
padėtis, planai dėl emigracijos), 1951 m. Stovyklų pavadinimai prasideda raidėmis D, E
7. Perkeltųjų asmenų stovyklose (DP) gyvenusių asmenų surašymo lapai (bendrosios žinios, socialinė
padėtis, planai dėl emigracijos), 1951 m. Stovyklų pavadinimai prasideda raidėmis F, G, H, I
8. Perkeltųjų asmenų stovyklose (DP) gyvenusių asmenų surašymo lapai (bendrosios žinios, socialinė
padėtis, planai dėl emigracijos), 1951 m. Stovyklų pavadinimai prasideda raidėmis S, T
9. Perkeltųjų asmenų stovyklose (DP) gyvenusių asmenų surašymo lapai (bendrosios žinios, socialinė
padėtis, planai dėl emigracijos), 1951 m. Stovyklų pavadinimai prasideda raidėmis W
123 dėžė. (iš ALKA archyvo 28 ir 29 spintų). Dokumentai apie maisto paskirstymą Vokietijoje
gyvenusiems lietuviams, 1955 m.
1. Dokumentai apie sviesto paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sviestą gavusių asmenų
sąrašai, 1955 m. sausio mėn. (atgabenta „Am. Shipper“)
2. Dokumentai apie sviesto paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sviestą gavusių asmenų
sąrašai, 1955 m. kovo mėn. (atgabenta „Am. Clipper“)
3. Dokumentai apie sviesto paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sviestą gavusių asmenų
sąrašai, 1955 m. birželio mėn. (atgabenta „Am. Merchant“).
4. Dokumentai apie sviesto paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sviestą gavusių asmenų
sąrašai, 1955 m. spalio mėn. (atgabenta „Am. Importer“)
5. Dokumentai apie sviesto alyvos paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sviesto alyvą gavusių
asmenų sąrašai, 1955 m. sausio mėn. (atgabenta „Marien Lykes“)
6. Dokumentai apie sviesto alyvos paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sviesto alyvą gavusių
asmenų sąrašai, 1955 m. kovo mėn. (atgabenta „Bieberstein“)
7. Dokumentai apie sviesto alyvos paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sviesto alyvą gavusių
asmenų sąrašai, 1955 m. birželio mėn. (atgabenta „Am. Ccout“)
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8. Dokumentai apie sviesto alyvos paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sviesto alyvą gavusių
asmenų sąrašai, 1955 m. spalio mėn. (atgabenta „Vulcan“)
9. Dokumentai apie sviesto alyvos paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sviesto alyvą gavusių
asmenų sąrašai, 1955 m. gruodžio mėn. (atgabenta „Am. Shipper“)
10. Dokumentai apie pabėgėlių vaikų vasaros stovyklų Vokietijoje organizavimą, jų šelpimą ir
aprūpinimą, 1954--1956 m. (3 tomai)
124 dėžė. (iš ALKA archyvo 28 ir 29 spintų) Dokumentai apie maisto paskirstymą Vokietijoje
gyvenusiems lietuviams, 1954 m. gruodžio mėn.--1955 m.
1. Dokumentai apie taukų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, taukus gavusių asmenų
sąrašai, 1954 m. gruodžio mėn. (atgabenta „Briton Lykes“)
2. Dokumentai apie taukų paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, taukus gavusių asmenų
sąrašai, 1955 m. vasario mėn. (atgabenta „Bieberstein“)
3. Dokumentai apie sūrio paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sūrį gavusių asmenų sąrašai,
1955 m. vasario mėn. (atgabenta „Am. Traveler“)
4. Dokumentai apie sūrio paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sūrį gavusių asmenų sąrašai,
1955 m. vasario mėn. (atgabenta „Barenstein“)
5. Dokumentai apie sūrio paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sūrį gavusių asmenų sąrašai,
1955 m. gegužės mėn. (atgabenta „Neckarstein“)
6. Dokumentai apie sūrio paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, sūrį gavusių asmenų sąrašai,
1955 m. spalio mėn. (atgabenta „Vulcan“)
7. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1955 m. sausio mėn. (atgabenta „Mason Lykes“)
8. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1955 m. vasario mėn. (atgabenta „Am. Inventor“)
9. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1955 m. spalio mėn. (atgabenta „Am. Importer“)
10. Dokumentai apie pieno miltelių paskirstymą Vokietijoje gyvenusiems lietuviams, pieno miltelius
gavusių asmenų sąrašai, 1955 m. gruodžio mėn. (atgabenta „Am. Shipper“)
Tvarkė LCVA darbuotojos Džiuginta Stankevičienė ir Sigita Baranauskienė
2015-10-09

71

