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Sars tykiai gu žydais.

Dažnai gaunama nusiskundimą, ka* žv*ai įduoda lietuvius okupacinėms 
valdžioms kaioo ją tautos kenkėjus. Siam klausimui išsiaiškinti vie
nas atsakingas lietuvis oas^steng* susitikti su vienu dabar įtakingu 
Lietuves šydu. Minate lietuvio buvo pasiūlyta aptarti du klausimus: 
1. Apie žydą įdavin^jiną lietuviu okupacinėms valdžioms ir 2. Apie 
žydą įsijungimu į kovą už uiatuvos nepriklausomybe. į pirmai klausi
mu žydą atstovas atsa&e taip: žydą tauta yra labai nukentėjusi nuo 
liebuvią: iš 35u.uuU žydą pasiliko gyvą tik apie 9.UuO. Per skaudus 
yra faktas, kad tokiu greitu laiku g ai ima butą^jis nagrinėti. Laikas 
turi 3 į atvėsint. Tuomet tik. galima bus sėsti žydams su lietuviais 
už bendro stalo. Dėl antro klausimo pareiškė: kol^darbieciai nebuvo 
valdžioj, jie žadėjo šydams Palestinos klausimą išspręst palankia 
žydams plotme; tačiau, kai jie laimėjo rinkimus ir paėmė valdžię į 
savo runkas, Palestinos klausimą jie sprendžia lygiai taip pat, kaip 
ir j y pirmataksi - konservatininkai, vadinasi, žydams nepalankiai. 
Ir is ealiuną trijulės tik vienas Stalinas visu šimtu procentu palai
ko žydą tezę. To**! ta* šiandien žydai negalės pykintis su Stalinu 
d*l Lietuvos nepriklausomybes. Čia jisai pastebėjo, kad vargiai kas 
žydą nasiliks Lietuvoj ir kad jis cats ir kiti ieškosią kitos apsi- 

t vvvenimo vietos. Be to, jis priduri, kad jis yra pasakęs savo nuomo
nę iškeltais klausimais, bet jis esąs tikras, kad ir kompstotingas 
žvdą organas į juos atsakysiąs taip,Akaip ir jis yra^atsakęs. Po to
kio atsakymo jam buvo pastatytas trecias klausimas išsiaiškinti ir, 
būtent, toks: kol žjjdą santykiai su lietuviais išsiaiškins, žydai 
laikosi lietuviu atžvilgiu neutraliai ir nesivaduoja kerštu. Žydą 
atstovas į šį klausimą atsakė taip: žydą kgmpetetingas organas ker
štu nesivąduojąs. Jei kur pasitaiko tos rusies reiškinią, tai^esą 
oavienią žydą darbai, apie kuriuos tas organas neturįs jokią žinią. 
Jei butą tokią faktą (tokią faktą jam buvo nurodyta), tai jis mielu 
noru juos ištinsiąs ir padarysiąs reikiamą išvadą. Jei atsirastą 
zv*ą įduotąją tarpe lietuvią, kurie nedalyvavo žydą likvidavimo ir 
nlxsiro dar1'e. žydą komitetas pad ėsiąs juos iškai 'jin o išlaisvinti.

to, jis nazadxjo nėr savo laikraštį įspėti žydus, kad santykiuose 
su lietuviais jie nesivadąotą nena?rįsto keršto sumetimais ir nasiu- 
V,^ka* patys lietuviai išduotą okupacinėms įstaigoms tuos savo tau
tiečius, kurie yra prisidėję prie žydą naikinimo ir ją turtą plėšimo.

Tai yra trukusio virš valandos lai^o ramaus ir taikingo pasikalbėji
mo trumpa santrauka.

Pasikalbėjimo metu besitariančią galią buvo palį^a-tas žydu klausimas 
visoj platunMjj.. Su i-*rials joAtiekiaT
mas. : ,
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—-—“anrwa, ka'’ žydai atsiradę Lietuvoj karaliaus Kazimiero "’"’idžiojo 
viešuatavimo matu. Kity yi manymu, jy "butą Lietuvoj dar pries Kazimie.-_ __ 
rą ""i^įjį, tik ramesni are ekai ciuje. i?er visą §į ilgą bendrąjį lietu
viu su žydais su^vvenimą jokiy skaudžią konfliktu tarp šiy dviejy 
tauty nebuvo. Care Kusi;a buvo priešinga žydams. Juos labai varžė 
savo imperijos ribose, .intis emit i zmas buvo palaikomas ir kurstomas 
oficialiniy įstaigy ir net įstatymą leidimo^organo. Tuo pat keliu bu
vo i engiamos žydu Skerdynės-pogromai. -ir ryškus pavyzdžiai ir^tiesio- 

__ giriai raginiu ai lietuviams taip pat prisidėti prie šios antižydiškos 
akcijos lietuviy nepaveike. lietuviui žydas buvo tik žmogus, senas 
Lietuvos gyventojas, -lietuvio krikščioniškoji morali neleido jam sekti *'■' 
rūsy pavyzdžiu, į kurį, jis žiurėjo su pasibiaurėjimu. atgavus Lietuvos- 
rey riklausGnybę, niekad nieks nė nesikėsino siaurinti žydy teisią, 
msks nibuvo uzsirojęs daryti jiems bet kurios skriaudos. Niekad nie
kur nebuvo kilę kokiy antižydišką ekscesy. Jei kur pasitaikydavo kokly ' 

' — nešusioratimy, tai jie buvo tik nesusipratimai žmosaus su žmogum, o 
ne tautės gu tauta. Lietuvos praeitis žino skaudesniy kovy lietuviy su 
11 etų•ruais, negu lietuviy su žv^ais. Ištisą amžiy bigvje lietuviy tau
tos eu’weniras su žydais buvo sklandus, taikingas, draugiškas ^jęs - - 

-net ligi intimiškume. Lietuviy tautoj antisemitizmo n^ šešėlio nxra 
buvę, ~š kur tad jis staiga tik vokiečiams okupavus Lietuvy galėjo 
atsirasti ir negird'to žiaurumo formomis pasireikšti? kas sekė liūd
ną ir skaudžią žydy naiuiniwo sietuvoje istoriją,atam į šį kiaušiny

___ nesunku atsakyti. iai vo^ieciy padaras. xo budeliško darbo idėją, me—"
todus ir vykdymą atnešė vokiečiai. uas vyko vokieciy Okupacijos metu 
Lietuvoj su žydais, tai buvo tiusli fotografija to, kas buvo įvykdyta- 
prieš žydus pirmiausiu Vokietijoj, o paskui visose ją o£upu»tose val
stybėse. Koks buvo lietuviy tautos ir lietuviy vaidmue sifts© vokieciy 
atneštose ir vykdomose žydy skerdynėse? nietuviy tauta be susitarime, 

■nes jis rudosios okupacijos metu buvo^neįmanomas^ giliai pasipiktino 
tuo ir visas savo simgatijas ne vokiečiams, bet žydams pareiškė.kai 
prieš nąikinimą vokiečiai dar tik tyčiojosi, niekino ir kankino žydus, 
kai juos suvarę į rinkas nežmonišku budu varinėdavo su jy žiiloęaisi 
gulk,-'kelk, bdk, šok i-*’ v4l gulk, kelk ir 1.1., lietuviai tai matyda
mi b'-go šalin, n ealmami tokio zmosaus niekinimo pakelti. Daugelis 
verkz iš susijaudinimo. Vokiečiai stebijosi ir nirto, kad save sadi
stiškiems darbams lietuviu tauto j pritarimo neturi. Jie, mat, norėjo, 
kad jy programiškas žydy išnaikinimo punktas lietuyiy tautos rankomis • — 
buty įgyvendintas. (Vokiečiai buvo pries tai pareiškę, kad žydy klau
sinę. jie rezervuoją sau, o jy turtas esąs reiciio turtas, vadinasi, . 
nieks negali žydy klausimo spręsti kitaip negu vokieciai^ir nieks ne- 
turi teises reikšti pretenzijy į žydy turtąz) ias jy įtūžimas daug 
kam buvo pademonstruotas.' kai prof. Krupavičius 1942 m. prieš aręsta- 
virą ir išvežimą į Vokietiją buvo tardomas Kauno Gestape, prig žydy 
klausimo gestapininky-tardytojy ilgiausia buvo apsistota, a Ir geruoju 
ir piktuoju jie stengėsi prof. Krupaviciy įtikinti, kad žydą! esą 
didžiausi "ietuves priešai, kad tik žydus išnaikinus Lietuva busianti 
laiminga, kad lietuviai intelektualai atsakingi už lietuviy tautos

. neorisiddjimą nrie žydy naikinimo, kad istorija aukštai iškelsianti 
vokieciy nuopelnus žmonijai už žydy^išnaikinimą. Kai į tai prof. Kru- 
oavicius našiuiė geriau palaukti nacios istorijos sprendimo negu jai 
bdgti už akiy, tardytojy naktis nasiek^ aukšeiausį įtempimą.

lietuviy tauta ne tik saveasentimentais, bet ir darbais stojo žydy ( 
pusėje. Labai didelis Smaucios lietuviy ūkininką, nepaisant to, kad 
už žydy slėpioią. tH.vi) 4>-e^<Lbtus, labai kietos net ligi jairties...
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bausmė.ė' bau*os, slėpė žy*us. Semaža žydę, pabėgusię nuo vokiečiu, kru- 
viros egzekucijos, rado širdingę prieglaudę katalikę, vienuolynuos a, 
klabeni jose ir lietuviu inteligentę šeimose. Katalikę dvasininkai kiek 
galėdami tę akciję palsikz. Faune vyriausias rabinas Sapyra uz tai 
buvo raštu pareiškęs pad'kę per Kauno Kuriję katalikę dvasininkijai.

■ Kiti voki ecię evakuoti | /ckietiję iš Lietuvos žmonas ir šiuo sunkiu 
momentuaneapleido globotę žydę, juos pasiimdami kartu su savim. Pri
minsiu ei a^ Laukelis kię Klebonę kun. P.k&ralię. Brieš^vokiecię tokį, 
elgesy su žydais protestavo ne tik darbais bet ir rastais, nebijoda
mi vokiecię karšto, sięsdami juos Lietuvos generalkomisarui von Kentel- 
nui Lietuvos episkopatas, buvę aukštieji sietuvos žmonės, kaip Kesoub- 
likos prezidentas Dr.K.Grinius , buv.ministeris J .Aleksa^ buv.min.prof. 
M.Krupavičius ir kiti,. Pamin itieji asmenys kaipo žydę užtarytojai 
(tarp kitko) buvo areštuoti ir ištremti - Grinius dėl senatvės ir li
gos tik iš Kauno, o Aleksa ir Krupavičius - | Bytkunę kalėjimę, o va
liau i Vokietijos gilumę ir atiduoti Gestapo globon. Iš tos :,globos" 
juos išlaisvino tik. at'ję amerikiečiai. Kauno Karmelitę -oarani.jos vi-

. kara.3 už žydę gelb^jimę buvo nuteistas keliems metams kalyti. Vysk.
Bri zgio pasakytas žydę klausimu pamokslas lietuviuose sukali džiaugs
mo ir oasigėr'jiro. o vokiečiuose pykčio. Daugelio kunigę teigimu anie 
žydę skerdynes lietuviai tik su ašaromis akyse kalbėdavo, už nužudytus 
žydus lietuviai daug ir aišię užoraš/davo. Taip reagavo lietuvię tauta 
y vokiecię žydę žudyuę. ir tai jie darė tuo metu, kai daugelio paskirę 
žydę padaryta,, lietuvię tautai skriauda dar nebuvo pamiršta, kai ne 
mažas ję skaičius aktingai padėjo bolševikams naikint lietuvię tautę. 
Bet lietuviu tauta sugebėjo atskirti pastirę asmenę darbus nuo tautos. 
Lietuviams žinoma, kad nėra grudę be pelę ir kad nėra tautos be išga- 
mę ir moralinię supuvėlię.A^ydai gi to suprasti nenori. Jie priekai
štauju dažnai, kad žydus užtarinėję ir jiems padėdavę tik atskiri as
menys, Agi visa tauta tylėjusi. Teigimas labai neteisingas. Taip teig
dami išleidžia iš akię tę momentę, Kad vokiecię okupacijos metu nebu-r 
vo kam kalbėti ir reaguoti tautos vardu. Kas ir gali tautos vardu kal
bėti? Parlamentas, vyriausybė, organizacijos. Bet to nieko nebuvo. 
Visa vai buvo bolsevikę sugriauta ir sunaikinta. Vokiečiai Lietuvos 
atžvilgiu buvo nevaresni už bolševikus. Jie neleido nei vienam tautę, 
atstovaujančiam organui atsikurti. Vienatinis Bpiskopatatf - kaipo Lie
tuvos Katalikę Bažnyčios taisyta vadovybė galėjo lietuvię katalikę 
vardu kęlbzti. Ir jis tai padarė net pakartotinai. GriniusA Aleksa ir 
Krunavicius, protestuodami prieš vokiečiu žydę žudymę, ta žygi darė 
ne kaipo privatus asmenys, bet Kaipo tautos atstovai, kaipo buvę par
lamento ir vyriausybės nariai. ±'ai suprato Lr tardę prof. Krupavicię 
gestapininkai, ir tai juos ypatingai pykino "ir erzino. Keliais atve
jais jam buvo pabrėžiama: ”131115103 kaipo ministerio žodįs turi kito
kios vertės, negu eilinio piliečio”, nors prof. Krupavičius tuomet 
buvo tik buvęs ministeris. Bet svarbiausia, kaip pati tauta, 
jos masė, kuri tose sęlvgose pati save reprezentavo ir atstovavo, el
gėsi, kekię ji^poziciję užėmė žydę atžvilgiu. Ta tautos masė, kaip 
Vuvr minėta, užėmė^garbįngę poziciję: vokiecię elgesį su žydais oa- 
sirerk*, pati tame šlykščiame darbe nedalyvavo ir kiek galėjo žydams 
na*'jo.

Tiek d*t tautos. Vigai kitas klausimas dėl oaskirę asmenę. Be morali
nię supuv'lię tautos n "ra. Ir šio karo metu ję pakankamai pasirodė 
ir J.A. T’., ir Anglijoj, ir Brancuzijoj ir visose kitose tautose. J eiA 
tose tautose, kur visą lai^ę. normaliai lankeijonavo skirti tokiems iš
krypi Tiems priiminėti „ir .suiiKosti i, kixr_ j-akios svetimos., oku-
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pačijos nebuvo demoralizavusios nei pareigūnę, nei piliečiu, atsiras
davo įvairios rusies moraliniy iškrypėliu, tai ką bemanyti apie lie
tuvy, kuri ėjomis vieny, okupantą ranką į kitą ir dar nebot kokly oku
pantą, bet bolševiką ir vokiškąją naciy, kurieaturi specially, gerai 
apgalvotą ir susisteminty tikslą ir priemonią žmonėms demoralizuoti 
ir įjungti, panaudojant reikalai esant ir rafinuotą terorą, į savo 
darbą. JieAtuo budu užimamuose kraštuose sudarydavo sau pageibininką 
kadrus. Tačiau reikia oasakyti, kad tokiy pagalbininku Lietuvoj jiems 
pavvko susirasti labai nedaug. Žydą tautos tragedija Lietuvoj prasidė
jo tik vokiečiams galutinai okupavus Lietuvą. Jie į savo kruviną dar
bą stojo su visu savo Vokietijoj ir anksčiau užimtuose kraštuose įgy
tu natvrimu, smulkiai išdirbtu planu ir niakinimo^bei naikinimo bu
dais. įvairus vagys, plėšikai, profesionalai, bolševikai, persimetę 
ori e naciy, ir avantiūristai lengvai davėsi įtraukiami į vokiečiu va
romą darbą. Vokiečiai juos rėme ir kurstė. Bet tuo nesitenkino. Jie 
sudarvtąis vardiniais sąrašais iš aplinminiy vaisciy. reikalaudavo^at- 
siysti žmoniy suvežtiems žydams šaudyti, saugoti, kitus varydavo žy
dams vežti į nuskirtąją vietą. -Lietuviai purtėgi tuo, bėgo, įsakymą 
nevyko ė, kai nuvokė, kuriems tikslams jie kviečiami; kurie tai suži
nodavo tik prie parengtoašydams kapo, atsisakinėjo, protestavo, taip 
pat bėgdavo, nors už neišpildymą dedamos porcijos vokiečiai grasino 
sušaudymu. Ne visi turėjo galimybės ir drąsos dėl ty grąsinimy pabėg
ti. Tą nelaimingu moraliai išprievartautą žmoniy daugelis d<«i nvrvy 
nertomoimo ir sąžinės neramumo psichiškai pakriko, tik didesnės jėgos 
verčiami ir mirties pavoj.aue ve^g^ami tai dar^. Daugelyje vi etą ir sa
visaugos ^aliniai ir eaviieniai žmonas atsisak^ paklusti vokiečiams. 
Dar vienas oažym^tinas momentas, butert, interregnum© momentas, t.y., 
kai vienas okupantas trąnb'si, o kitas jo vietą už^mi, kuomet dar ne
buvo įkurta administraciniai organai. Vokiečiai žygiuodami* pirmyn jau 
pradėjo, nors ne masiškai, žmones žudyti, Tuomet ji9ažudė ir lietuvius. 

‘Tuo metu lietuvią daugi.au nuo ją ^ulipkos žuvo negu žydą. Šiuo palaidu 
metu pasireiškė vienur didesne, kitur mažesnė anarchija. Prasidėjo as- 
meniniy sąskaitą suvedimas ir kerštas, liet šiuo atveju daugiau lietu
viy žuvo negu žydu ir žydai buvo šaudomi ne kaipo žydai, bet kaipo 
lietuvią tautai nusikaltę bolševikai, Taip, pav., Kalvarijoj, buvo su
naikinta virš 120 žmoniy. Ją tarpa žydą buvo tik 36. (čia šaudė atvykę 
iš Suvaiką vokiečiai,). Sušaudytą lietuviy tarpe buvo 3 Lietuvos lais
vės kovą savanoriai ir visa eilė paaugliy; Seirijuose iš 13anužudytą 
žmoniy buvo tik 1 žjydas ir 1.1, Tiepa, yra ir kitokią pavyzdžią, pav., 
Šiauliy apskrity,Al?akruojuje, Jonišky^ Joniškėly ir gal kitur buvo 
žudomi turlmomi'’ žiniomis tik žy^ei. Ar ten buvo žudomi ir lietuviai, 
neteko sužinoti. Kas tas žudynes organ-* zevo? Taip pat žmogug be jokios 
moralas ir antil^etuviško^nusistatyme urvokatas Požėla. Bolševikams 
atėjus, jis buvo taeęs aršus enkavedistas, ’’aug prisidėjęs prie lietu
viy naikinimo iir išvežimo į nusiją. Atėjus vokiečiams, jis virto to
kiu pat lietuviams kenksmingu gestapininku. žydą žudynes jis arrgani- 
zavo tarp kitą ir ją turtą plėsimo motyvu. Ty žydišką turtą pas jį 
rasta daug. Po'žėla vokiečiams taip buvo įsiteikęs, kad, kai patys lie
tuviai jį jiems įdavė kaipo bolševiką, enkavedistą, ilgai lietuviais 
netikėjo, ir p?acios vokiecią viršūnės, būdamos su juo labai artimuose 
santykiuose, leido jam ir toliau laisvai veikti. Nieko negalėjo padė
ti ir lietuv'lą patiekti vokiečiams Požėlos priklausymo bolševiką NKVD 
i'bkuR'sntai. Ir tik tada, kai targ Bož'įos ir vokiaciy kilo nesusipra
timą, žmoni pasakojimą, dėl plėšiamą žydą turtą oasidalinimo, vokie
čiai jį sus audė , ■ !

Kąį> teki e žvdy nslkifiim.. veiksmai vyko, jiems vadovavo ir juos orga
nizavo i vėd ros poz^loš, kuriu, '’ėją Lietuva turėjo, bet kurią turi ir
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visos kitos tautos. Tai lietuviu tautos išgamos. Dėl jų gėdisiAtauta, 
smerkia ir atgavusi okupanto išplėštų nepriklausomybę, juos pasauks 
teismo atsakomybėn ir paskirs nusipelnytu bausmę.

Lietuviu tauta pasiliko švari žydų naikinimo vyksme. Ji laikėsi tuo 
liūdnų momentu herojiškai, nes pareiškė viešai savo pasipiktinimų tuo 
vokiečių, žygiu, kur tik galėdama žydus palaikė ir slėpė, nors už tai 
gr^sė vokiečių, bausmės - nuo kalėjimo ligi mirties bausmės, ir tokių, 
bausmių, nemaža lietuvių susilaukė. Pav. dabartinis Fauno archivyskupi
jos valdytojas kan. Jakuhauskis buvo uždarytas į Vilijampolės getų, 
kiti, kaio pirmiau minėta, >inc ištremti Vokietijon r t.t. 0 uz pa
skirų žmonių veiksmus tauta reatsako. Tos atsakomybes lietuviai ne
reikalauja ir is ž,rdų tautos už jos pavienių narių nusikaltimus lie
tuvių tautos atžvilgiu pirmos bolševikų okupacijos metu.

Santykiai su vokiečiais.

Germanas iš savo prigimties linkęs viešpatauti, į kitų tautų^žmones 
žiūrėti iš aukšto ir palenkti juos savo tikslams. Šitokiu požiūriu 
buvo traktuojami ir išvežtieji iš sietuvos į Vokietijų. Pradedant 
fabriko darbininku, baigiant intelektualu vokiečių buvo traktuojami 
kaip vergai.

Ir dabar žuvus Hitlerio režimui, kurie svetimšalių gyvenimų tvarkė 
specialiais Įstatymais ir kuris dabar praktiškai nustojo veikęs,vokie
čių neanykanxa svetimšeliams neatslūgo, o pasijutę laisvesniAjų dar 
labiauišnlėtė. Burmistrai ir nolicija pradėjo svetimšalius išdavinėti 
rusams, jie kurstė įr tebskursto orieš juos amerikiečius ir^panaudoja 
kiekvienų nrogų įvairiomis fermomis savo ^neapykantai pareikšti .Past a- 
iais laikais tų savo akcijų prieš svetimšalius jie pradėjo varyti ir 
savo spaudoje, Lalo pavyzdys paduodamas straipsnis iš laikraščio "Die 
Keue Zeitung" hr. 1 iš s.m. sausio 4d., pavadintas "Kontrolle dgr 
Verschleopten", Kuriat e rašo:

"Šiuo metu amerikiečių užimtoje zonoje gyvenančių išvežtųjų ir be tė
vynėj asmenų politinė praeivis amerikiečių slaptosios tarnybos yra 
rūpestingai tiriama. Ęsant tokiai kontrolei buvo atrastas vienas len
kas SS-dalinių karys, vadovavęs lankų išvežimo transportui. Jis nuo 
tam tikro laiko jau buvęs palės komas zadp įtariamas dalyvavęs karo 
nusikaltimuose Lenkijoj.

Iš amerikiečių kariu omen's vadovybė oficialių žinių aiškėja^ kad iš 
Baltijos valstybių nabagėlių dengtausi a oab'go į Vokietijų įs simpati
jos nacionalsocializmui ir jie dsr šiandien neatsisako nuo šios min
ties. Baltieciai v’a, bb to, aisakiugi į 51 dideles dalies nusikaltimų, 
dėl kurių anksčiau krisdavo atsakomybe kitų tautų išvežtiesiems ir ku
rie amerikiečių zonoje paskutiniu lali-v. baugindavo visuomenę.

Busija turi didžiausio intereso, kad is sietuvos, Latvijos ir Estijos 
į Vokietijų pabėgę asmenys grįžtų. Ba^al Jaltos susitarimų J.A.V. pa
siliko teisę juos pripažinti ne Sovietų Sųjungos piliečiais, o pri
klaus an ei ais^ jų ankstyvesnei tautybei^ J-ki šiolei dar nei vienas be 
tėvynės esančių nebuvęs verčiamas grįžti į savo tėvynę, keikia manyti, 
kad pasėkoje tų amerikiečių s‘‘aptosiosAtarnybos istaraymų bus nustaty
tas ir J.A.V. tolimesnis nusistatymas šiuo klausimu. Esančiųjų be tė
vynės stovyklos apstatomos tvirtai ginkluotomis sargybomis taip, kad 
niekas be leidimo nedali is stovyklos išvykti.
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J.A.V. emigracijos komisaras U&o barasi, amerikiečių Užsienių._Baikalu. 
Ministerijos pasų smyriaus vlrsininKas norward j^.i’ravers ir vienas is 
aoksciausiųjų valdininkų amerikiečių, sveikatos valdybos xtalph. U.'wil
liams netrukus išvyks į karopą. uie’turi praduti parengiamuosius dar
bus paskubintai bėglių emigracijai į u.k.V. is Vokietijos, kaip gali
ma greičiau turi bati atidaryti vizavi^ o biurai rrankfurte, Stuttgar- 
te, MVnchene, Bremene, Hamburge ir Berlyne, kad išskirti nacionalso
cialistus ir kitus nepagaidauj amus elementus, visi išvykstantieji 
bus amerikiečių slaptosios tarnybos politiniai ištirti. Bendrų atsa
komybę už emigracijų ir už duotų už pabėgėlius laidavimų kontrolę 
neša emigracijos ir natūralizacijos valdybos teisių^skyrius. Trans
porto priemones tieks WHRA., kuri yra oer^musi ir išeivių aprūpinimų 
iki. atvykimo į Amerikų. Laivus pervežimui duoda amerikiečių karo lar- 
vlrlnkvsVs įstaiga. Numatoma kas mxnuo no du transportu is Bremeno 

korkų. Neturinčių priemonių emigrantų pervežimo ir aprūpinimo 
išlaidas nerimą Pabėgėlių Urbanizacijos.”

Panašių^strui)snių yra tilpę Mainfranken ”BcHo” ir kituose vokiečių 
laikiusšiuose.

Organizacinis gyvenimas.

IĮ e tuvi u ..tremtinių, .bendruomenė..

Iki šiolei tremtiniai vienur buvo tvarkomi Lietuvių Sųjungos, kitur 
vietos komitetų, o dar kitur ir Lietuvių Sųjungos ir komitetų. Iki 
šio laiko gvvonimo aatyrimai tremtinių gw en iro a vairuot o jus įtikino, 
kad tremtinių visuomenes gerovei yra būtina ligšiolinėj organizaci- 
n’j struktūroj' padaryti kai kurių pakeitimų ir tuo budu atbaigti or
ganizavimo darbų.

Iš lietuvių Sąjungos debar išauga lietuvių bendruomenė, bendra lietu
viu tremtinių seimą, kurioje aptariami, sprendžiami ir vykdomi visi 
lietuvių tremtinių reikalai.

Lietuvių tremtinių bendruomenė organizacinės struktūros atžvilgiu su- 
sisJrlrsto į apylinkes, apygardas ir centrų. Bagrindinė bendruomenės 
celė - apylinkė. Jai priklauso visi atskirų stovyklų arba vienoje ar 
keliese vietovėse atskirai gyvenų lietuviai, kiekviena apylinkė turi 
keturis organus: visuotinį susirinkimų ir jo išrinktų komitetų,kontro
lės komisijų ir apylinkės teismų. Apylinkės susirinkime sprendžiamu 
balsu dalyvauja visi turį apylinkės gyventojo .požymį'pilnamečiai 
(baigę 21 metus) lietuviai".

Visus tremtinių &wlink<s reikalus tvarko apylinkės komitetas. Jis 
teikia tremtiniams paramos? atlieka konsuliarinius patarnavimus, glo
boja Buv. politinius kalinius, tvarko apylinkės tremtinių statistikų, 
organizuoja švietimo, auklėjime ir kitas kultūrines įstaigas, organi
zuoja vietos lietuvių tremtinių administracijos įstaigas, rūpina trem
tiniams tinkamo^darbo, atstovauja tremtinius sųjuugininkų ir vietos 
įstaigose, leidžiu vietos reikalams potvarkių ir vykdo apygardos ir 
P antro organų patvarkymus.

Apylinkės kontrolės komisija rūpinasi komiteto ir jo įstaigų kasa, pri
žiūri ir tikrina ūkį ir atskaitomybę.

Apvlinkė? teismų sudaro paskirtas teisėjas ir du apylinkės susirinki
me ■’’ir.zt.l prisidės. Apylinkės teisėjas skiriamas iš dinl. teisininkų.
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Teismas vadovaujasi Nepriklausomos Lietuvos įstatymais, veikiančiais 
tremtiniu potvarkiais ir vyriausiojo tremtinių teismo praktika. 
Sprendžia visas civilines ir "b nu d žiemę, s i as "bylas, kurios nepriklauso 
sąjungininkų, organų jurisdikcijai.

Visos lietuvių, apylinkės jungiasi į apygardas. Apygardų, ribas nustato 
vyr. tremtiniu komitetus, .apygardų organ-is yra: apygardos susirinki^ 
ras, apygardos komitetas ir apygardos Kontrolės Komisija. Apygardos 
susiiinkima sudaro apylinkėse išrinkti įgaliotiniai, kurie renka apy
gardos komitetų upygurdinės apimties reikalams tvarkyti.

Ayvlinkių ir apygardų organų veiklai derinti sudaromas lietuvių y j o
tinių centras, kurio organai yra: atstovų suvažiavimas, vyr. komit;-- 
tas, vyr. kontrolės komisija ir vyr. teismas. Tremtinių atstovus ron-'- 
ka rinkimų apylinkės, kurias nustato vyr. komiteto skirta vyr. rinki
mų komisija.

Centro vykdomasis organas yra vyr. tremtinių komitetas, kurio nariu, 
sali "būti išrinktas kiekvienas pilnateisis lietuvis, turįs 25 m. am
žiaus.

Vyr. tremtinių komiteto ir kitų centrinių organų apygardos ir apylin
kių kasai, ukiui ir atskaitomybei ir įstaigoms priziuriti, kontroliuo
ti ir derinti yra Kontrolės ^emisija.

Vyr. Tremtinių Komitetus skiria vyr.tremtinių teismo pirmininkų ir jo 
pristatytus teisėjus, vyr. tremtinių teismas vadovaujasi ivapriklauso-- 
ros Lietuvos įstatymais ir veiid-unciuis tremtiniams potvarkiai^. Vyr. 
tremtinių teismas be tiėsioginių bylų aiškina jom pačiam kybančius 
:>.r Vyr. Tremtinių komiteto jum patiektus klausimus ir jo aiškinamieji 
nutarimai privalomi visoms lietuvių tremtinių institucijoms.

Tremtinių bendruomenės įstaigoms išlaikyti, pagalbai teikti ir kitoms 
būtinoms išlaidoms padengti, visi tremtiniai moka nedidelį tautinio 
solidarumo mokestį.

Šie lietuvių t iltinių bendruomenės nuostatai paskelbti pereitų metų 
gruodžio ir^n, antroj pusėj, nuo š.m. sausio mėn. 1 įsiteisėjo. Persi
organizavimas šia prasme vyksta.

Spaudą.

Lenktaicio knygų laidyula "Patria", veikusi šiuo vatdu ir Lietuvoje, 
Vilniuje, prancūzų karinei valdžiai sutikus, vėl et gaivinta. Artimiau
siu laiku numato išleisti visų eilę knygų, kurioms leidimai jau yra 
gauti. Bus leidžiama: Vytės Nemunėlio'. 1. "Abėcėlė" - priešmokyklinio 
amžiaus vaikams ir 2. "Tėvų nameliai" - eilėraščiui mokyklinio amžiaus 
vaikams, Stepo Zobarsko: 1. "Bitininkai" - eilėraščiai vaikams, 2, 
"Per šaltį ir vėjų" - apyskait's A vaikams ir 3. "Savame krašte" - no-^ 
vėlių rinkines, Prof.Viktoro Biržiškos: "Naujas AAlgeb ros uždavinynas" 
- visoms gimnazijos klasėms, Prof.Vaclovo Biržiškos: 1. "Senųjų lie
tuvių rasiHojų biografijos ir bibliografijos" - vadov'lis lietuvių 
kalbos mokytoiams ir visuomenei, 2. "Lietuvių literatūrinis kalendo
rius" ir 3. "Aleksandrvnas" - 314 senųjų rašytojų biografijos, biblio
grafijos ir biobibliogr-fijos. b-emurdo Brazdžionio redaguotas "lietu
vių literatūros kalendorius—ulmanucuas*, ot. čantvaro: "Laivai palau
žtomis burėmis" - eilėraščiu riuKinys ir <J_pno Snaigės: "xtamunės ir 
edelvaisa:! " eilėraščių rinkinys.
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Dabar Vokietijoj gyvenus buv, Vilniaus Universiteto rektorius prof. 
Mykolas biržiška yra žymus ne tik musų literatūros istorikas, let ir* 
memuaristas. Jis yr£ parašęs savo jaunystės at is įminimus "Anuo metu , 
kurių. I d. buvo išleista Keprinlausomoj e sietuvoje. 1'ai atsiminimai 
iš kelionės’po J,A.Valstybių lietuvių kolonijas, etc. Šiuo.metu jis 
parašė savo atsiminimus apie pereitais metais Lietuvoje mirusį.profr 
Mykolų Roemerų, su- kuriuo jam tekę daug metų bendrai dirbti. Šiuose 
atsiminimuose liečiamas daugiausia 1905-1919 m. laikotarpis. Rašoma, 
ten ir apie Lietuvos masonus. Dabar prof.. Mykolas Biržiška rašo atsi
minimus "Galvojimai apie lietuvių tautų".

Montgomery stovykloje (■^orver^en, Kreis Verden)^pereitais retais ?s- 
ieistas rotatorium snaus^intes laikraštėlis "Ausros belaukiant', Lei
džia spaudos darbuotojų kolektyvas.:' Redaguoja Albinas Pocius.

Har.au lietuvių stovyklos pradžios momyKla šų rudenų .išleido pradžios 
mokyklos II sūriui skaitymo knygelės " Tėviškėlė g Aidas", knygeli 
po 27 puslapius, niesbadene lietuviu stovykla rotatorium isspausdino 
vaikams skaitymų knygeles "lietuves Balsai".

Sportas . \ ■

LIUBBCKAS, ~ gruodžio 1 ir 2 ^ienomis Liibecko latvių., stovyklos spor
tininkai buvo suruošę sporto šventų, kurioje dalyvavo ir lietuvių 
sportininkai*'Stalo teniso Pabaltas tautų turnyre lietuviai-iškovojo 
antrų vietų. Individualiniam žaibo turnyre lietuviams teko dvi pirmos 
vietos, baigminėse varžybose kovojo.tik lietuviai Brazlauskas ir Mi
liūnas. Laimėjo Brazlauskas.

i-c'.uvcs šachmatų meisteris Stoėkholme.,

Žinomas sietuvos šachmatų meisteris raulius Vaitonis, apie kurio li
kimą nuo 1944 m. vasaros nebuvo jokių žinių, gyvas ir sveikas gyvena 
Stojkholme ir pirmauja ten vykstančiame dideliame Švedijos šachmati
ninkų turnyre. \

P.Vaitonis .pasaulinio vardo šacamatininkas. uis garbingai atstodavo 
Lietuvos vėrdų pasaulinėse šachmatų pirmenybėse Argentinoje, Anglijo
je, Vokietijoje it kituose kraštuose.

Kiti žinomi Lietuvos šachmatininkai - Arlauskas, Tautvaiša, Škėma.-,' 
Nastopka, Skybniauekas - gyvena amerikiečių ir anglų valdomoje Vo
kietijos dalyje.

Vokiečiai sušaudė g*>ri augius Lietuvos krepšininkus.

Beveik visiškai tikra, kad sužviriję vokiečių SS kariui 1945 m.. ba
landžio m?n.Vokietijos žlugimo išvt karėse, sušaudė tris.geriausius 
Lietuvos krepšininkus - Vytautų žemaitų, Petrų Pimenovų ir Proscevi- 
cių, priklausiusių iGSR sporto klubui. Visi trys sportininkai buvo 
jauni, aikšto ūgio ir paskutiniuoju metu buvo laidomi geriausiais 
kr?ušininkais visame Pabaltyje. Visi buvo baigę gimnazijas ir siųdi- 
jv'i Kaune universitete. i

• ; . • . ,7' i • ♦ • . JmĮ
1?44 m. vasarų, Lietuvų vėl okupuojant sovietams, kartu su kitais Lie
tuviais jis bėgo'į vakarusx Pakeliui vokiečiai sulaikė, prievarta au- 
:• ’-i. j o vt- '-'rm ir iš -r 14 paeal_bxnei-aviaoi.jo6. karnv'bai ų
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Balandžio mėn. pradžioje, Kai sovietą Kariuomenė priartėjo prie ^ra
žo, ten gyvenę lietuviai mažais tureliais pėsti Lėgo kelis^simtus 
kilomet-ų per alpių Kalnus į vakaras. -taip gelbėdamiesi išbėgo ir 

Žemaitis, Broscevicius, Bimenovas. nelaimei, vienoje alpių tarpukal
nėje juos sulaikę S3 kareiviai. Baskui juos ėjusiam vienam lietuviui 
pasisekė iš SS kareiviu nagų pabėgti,akuris dabar papasakojo, kad 
sakytus tris geriausius Lietuvos krepšininkus sužvėrėję SS kareiviai 
neabejotinai sušaudė. Buvo ieškota suimtųjų sportininkų belaisviu 
stovyklose, bet niekur nerasta. Vikriausia jie buvę susaudyti. G-a.'.i- 
mas ’aiktas, ka* ka^tu su jais bėgo ir daugiau lietuvių, kurie taip 
pat bus žuvę.

A k a d e m i n i s g y y e n i m a s .

Ak a lox ii*x st ovvkl.a. kan bur,-; c ♦

Dedamos pastangos Hamburge įkurti akademinę stovyklą Baltijos valsty
bių studentams ir suorganizuoti bendru Baltijos universitetų. Sitę 
minti palaiko ir remia vietinė karinė angly, vadovybę ir DNkiiA. Bal
tijos universiteto idėjai realizuoti yra sudaryta is visų trijų Bal
tijos valstybių atstovų bendra profesorių komisija.

Į Hamburgo akdeminę baltų stovyklų jau įsirašė apie 800 studentų. 
Erofosuios ir kito mokomojo personalo susidarė nėr 170.

Hamburge organizuojama baltų akademinė stovykla ir universitetas ga- 
i 's aptarnauti visus Baltijos kraštų studentus, gyvenančius anglų 
varomoje Vokieti.jog dalyje.

Dar ęriims 4''B Baltijos studentus,,

vokieti jos universitetai, ypač anglų valdomoje srityje, svetimšalių 
s tu centų labai nedaug tepiiemė. Dabar, anglų karinei vadovybei pa
tvaraus, į dešimtį anglų valdomoje srityje aukštųjų mokyklų bus pri
imtu -r?8 Baltijos brastų studentai. AxiglųA zonoj e svetimšaliams re
zervuota 10 % visų vietų tol, kol jie grįš į savo tėvynę arba bus 
įkurc'ij'ti Kitur.

MU3NCL-i.ĄJ, - Kuo s.m. pradžios Mtncbene pradeda pastoviai veikti 
UNftXOt v ni versi t et as. konservatorija savo darbų jau pradėjo perei
tais metais. K ano Akademija baigiama organizuoti. Joje studijuoti 
galės tik svetimšaliai. 7

Įvairios žinios. .

V.UBBZBUĖJAS . - Tamatikras lietuvių tremtinių skaičius gyveno ne s+o-^ 
vvkioje, bet orivaciai. lid. šiol ne stovykloje gyvenantieji tremti
niai gaudavo vokiškas maisto Korteles. Gruodžio mėn. privačiaiįgyve
nančių trentiriu padėtis pablogėjo. Vokiškosios įstaigos praneši, 
kad svetimšaliams, kurie neturi darbo santykio per vokiškąjį ar- 
beitsamtų, maisto kortelių davimas nutraukiamas. Vokiškasis arbeits- 
cmtas svetimšaliams žada duoti darbo prie statybų, visiškai neatsi
žvelgiant specialybės..

i>.. s *i aiškinus vietinėje amerikiečių kemendantųroj e irUNERA’os sky
riuje buvo nasakvta, kad svetimšaliams vokiečių arb ei terauni-e regi- 
structis nereikia, o mais-to korteles privačiai gv^suentiems .svetlni-

■; yd'- č-u b-.+ui->>• +oliau --duoti sena tvarka.
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Nežiūrint patikinimų VJiirzburpe privačiai gyvenančių lietuvių tremti
nių padėtis nepasikeitė. ^Vokiškosios įstaigos^ir toliau tebegiesa sa
vo senų giesmelų. Svetimšaliams įsakyta gruodžio mėn. sueiti į sto
vyklas. *!i tendered ja, vėrei arti tremtinius palikti privatu gyvenimu 
ir sueiti į stovyklas, nasteMra amerikiečių ir angly valdomose Vokie
tijos srityse.

fdSUTLIKtf^AS. -Užsieniečiui treutiniai ueutlingene maistu gauna nėr 
P TS-r cn zy^ u d r n y j į -uryžių iš užsi anieciams skirtos krautuvės.

'‘1945 m. gruodžio mėn. *7 f. prancūzų raudonasis ^ryžius išsiuntinėjo, 
užsieniečių tremtiniu. komitetams rastus, kur pareiškia, kad iškeldin
tieji asmens (personnes dapįacės). jeigu jie norės gauti maistų, is 
užsieniečių krautuvės, turės dirbti kaip darbininkai. Nurodoma g? 
darbo kategorijos. Reikalaujama iš komitetų, kaip gulima greičiau, 
prisiųsti i'ran<uzų Baud. Kryžiui -vyry-ir motery, pažymint,
JuHiw ir ymroryfrv^^ovoy 'Jie Paari rinko.

NUUHLD0P1AS. - M1<hldorfe gyvenantieji' Ii' ^uviai gavo naujas patalpas 
Ulfelde, MUhldorfo ori omiestv j e. 'Kiekviena seimą gavo oo atskyry 
kambariukų ir visi gerai j si kur*.

Angly okupuotoji Voljytįjos zona uždaryta.

britų karinė valdžia isialdc įsakymų, kuriuo draudžiant is j y kontro
liuojamos zonor’ veltis į amerikiečiųir rūsy kontroliuojamas zonas.

OCriii^.kU.jįkuS, - Ochseniurte, esančiam »ftirzbar6o apylinkėse, privačiai 
pūrelis lietayiyj latvių ir lenkų tremtinių. mari

nas valdžios gfly’dzįo Wn.av1h.ų, trijy tautybiy tremtiniai
buvo suburti į vieny vjk-t^j ir gana ankstai l>>xrAinti buvusių nasiy 
namuose. Maitintis- ir toliau tremtiniai turėjo is vokišky kortelių.

Po savaitės tremtiniams buvo raštu pranešta, kad jie turi palikti 
užimamus nacių namus ir o^rsi kelti į As chaff enburgo svetimšaliy sto- 
wkly. Gi Aschaffenbu^mo stovyklos direktorius rastu pranešė, kad jo 
vadovaujamos e stovykloje viety nėra ir jis naujai atvykstančių trem
tinių nriimtl negali-.

Tremtinių atstovai kreipėsi į vietos amerikiečių komendantų ir UNRRA . 
atstovų, kad jie nebūty išveliami ir buvusių nacių namuose galėtų 
gyventi stovyklos teis .mis. vietos komendantas irUNxLdk’os atstovas 
prašymų pažadėjo patenkinti, tačiau iuainoiranky DP komanasu.taa Įeit 
nantas Morley tremtiniams parodė ypatingų nepakankamų. Jis paplakė, 
jei tremtiniai nenori išsikelti, tai ateityje bus traktuojami kaip 
vokiečiai'. Leitenantui parodžius žinomąjį Prezidento Truman o rastų a 
Vokietijoje esančių tremtinių.reikalu, jis jį meti atgal, kaip visiš
kai nereikšmingų.

Pamaliau tremtinių atstovai pasiekė atitinkamas amerikiečių įstaigas 
Frankfurte, kur nežadėta reikalų ištirti.

SCHWRlLjlijUAS. - is Burg Rotenfe1 so į SchrreinfurtU perkelta apie 450 
lietuvių, kurie įkurdintu 1 a^ai 'blogose patalpose: stogai skylėti, 
sienos su olvsd-aig, o^'H>oį3e patalpos randasi, dideliame purvyne. bĮl 
purvo, dr Sgmės ir sa- ei o ten tr emti niu gy v-wixco -eųlygos sunkios. LIp*-" 
tuviai kažkodėl apgyvendinti ..«rtu su?^» _-d.ituvoa yopa-b.-^.i/vs/usiaiS.
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vokiečiais, kurie visada stengiasi lietuviams tremtiniams kenkti.

Vietines UNRRA'os direktorius reikalauja iš visų tautybių tremtiniu 
sudaryti ber.drų komitetu, į kurį. įeitų atstovai proporcingai esan
čiam kiekvienos tautybes gyventojų skaičiui.

Vi.tK^DSlBDBL, - šitame miestelyje amerikiečiu karinė vadovybė 360 lie
tuviu tremtiniui apgyvendinimui paskyrė 10 is buvusių naciai sekves
truotu namų. lietuviai skirtuose namuose įsikūrė patogiai, tvarkosi 
gražiai, skirtas maistas geras. Anksčiau šitie lietuviai gyveno 
perpildytame lageryje.

MU ąHLJJOBĮ'AS., - Visi lietuviai tremtiniai, kurie gyvenoAl ag oryje, 
žiemai atėjus, perkelti į butus. Tam reikalui amerikiečiu karinė 
vadovybė sekvestravo buvusiu nacių namus, kuriuose dabar kiekviena 
tremtinių, seimą gavo po tinkamų kambarį. Be lietuviu, panašiai ap- 
srwendintl latviai ir estai.

ĮĮJlBINūiĮKAS. -^šventasis T Ivas oer savo Misijų kalėdų švenčių, proga 
lietuves vaikučiams tremtiniams eaaukojo saldainių ir kakao, o suau
gusiems - cigarečių.

ulii.šjLl-lA'Jb-k.KS.. - ^meriuiecių vietinė administracija leido įsteigti 
lietuviškos spaudos leidyklą, kuri pirmoje eilėje numato išleisti 
anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų kalbos žodynų, "Dick Whittington" 
anglų kalbos vadovėlį, lietuvių kalbos gramatikų ir kitas knygas.

.TUJiglhu@AS. - x’rhncuzu karinei vadovybei pageidaujant, Ttibingene 
ruosiamasi^suruošti tautinio lietuvių liaudies meno ir audinių pa
rodų. Panaši paroda buvo suruošta Mtlncheno lietuvių stovyklos ir 
turėjo didelį pasisekimų.

HANAU. - Stovyklos gyventojų patogumui, stovykloje gyvenų paštinin
kai susiorganizavo į paštininkų gruoę ir stovykloje įsteigė lietu
viškų naštų. Paštas savo veikimų išplėtė ne tik issiuntinėdamas ir 
išnešiodamas laiškus, bet taip pat stovyklos gyventojus aprūpina 
vietine lidbuvių ir vokiečių spauda. Kiek galimybės leidžia, sto
vyklos gyventojai supažindinami su Amerikos lietuvių spauda.

Hanau stovyklos pastininkus pasekė ir Kitos lietuvių stovyklos. Šiuo 
metu Hanau stovykloje gyvena apie 4.0u0 lietuvių tremtinių.

BxtSuB^ZAS. - Brcgenze irAjo apylinkėse vasaros motu gyveno keli šim
tai lietuvių, kurių skaičius paskutiniuoju retu labai sumažėjo. 
Lietuviai iš Bregenzo, kaip ir iš kitų Austrijos vietų, traukiasi 
į amerikiečių valdomų Vokietijos dalį. Sienos perėjimas į Vokietijų 
vra suvaržytasJr toliau dar labiau varžomas. Lietuvių keliobsi iš 
Austrijos priežastis - nenoras gyventi mažais būreliais, galimi 
sunkumai ir pavojai tuo atveju, jei iš Austrijos pasitrauktų oku
pacinė santarvininkų kariuomenė. Visi lietuviai tremtiniai, kaip ir 
kiti svetimša?.iai, maitinasi gaudami Austrijos gyventojams skirtas 
vaisto kertelss, kurios yra patenkinamos.

Kai kuriose vietose austrai lietuvius tremtinius bando per arbeits- 
amtų įjungti į darbų ir tvarkyti, kaip jiems nereikalingus žmones.
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'Ū11S3ABBRA3. - Pirmųjų mokslo poouliarizacijos paskaita skaitė orof. 
?raouo‘’ oris: "Medžiaga, jos esmė ir atomų skaldymas”. Leidėjo Gied
raičio runosciais išleistas vaikams oasiskaitymų rinkinėlis "Lietuvos 
Balsai1', L.Žitkevičiaus eil. vaikams rinkinėlis "Hemunllio šnekos", 
anglį; kalbos vadovėlis, rtesr'vn 'iis, spausdinama lietuvių k. sintak
sė, lietuvių, kalbos gram tiJra, botanikos ir zoologijos vadovėliai gim
nazijai .

Surengtas literatūros vairas, Kuriame savo karybas skaitė postas L. 
Žitkevičius, o.ualvooiene, u.kukos. j .<ozo8 savo dalyudliu paskaitė 
A. Kokas ir a. tironas.

Vaisaus kas šos tad tojais išeina "mažųjų Pasaulis’’.

Kffijfk'JNAS. ~ K out fono lietuviai išsirinko nauja ’Te.ldyba pagal naujuo- 
gius List. Tremtinių S-gos įstatus. Pradėta leisti radijo žinias.

OBfožLSEKING 3KAS ,‘ - čia gyvenimo sąlygos geros, maitinimo klausimas 
gražiai išrištas. Bendroje valgykloj? tiekiama tik sriuba, o visa ki
ta atiduodama sausais produktais. Informacijai leidžiamos radio ži
nios.

KUfoTia&SNAS. - 1945 m. gruodžio 5 d. liaudies Universitetas suruošė 
dlpl.okon.?. paskaitą tema ''urudai, jų priežiūra ir apdirbimas”. Ko
lonija tari save išsirinkę policijų* moterys savo reikalams atsto
vauti turi išsirinkę atstovę.

KU Glifo AS... - 1945 m. lapkričio 25 d. n.S. moterų sekcijos valdybos 
iniciatyva MUnchene buvo surengta lietuvių liaudies meno paroda. 3ks- 
oonatu? ■ daugumoj buvo įvairus audiniai, austi ir kaišyti dar musų 
prosenelių, gintaro dalykėliai ir drožiniai. Parodų gausiai lankė 
lietuviai ir visų tautybių stovyklos gyventojai ir UNRRA'os atstovai.

p'JJMpLIiAS. - Gauta žinių, kad anglų zonoje yra atsiradę dar du stutt- 
ho*iečiai KZ - tfacksvicius ir xti m as aus kas.

IT . orUPUOTi LIBTU/OJE,

kkULaS. - 1945 m. lapkričio mln. paskutinėmis dienomis Kaune |vyko 
rašytojų susirinkimas, u ame savo kurinius skaitė: r.Cvirka, S.Čiur
lionienė, k. Venclova, g nervinas, x»iepinonis, ^ttėmeris, A. Vienuolis ir 
klastas. B .Čiurlionienė skaitė ira  ̂mentus iš savo naujai parašytos 
d?-amcs "Musų jauja-,' Kur iškeliami valstiečių vargai, o k.Venclova 
eilėraščius, kurie skiriami "tautų vadui Stalinui1'.

Ryšlm. su 3.m. pradžioje numatytais rinkimais prasidėjo agitacija. 
Įvairiose apskrityse šaukiami susirinkimai, kuriuoso nagrinėjama So
vietų. ’'ąjuivos konstitucija ir rinkimų įstatymas. Rokiškio apskrity 
agitacijų išklausė apie 12.0v0 darbo valstiečių. Labiausia agitacijoj 
pasiŽvi/jo Chmieliauskas iš Rokiškio ii Juravičius iš Juodupės.
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