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I. LI ETŲ yiAI VOKI LT1J OJ E.

1, s a n tykiai su voki e c i a į g .

a) Objektyvus vo-p-iecio žodj.3.

Bendra vokiecią politika tremtinią atžvilgiu, nepalanki. Pastarais lai
kais ji yza virtusi agresyviu puolimu. ydavinėjimai, šmeižimai, juodi
nimai, prasimanytai - paprastas reiškinys, u et, nors labai retai, at
siranda ir kitokią balsą. eis nesibijodami tiesos, tremtinią klausimu 
oasisako objektyviai, taip kaip yra būvy ir kaip daba1* vra. Prie to
kiu objektvvią tremtiniu klausimo na^rinitoją priklauso*ir Bibaraebo 
aoškri + iės viršininkas - landratas jjritz E i 1 e r. Jis 1Q/5 m. 
gruodžio mdr. V ’Schr^bische Eeitung" patalpins tokio turinis 
s trali7SYrj--8-oi e rv+ą tremtirlūs Vokietijoj e;

■■Tai eras5 dzjc 1 c3° ir. rudenį., rašo ‘Haris. Praslinkus kelioms savai
tėms no Terkijcs ->o Iii o, prusid jo tikra p emyba veroais. lanky, mili
joną1 nrieva^+a at?abmta į Vokietiją '-difrbti Hitlerio pergalei. Tuo 
>>udu ištuštinti sau s plotai padalintas ''dovanomis" vokiečiams kolo
nistais. i’ą "do/any" dalinimas buvo pavestas garsiąją 00 įsteigtai 
Vclksoclitiscne m t neis tell e įstaigai. tyriausias pavergtą svetimyjy 
žemią vokietinime vadas, uvo ueinrion n i m m 1 e r.

"Tuoj 00 lenką orad ;jo plaukti mas ;mis' į Vokietiją karo nelaisviai ir 
va-u atvežamoji ftrcorią '’arbo jėga Weik is visos Europos, kurios tar
ne buvo '’aus motery ir vaiky.. išvežtąją į'irontą vokiecią vvry vietą 
užxmd ją tivvn-5-j visose darbovietėse žmonės-vergai,aiš kurią buv* is- 
olxšta t<vyr.'4, žemė, turtas ir laimė. Jie buvo atvežti iš šiaurus rytą 
iv^rurą, Balkany, Italijon ir Prancūzijos. Didžioji vokiecią visuomenes 
dalis, matydama tas aodriskusias ir nuskurdusias esvbes, k'l'si^į ne
ribotu išdidumą virs ki +ą tautą ir jy kultūrą ir jautėsi esą našauki! 
kitas tautas valdyti, kaino '^errenvolk".

"Ir taip slinko vokiecią uranijos replėse pietai^po mėty., rrieppauda 
ir išnaudojimas aagmet stiprėjo, u 1 pasidarė stuoai nepakėliama. net 
tą nelaimingą;) y zuonią stipri valia nu&ale jou vi sus- hitlerines pasie
kus .

"Be dvejeto karo nelaisviy. milijonu. toid.etij«j buvo apie 15 milijoną 
svetimšalią. Bet jie atėjo | ąoid.etiją ne save noru ir neASU džiaugs
mu, kaip tvirtino Hitlerio propaganda. "Didžiosios" vokiecią tautos" 
vardan jie buvo išplėšti iš savos žemės Ir persodinti ^tik be šakiią) 
■į liesą germanišką dirvą. Daugelis ją jau'sug^įž* | savas pastoges, 
tačiau labai -"eug $ą dar oįa pasiliko' ir priversti yra laukti. Visos 
’juronos susisiekimo oriemorės butu oer irsią tvarkingai ir greitai 
jyvi d-yti tam "tatdny o-irs i 1^1 i r ui” *;auv v*'l yrą tokią, kurie bendrai 

.‘r.aziyn€ , ■ ar or-lžtl j savą j'ą ' žeirą- turi kokios prasmės . Miestai sunai- . 
.'-kinti ,• k®-irai suie^l-nti T_Laiynai iš try utįls.pl Sėti — tai tą
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seniau derybomis ir tvarka klest-jusiu kraštų vaizdas, ^e to, prara
dimas artimiausiųjų, kuriuos pražudė karas ir vokiečių Paikinimu 
aistra, padarė tai, kad šie nelaimingieji stovi pries tuštumų ir jų 
išvykimas reikštų ne kų kitų, kaip tik bųstimųsi, o gal ir pražūtį.

"Tokį likim- parengė Hitleris savo arbarišku karu kitoms tautoms jau 
savo triumfai!skų pergalių metu. Nieke tad stebėtina,kad tų zmenių 
įsijautrinimas'ir neaovkanta Visa te, kas surišta sz vokiečių vardu, 
vra^eio giliai suleido šaknis, ka* tik daugelic kartų gera valia ir 
r enutrauki amas darbas tuos jausmus aali įstatyti į pozityvinę linkmę.

Toliau aktorius daro tokių išvadų:

"T)<1 to tad mes vokiečiai visomis j jgomis ir visu karščiu turime pa
dėti tier, s išeiviams, hes jie yra nelaimingosios ir grobiamosios 
Hitlerio politikos aukos, račiau ir mes visi privalom jaustis tos jo 
politikos"kaltininkaiš ir bendradarbiais, nes nepasipriešinome akty
viai jos nusikalstumiemė tikslams, o ypatingai ir pirmoj eilėj - ne- 
sukliudėme Hitleriui pasiekti Vokietijoj despotiško valdymo ^4«os 
salios, o tuo patam ir visoj Juropoj. Paremdami tuos žmones reo^iva- 
iome te save darbo, laidyti isterine prievarta, bet savo šventa oarei- 
<ra. "

K Nūs i lai t ima i k svetimš ai įų sąekaiton.

i?rieš kiek laiko į Heisfeldų atvažiavo lengva masina su lietuviško
mis vjliav'į'mis. Amerikietis karys, lietuvis, užkalbino mašinoje 
sėdinčius piliečius lietuviškai. uo nustebimui Keleiviai visai nemo
kėjo lietuviškai ir susibuio ;ti Su jais buvo galima tik vokiškai. 
Amerikietis lietuvis šiuos asmenis sulaikė ir perdavė amerikiečiui 
karinei policijai.

Patirta, kad. kai kurie padaryti nusikaltimai pačių vokiečių, suvaidi
nami svetimšalių, vardu.

c.l L±e.t.uv.i.us. ligonius nori iš keisti, išvokiacius...

17 km. nuo FuVšs yra viena vokiečių, ligoninė*. Šioje ligoninėj ran
dasi irfeletas lietuvių. Paaiškėjo, kad šiuos lietuvius, kurie čia 
vra išgui 'ję nuo ca+ karo pabaigos, vokiečiai nori atiduoti sovie
tams. Tuo budu j! e gal 'tų j jų vietų gauti vokiečius, kurie serga 
rusų zonos ligoninėse, ligonin'je yra susiorganizavę komunistai ir 
jie atvdžiai seka, kad lietuviai is sies ligoninis nepradingtų.

2. Jan tykiai su žydais.

Pranešimų iš kūne aeno, žydai ten lietuvių atžvilgiu sušvelnėjo, bar 
rusus^jie, žyd ai} gavo žinių iš Lietuvos, kad i>ietuvoje esu likę 
gvyų žvdų vaikų virš 400, kuriuos priglaudė kunigai, vienuolynai, 
ūkininkai ir liti. Tas juos geriau nuteikė lietuvių atžvilgiu.
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II. Olk-aKlZACliilS jr/SKL.iAS, •

1._ S u y.a %.i,.a..y. 1 0,&;i 1

a) Lietuvių. gimnazijų ..direktorių^ suvažiavimas . -

sausio mėn. 12 d. centro iniciatyva tavo aušaųkt'ą^- Han-au sto
vykloje visų lietuvių gimnazijų ir progimnazijų, • estincių amerikiečių, .- 
anglų l-r prancūzų vale’, srityse,- direktorių suvažiavimas. Iš 2*5 vei- j 
kiančių gimnazijų ir progimnazijųatvyko S3 direkt orė ai ąrba jų-į^a- 1 
lieti asmens.. . . .-. _ 'i' ’ .'

Suvašiavi>aš nragid'jo' sausio 12 d. IG^val. ir tęsusi 3 dienas. Buvo- 
išklausyti oranesimai;centro at,stovo..,- švietimo .,|galiotinių ir direk
torių. Iš .pranešimų nąę.išk'joj’' k.ad.'šiuo metu veikia- 18 gimnazijų, ir - 
8 crcgiirnazijų. Tos’ihdJ<-”-iiėš v.erž'si spontaniškai. Jos kūrėsi peda
gogų iniciatyva. Kers tos msOky Alos- kuris i ir veikė be jokių direkty
vą iš kokie nors centro, bet j oš .vi-sos-.laikėsi’, -tepriklausomos sietu
vos švietimo nuostatų, p r o-0 ramų ir tradicijos ir stengėsi išlaikyti 
mokslo lygi, buvusų i<epriA±auSQmps--nietu/cs laikais.

Tose gimnaajose ir progimnazijos e mokosi meletas tukS-tanoių jaunuo- f 
menės. Kad ir sunkies tos "Vargo mokyklos* sųiygosų esant dideliam 
trukumui-priemonių, vadovėlių, bet-.j aunimus-nusiteikęs entuziastin
gai ir nugali visas -kliūtis.. Šiais-, moksle, metais numatoma išleisti 
apie 350 abiturientų, v - ..'' 1

Mokytojai di-rta '’augiausia iš oa°iaukojimo be jokio atlyginimo, nors | 
rekuriose stovyklose UNRRA. šihk tiek primoka ir duoda maisto priėdę, 
nav. Manau, Wiesbadene, T'etmolde, Oidgnburge, Kassely, Ansbache, In- 
go'įstadte, Seligenstadte. ^-iose suhkiose sęlygose mokytojai, šalia 
mokvmo darbo, sugebėjo paruošti visę eilę vadovėliu, kurie jau 
s o aus d in and spaustuvėse arba rotatoriais. Keletas jau atspausdinti.

Sausio 13 d. buvo atlaikytos pamaldos už ištremtuosius ir koncentra
cijos lageriuose nokankintus gimnazinę, direktorius ir mokytojus. 
Tę dienę Hanau lenkę stovyklę lankė Vatikano misija, arkivyskupo 
Carl Cbiaylo vadovaujama. Suvažiavimo vardu buvo pasveikintas aukš
tasis svečias ir painiormuotas apie lietuvię tremtiniu, švietimę. To
liau tę oacię dienę vyko posėdžiai, kur buvo svarstomi organizaciniai 
reikalai. Suvažiavimas peržiurėjo Kepriklausomos Lietuvos gimnaziją 
darbo taisyklės ir jas pritaikė šię dienę gyvenimui tuo budu taoo 
suvienodinta gimnsĖję organizacija. Bendrai nutarta laikytis tradi
cinių. Lietuvos gimnazijų’darbo tvarkos taisyklių, keisti tik tai, kę 
esamos sęlygos būtinai diktuoja. Svarstyta gimnazijų ūkio reikalai, 
lietuviškų radio vaiEdndilių moksleiviams reikalas. Sutarta leisti 
mokytojų almanachų.

Suvažiavimo dalyvius maistu ir pūstoje, aprūpino Hanau-lietuviai.

Savo deklaracijoj suvažiavimo dulybiai konstatavo, kad lietuviškoji 
tremtinių mokyKLa tari sviesti ir uuaJ-ėti jaunuomenę pagal krikš
čionišku oslus ir tautinius idealus, ugdyti valstybingumo sųmonęį
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nagai davo: a) kad lietuviu, tremtinių, "bendruomenes santvarkoje "butų, 
sudaryta švietimo reikalams speciali savarankiška švietimo institu
cija - Švietimo Valdyba, "b) kad lietuvių tremtinių bendruomenes komi
tetai sudarvtų tinkamesnes materialines mokyklų darbui sųlvgas ir c) 
kad lietuviu visuomenė sudarvtų tindamas moralines sųlvgas musų jau
nuomenei aui-.l'ti.

b) Lietuvių, rašytojų. suvažiavimus.

S..m. sausio men. 25-26 d^d. iūuinoene Į vyno lietuvių rašyto jų, įgyve
nančių Vokietijoje, suvožiu vilius. ousiriMO upie 5<> rašytojų iš visų 
okupacinių zonų. Suvažiavimų atidarė xubingene gyvenus rašytojas Sta
sys Santvaras, Prezidiumo pirmininKu pakviesdamas prof. Vaclovų bir
žiškų.

Per dvi dienas apsvarstyti visa eilė literatūros ir profesinių rašy
tojų reikalai. Įkurta "Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugija", kurios 
valdybon išrinkta: pirmininku Stasys Santvaras^ vice-pirm. prof. 
Vaclovas Biržiška, eekret. Pulvis Andriušis, izdin. Bernardas Brazd
žionis ir nariu Sto. Zobornk.es. Nutarta greit išleisti literatūros 
almanachų "ištrėmimo metei". Suvažiavimas pasiuntė sveikinimus*. Vyr.

.. Komitetui, Lietuvių Raudonajam Kryžiui, Amerikos lietuviams, Ameri
kos lietuviams rašytojans, Amerikos lietuvių Tarybai, BALTUI, ir 
Prancūzijos liet, rašyto jams, suredaguotas utsisaukimas^I viso aasau- 
1 io rašytojus. Nutarta remti savo Kūryba Mine nene leidžiamų^laikraštį 
"Aidus”, kad tuo badu įis galėtų tapti neoiici&liu Liet. Rašytojų 
Draugijos organu. Suvažiavime smaityta tryd paskaitos*, prof. J .Bra
zaičio: "Rašyto jas tremtinių bendruomenė j e", Prof. Min. Stasio dlos*. 
,,Uiusų .draugė kančia" ir Bernardo Brazdžionio; "Musų literatūra vo
kiečių’ okupacijoje".

Suvažiavimo proga surengtame literatūros vakare daugelis rašytojų 
skaitx savo "kūrybos.

Suvažiavimas baigtas odbuviu, kur}, rašytojams ir tuo pat metu Tb_ 
Mrg'ene koncertavusiems Čiurlionio vardo lietuvių ansamblio dalyviams 
surengi TUbingeno lietuviai, i.-. į

c) Lietuvių ekonomistų suvažiavimas* '■

Įs teigta Lietuvių Tremtinių nuonomistų Draugij a, Augsburge Įvyko 
lietuvių tremtinių^ duonomis tų draugijos steigiamasis aas Įlinkimas , 
kuriame dalyvavo iš ųv^inų vietovių per 7u ekonomistų bei preKybi- 
ninkų. Pasirodė, Kad eilėje vietovių jie jau sasiburų Į profesines 
draugijas, bet iki šiol neturėta centrinio organo.

šiame suvažiavime nutarta steigti išeivijos ekonomistų draugijų, ku-- 
rios tikslas: suburti atstovauti ir globoti lietuvius tremtinius 
ekonomistus, tenkinti jų prof asinius a reikalus , teikti jiems paramos, 
kelti ir ugdyti jų profesinį pasiruošimų, rūpintis atstatysim.ps Lie- 
ruvos ūkiniais klausimais. R:

i oi

Draugijos nariais gali būti: a) dioi. ekenimistai ir prekybininkai 
■bei komersantai, b) asmenys aukštosiose mokyklose skaitų ekonomines 

bent tris metus buvę vadovaųanciais ir 
?. es darbuoto j >is ir‘parodu ,ukiniuos.a..oei-
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Haluose p-, tyrimų; k.ndid^t-is o^li būti, a^onumist-i ir prskybininkai-- 
studentai.
Suvažiavimas priėmęs |sto.ts*s . — ptaręs bėtocjuuosius reikalus, išrinko 
draugijos vykdomuosius orc>^nus. Draugiuos Centro y.—Ldybos adresas* 
Lietuvių Tremtinių Huoncmistų Drau^i.vu, (14, , -tubing an, iiustnauer 
Tor 4.

2. Bendruomenės organ i z avimas -•--

a) Lietuvių tremtinių bendruomenės. gersit ve rkymag,,.,

Kuo Naujų Metų orad^jo veikti pi •'tuvių tremtinių b m*nuomonės įsta
tai, kurio numato ^i^toje arėčiau buvusio -’vil.ypumo: Lietuvių Sąjun
gos’ir Lietuvių Kon it etų. sukurti vienalytę lietuvių bendruomenę. Tas 
o ervi organizavimas pradėtas vykdyti ir jau gerokai pažengęs. Tai o 
lietuvių Sąjungos skyriai iz vietos komitetai jau beveik visur persi
organizavo | Lietuvių tremtinių bendruomen ^s apylinkes. Dabar jau 
vvksta apygardų p ersioXjanižavimas. sausio mėn. 15 d. Hanau |vyi£o 
Lross-Hesšeno apygardos Ii et avių^ tremtinių atstovų suvažiavimas. Su
važiavime dalyvavo 41 atstovas iš, 10 apylinkių; Hanau, Viiesbadan, 
Dieburg, Mtfnst er-Muna, Has'sel, kulda, Allmenfeld, -Bad-Kauheiir, Heidel
berg ir Uersf eld.

Išrinkti aov.cardos organai. Apygardos komiteto būstinėj anksčiau bu
vusi ^'iecba-’ene, nutarta o-erkelti | Hanau, kur yra '’lūžiausia lietu
vių kolonija.

. V. .r'... - \

Kitos apygardos falo oat nuroto atstovų suvažiavimus. 3 e to, lygia
grečiai vvksta ir ats + r^ų rinkimai j suvaiavirų tyriausiam lietuvių 
tremtinių ten'’ruorer's komitetui rim ti. Tikimasi, kad iki š.m. kovo 
mėn. 15 d. persiorganizavimas paoal naudus įstatus bus galutinai at
baigtas .

b) .askelbta buadžiamie.įi nuostatai.

Paskelbtas lietuvių tremtinių bendruomenės statuto pirmasis priedas - . . 
Bendrieji nuostatai su tremtinių negerovėmis movoti. rirmoji dalis 
yra deklaratyvinė: "Lietuvių tautos garbei ir lietuvių treitini-o geram 
vardui ginti ir išlaikyti, bendrajai tremtinių gerovei saugoti ir tau
tiniam solidarumui vykdyti j visi tremtiniai kovoja su piktu."

Antroje ‘’alyje nurodoma, ko rail alinga siekti, kad nugalėti negero
ves, būtent: visiems tremtiniams jsijungti | kurybin| daubų, bendro
mis pas t ar vomi s naši mnirti nekenčiamu eragvvenimu, saugotis nuolati
nio nuturt'jimo, selinti negerovę ir moralinius iškrypimus^žadinan
čias sųlvgas, organizuoti ir plisti bendrojo ir okofesinio švietimo 
darbų, orv.nnizuoti sportų, paluikyti doruosius lietuvių papročius ir 
tradicijas, organizuoti -alirnus verslus, steigti kooperatyvus ete^

Trecio ji.dūlis apima įstatymines dispozicijas iš 12 paragrafų, ku
riais draudžiamas: lapimišmas spekuliavimas, Izjrtavimas, kaipo nuo- 
latinis? užsiėmimas, degtindarystė, šeimos židinio negerbimas ir kiti 
palaidi veiksniai >da i moralini pakrikimų, padaužiškumas ir dykinė-
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jiras, gadinimas santykiu su kitataučiais,; svetimas nuosavybes pažei
dimas, darbo ir pareigi/ vengimas,-ginant- viešąsias pareigas, nesąži
ningumas ir apsileidimas pareigose.,' 'apgavystė, tautinis nesolidarumas, 
sužalojimas ir smurtas asmeniui. ‘*.- •>

Ir ketvirtoji dalis numato Sankcijas už nusikalstamuosius daraus, but 
tent: įsoxjimas, neviešas ar viešas napeikiras, skyrimas be eil^s vie
šiesiems darbams, tam tikfatp■ laikui davinio sumažinimas arba ir visiš
kas jo nutraukinas, pašalinimas iš ^er ^ruokenės su "Vilko^bilietu" , 
laisvės atėmimas, perdavimas'- 'sąjungininkę, okupacinei valdžiai.

3, o t c v^ y k. l u g y-V' e n i m a 3 .

a) fiegensburgo lietuviu veikla.

1. a) Kegensburgoišeinęa vokiečiu laikraštis " neg ens burger 11 msch.au"
turi tendęncijos svetimšaliu sęskaiton (visu tautybių} užraškyti 
visas esafnas blogybe?. 1‘ai ryškėja iš kronikiniu zinucįu, nusi
kaltimu statistikos ir vieno kito trumpa kronikinio pobūdžio 
straipsnelio.AByakios pkcijos prieš^ietuvius nepastebėta. Vo
kiečiu laikraštyje ''’"Die Neue Zeitung" tilpęs nedraugiškas Baltu 
tautoms strainsnis iššaukė kolonijoje didelį susijaudinimu. 
šio stariosnio buvo reaguota Įteikiant atatinkamo turinio raš
tus karinei valdžiai, CJC viršininkui, UNRRA. direktoriui ir 
laikraščiu redakcijoms ("Stars and Stripes" ir "Die Neue Zei
tung" ) .

b) Vokiečiu administracijoj laikysena musu atžvilgiu tektų traktuo
ti kaip palankia bent ię personalės valdininku pusės, kyšyje su 
maistu, kuru ir kitais reikalais, dėl kuriu "teko susidurti su 
vokiečiu įstaigomis, jos buvo gana palankios ir nesmulkmeniškos.

c) Jei imti vokie-čiu visuomenę, tai su labai maža išimtimi (mačą 
kartelį sudarė vokiečiu, iškraustymas iš oliemiesčio - Siedlun- 
go ir jo perleidimas užsieniečiams) tekty konstatuoti, kad ji 
vra gana tolerantiška lietuviu atžvilgiu. Ir po to kai o e-rsi ke
liant užsieniečiams į Siad’lunga., iš ju buvo pairti baldai, atro
do, kad santykiai nepablogėjo,13Skiriant vienu kitę išimtį.

2. Santykiai su stovyklos administraciniais organais (UNBRA.) gana ge
ri. Visa eilė gana svarbiu bendru postu (policijos viršininko, per
einamojo lagerio, komendanto, darbo vedėjo, bendro naudojimosi pa
talpų vedėjo, UNmx<a’os vul&y^los ir kitos) pavedimas lietuviu tau
tybės pareigūnams.

Lietuviu kolonijai beveik visu laikę. pilnai pavyko apginti savo in
teresus.

Naujai paskirtas stovyklos direktorius buvo Įnešęs kietumo iki ga
na aukšto laipsnio, bet po meletos^ kariuomenės atstovu vizito ir 
komitetu atstovu kieto Laikymosi, šiandien santykiai įgavo gana 
normalias formas ir galima spėti, kad ir ateityje bus galima no-rma- 
liose sąlygose bendrauti.
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Kalėdų antrą dienų nežinia uieno parodymu visame Siedlunge "buvo 
krata, krata kr ir komendantūros kareiviai, iš lietuvių, buvo du 
suimti: vienus už tai, kad pus jį buvo ras tau senas suomiškas pei
lis, ir antrus už tai, Kad rudo umeriKonisnu miltų (duodamų UIottiA.) 
apie 15-20 Kg. iš treciojo paėmė meletą tūkstančių pinigų ir rie
balų. Kai mūrių pilijoią tvirtinimu,- darų uratų kareiviai turėję 
sųrašus ir kai kur tiesiog klausė kur toms ir toms gyvenus. Iš to 
daroma išvada, kad butą įsuundimų.

t '

Galutiname arešto formulavimo (jie visi .buvo^suvaryti į salę) .da
lyvavo ir stovyklos direktorius, kurio parieškimai buvo lemiami, 
bet jis kategoriškai pareiškę*, kad piliečiai tiek miltų negalį tu
rėti. Abu. suirtieji'buvo nuteisti oo ė mėnesius kalėjimo., tačiau 
apeliacinė j e in^torci jo j e buvo išteisinti. ■ '

. ’*51 grįžimo į bodsaarįkinę sietuvų uncijos nebuvo.. Vasaros meturoį 
Lietuvų'savo-noru grįžo keliolika lietuvių. .. ■ ■ •

. kolonijoje, gyvena 1.359 žmonės'ir mieste privačiai 32. (Žinios .... 
1946.1.25). kolonija įnurta’-priemiestyj e.-'Ganghofersiedlung. Gy
venama kompaktinei penkiose gatvėse, atskiruose butuose, -dutai ge
ri, erdvus, žmonės nesugrusti. Apytikriai, šeima 5.6. asmenų tenka 
butas iš 2 kambarių ir virtuvės, arba-vienam žmogui 5-.6 kv.mtr.

Kolonijai įsikūrus Sie^lunge po savaitės laiko maitinimų nerėmė 
UNRRA. Pirmom savaitėm maistas buvo vidutinis ir jis beveik ne
siekė 2.300 kalorijų vertę. Jei neskaityti tai, kad produktų he- 
racicnalumas: visai negaunama sviesto, šviežios mėsos, daržovių, 
v-'liau maistas ėmė blogėti ir gruodžio m'nesį, voac antroje pusė
je, visai sumenkėjo, nenat-nrkirdampę net minimalių-reikalavimų 
(apie 1-.-700 kalrrijųy.’ Tuo.- reikalu'visų tautybių komitetų sutarti
nai buvo daryta žygių .auksteųnįse instancijose, ir tas davė ,teiy •' 
gi an ų rąsultatų. :2-bJr muistąs,,, yra 'geras- (api'e 2,.600;-2.700'kalor.)

... ‘ir neatrodo aiftiucij-‘ateityj p^blogėsiųs Palaipsniui grąžinamas 
trukumas už gruodžio menesį"." Vuix^= iki' 1 metų amžiaus ir nėščios 
bei žindančios moterys gauna.po /2 itr, šviežio'pieno į dienų.

kubais aprūpinimas is-UNxmA’ os sandėlių vyksta laipsniškai ir lie
tuvių, gavusių rubus bei avalynę, bus apie 5u-60 ų. kubai žemiau

. vidutinės kokybės. Visai nėra žieminių rūbų. Tenka konstatuoti^ kad 
aprūpinimas rubais ir avalyne yra daugiau formalus negu praktiš
kas: duodama ne tai, kas. žmogui bitinai reikalinga, bet tai, kas 
yra UlTRRA’os sandėlyje, ir antra, duodami rubai ir avalynė nepri
taikinti ir reikalingi būtino remonto ar persiuvimo, kas. piliažiams 
r e įm anom/padori. : į‘

kolonijos gyventojų tik nedįdgi: dalis'aprūpinta darbut apie 150 
piliečių dirba komiteto ir UkitkA'os žinioje, apie 30 žrponių - vo
kiečių ęstuigf se-imonėse. Kolonijos ūkio durbud atlieka- patys gy
ventojai eilės t/urAU.

Regensburgo bendruomenės komiteto- brganisncija atrodo taip:

V ‘ - - 8 -
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Kcmit stan; PirtrininKas . Vice-rpirmininl-us , (kartu darbe prievolės 
tvarkyto jas) ,s ekretorius (Kartu administracijos reikalų tvarkyto
jas), narys (kartu socialinės globos tvarkytojas ir iždininkas), 
narys (kartu ir butų tvarkytojas).

Komiteto tarnautojai: Keikalų vedėjus, ūkio vedėjas, butininkas, 
darbo įgaliotinis.

■Revizijos komisiją: Pirmininkas ir 2 nariai.

Apylinkes komiteto Teismas;. 2 teisėjai, kurių, vienas iš jų tei
sėj as-tvarkyto jas, prokuroras ir prokuroro p.?.'3 <d'ųas, teismo se- 
kraterius.

Lietuviu Policija:. Viršininkas ir kvartalų, vedėjai.

Visa kolonija padalinta į lu seniūnijų, kurių kiekviena turi se-‘ 
niunų ir jc pavaduotojų.-1 '"

5. Santykiai su kaimynais ''tremtiniais .(stovykloje gyvena šių tauty
bių: lenkai., latviai, estai, ųnrainieciai, .bultgudžiai) yra pa
stoviai geri, nendravimus reiškiasi kaip ..kasdienio gyvenimo reika
luose taip ir meninio bei kultūrinio darbo srityse.

6. Kultūrinis darbas xiegenbburgo kolonijoje yra išsišakojęs gana 
plačiai ir dedamos pastangos galimai pine lau išvystyti įtrau
kianti į jį visus intelektualus.

Grupuojant jis atnrodytų šiaip:

a) Mokymo įstaigos.

1. Nuo rudens veikia pilna gimnazija, kurioje dirba 20 prity
rusių cenzuotų mokytojų., iAo kinių apie 1J0. Mokslo lygis be
veik prilygsta normaliai Lietuvos gimnazijai. Darbas vyksta 
beveik normaliose sųlygose. Dirbama viena pamaina.

2. Pradžigs mokykla - 4 skyrių, 5 komplektų su virš 100 Moki
nių. Mokykloje dirba 5 cenzucti mokytojai. Pradžios mokykla 
dirba pansies e sųlygose, kaip ir gimnazija, tik dviem pa
mainom. Jaučiamos didalistrukumas vadovėlių, yoac I ir II 
skyriams. Iki šiol joks vadovėlis dar negautas.

3. Vaikų darželis yra dviejų komplektų, kuriuose aklėjami 52 
vaikai. Darželis globojamas ’■lėtos kaud. Kryžiaus. Dirba dvi 
cenzuctos mokytojos. Darbo sųlvgos geros. Darželis mokslo 
priemonėmis ir inventoriumi aprūpintas.

4. Tursai - aute-š-Ltk-lvių, elektromonterių.
kursams vadovauju proiesorius ir dėsto diplomuoti inžinie- ■ 
riai. o-urcus Lani.o 29 Klausytojui. j^ursų darbo sųlygos buvo 
g-nu pe.l_n.aios, tia dabar aiva sunkiau su praktikos darbais, 
nes jaus turi atlieti beeeia išimtinai vokiečių dirbtuvėse, 
kur susiduriamu su. dideliais iormc-lam^is ir laiuo suvaržy- 
p\m dtirbo eigos atrodo, Kad parengs visai rimtus specia-
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6 Su‘ujusią šviuti^cS. 4sisteigus cultures Valdybai suorgunizuo- 
ta^sUv.u6osią sviatiiu-s p^saaitą formoje. i'-s darbas tik pr> 
dėtuS.

b) Spauda .̂
j-u pntri metai, kaip kolonijoje eina^sp budint as rotatorium 
laikraštis, 500-700.3gz. tiražu. Anksčiau ėjęs^spaudos dn.rbuo- 
toiu vardu savaitraštis "Lietuviu Balsas" priešjSnujus Metus 

*+mo ėjęs. Kuo siu metą pradžios eina dienraštis "Žinios" 
firsi rotatorium e’?au••inam's) informacinio turinio, 2-4 pusi., 
A šeštadiiriais 10-14 ousl. su platesnės apimties turiniu. Kul
tūros valdyba yra kietai nusistačiusi ateityje leisti visuome
ninio pobūdžio žurnalą. kolonijos gyventojai spaudą labai remia 
ir seka.

c) 0 rp.ąniz ocij c s ir draugijos .
Bolonijoje yra susiorganizavę:
1. Skautai susiburs į tuntą, kūrino sudėtyje priskąitoma apie 

14.6 nartą. Iki šiol skautai viešai dalyvavo stovyklos sureng
tame tarptautiniame skautą pasirodyme, lour vykusiai ir kul
tūringai užširsfcom anduvo. kiek platesnę programą ruošiasi 
patiekti 15 Vasario minėjime. Suorganizuoti ir jaunes jieji 
skautai.

2. Raudonasis Kryžius kuris esamom sąlygomvvra daug nudirbęs 
šelpimo ir "lo^cs sritvje.. Raud. Kryžiąs vra subūręs 105 na
rius. Baud.Kryžiaus globoje vra vaiku darželis ir skautą 
organizacija.

3. oporto ir š> c cm utini irtą sa^cij - ,nors įsikūrė kiek seniau, 
bet del išbl-šayto gyvenimo ir Kitą sąlygą aKtingumu nepasi
reiškė. biuo tarpu šachmatininką vykdomas savitarpinis tur-r 
nyrąs, o sportininkui turėjo iš vyną į Aisbergą, Kur gražiai 
pasirodė Krepšinio rungtynėse.

4. Meno kolektyvo šeiioje yru susispietę choristai ir tautinią
šokią Šokėją grupė. Kolektyvas turi apie 9C dalyviu. Meno 
kolektyvui Vadovauja sudaryta Meno Vadovybe. Sis kolektyvas 
daiginusiai yra. nudirbęs meno srityje populiarinant lietuviš
kos dainos ir soldo menę. Visa eilė vietos koncertą ir išvy
ką Landshutar, Ambe^nan ir Vridenen, kurios baigėsi grožiais 
pasisekimais ir užrekom'’pdavo šj. vienetą, kaip stipriai oa- 
rengtą ir visais atžvilgiais tinkantį atstovauti lietuviškąjį 
meną. Meno kolektyvus aktyviai dalyvauja visuose ruošiamuose 
(lietuvią visuomenės; minėjimuose bei autuose ir aktyviai 
remia litą rengiamus pasirodymus. \

5. Kultūros Vaidyba, l’ai nesenai įsikūręs organas, kario funkci--. 
jos bus vadovauti visam kolonijos kultūriniam bei meniniam 
gyvenimui, jį derinti, suaktyvinti. Kultūros Valdybai yra 
^ubordiruotos visos lietuvią kolonijos meninės ir kultūrinės

2.SCAJos Kulturės Valdybos darbas organizacinėje stadi-

10 -
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3) Teisininku ir ekonomistu 'būreliai. Tai susiorganizavę su
lig sūecialy'bię. žmonėst bet iki šiol platesnės veiklės nė
ra nerodę.

’7. Akademinis gyvenimas. Kolonijos studentija yra susiorganizavusi 
į studentą draugiją, kuri^turi oer 45 narius. Draugijai vadovauja 
studentą atstovybė. Ners ši draugija veikia jau gana senai bet 
kiek dįesnio įnašo į kolonijos kulturinį gyvenimą nėra įnešusi. 
Šiomis dienomis (27.1.) kolonijoje suorganizuota student;/ diena. 
Ta grogą surengtas .Koncertas ir pravesta šaipūno akcija besimo
kančio aukštuose mokyklose jaunimo.

8. Aukštąją mokykit! mokomojo personalo veikla: Prof, inž .J ako viekas 
vadovauja amatininką kursams ir yra Komiteto švietimo įgalitonis. 
Prof. Malinauskas vadovauja lietuvių gimnazijai ir kultūros valdy
bai. Docentas kuodis dirba amerikiečiu karo žinyboje. Docentas 
Masaitis C. vadovauja lietuvių komitetui.

P. Žurnalistai rašytojai. .Kolonija turi labai maža šsios srities 
žmonių. Ją veikla pasireiškė tik leidiru savaitraščio "Lietuvių 
Balsas". Šios srities darbuotojų organizuotos veiklos n^ra.

b) Baltijos tautą inertinių stovykla "Vybls".

Baltijos tautą tremtinių stovykla "Vytis" Uchtėje įsteigta 1945 m. 
rugpiucio 25 d. Stovyklose p<^t-įpuS sudaro įvairiose miestelio vieto
se išdėstyti namui.

Stovykloje šiuo metu gyvena 532 lietuviai, 212 estą, 3 rumunai. 3 
jugoslabai, 1 suomis, 5 latviai, 13 nenustatytos tautybės. Viso 
767 gyventojai.

Stovykloje veikia stovyklos raštinė, sanitarinė tarnyba, maitinimo 
ir ūkio sįyrius, darbo tvarkymo skyrius, stovyklos policija.

Stovyklose raštinė atlieka vvventcją registraciją, teikia reikalin
gos žinias anie stovyklos gyventojus, palaiko susižinojimą su UMRHA 
ir atlieka visus kitus stovyklose administravimo darbus.

Sanitarinės stovyklos tarnybos tižias rūpintis stovyklos gyventoją 
sveikata. Dirba 4 vietiniui gydytijai. /ra ir stovyklos ligoninė, 
kurioje dirba vienas felčeris ir vienu gailestingoji sesuo. Naujagi
miams kas2 savaitės, o didesniems Kas mėnesis tikrinama sveikata. 
Ligoninė turi geras patalpas.

Maitinimo ir ūkio skyrius rūpinasi gauto is UNiLRA’os maisto ir rūbą 
paskirstymu, bei kitais ūkiškais reikalais.

Darbo tfarkymo skyrius eraveda įvairius stovyklos darbus. Šio sky
riaus pastangomis sutvarkyta stovyklos salė, mokyklos salė ir parū
pinamas stovyklose gyventojams kuras.

Stovyklos policija n ri žiuri, £ad stovyklos gyventojai vfldaus tvarkos 
taisyklių laikytųsi ir vykdytą vadovybės duotus parėdymus.

- 11 -
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S'vi stir, o skyrius rupin-isi gyventoją uukl/j imu ir męksliniru. Šio 
skyriaus žinioje veikia: vaiką darželis ąu 32 vaikais, pradžios mo
kykla su 48 vaikais, progimn-ziju suA3y mokiniais. Pradžios mokyklos 
mokslas yra privalomas. Suaugus i eme sviesti įsteigta zemšą ūkio mokyk
la su 26 klausytojais ir soferią---vu.tom..ec baraką kursai su 96 klausyto
jais, 7eikia angly, kalbos kursai su 140 klausytoją. Švietimo ištai
gos iš vietinės UNRJLVos ęusllaukia ypatingo prielankumo ir paramos.

Spaudos ir informacijos skyrius stengiasi aprūpinti gyventojusskaity
mo medžiaga, teikia gyventojams naujausias oasauiio įvvkią žanras, 
ondeda gyventojams pai-eškbjimy ir susižinojimo klausimuose.. Skyrius 
įsteigė skaityklą, kurioje yra lietuvišką, anglišką^ lenkišką. laik— 
raseną bei kszygą lietuvią, angly, prancūzą ir v&ki'jcly kalbomis.

Iii. KŪLTLK1NI3 vit yistlla^.y _

1, b p u u d u

ą). Mug dominą Kl^asiuiui.

Šitokia antrašte pereitą metu “Aidą" 10 kr. tilpęs A./ilainio 
straipsnis, kuriame rašoma-

"Šiandien butą labai aktualu, jei U.S.A. lietuvią delegacija atvyk- 
ty į Vokietiją. Ši delegacija turėtą ilgiau pabūti Vokietijoje. Čia 
ji geriau pažinty musų,reikalus ir daug kuo galėtą mums padėti. Tai 
nebūty vien tik šalpos reikalas, o turėxą platesnę politinę mums 
tremtiniams reikšmę.

Ši delegacija galėtą patarpininkauti ausy reikaluose tarpJJNfiEA’cs 
ir air-eriki ecią karinės valdžios. Jijms kaip U.S., As piliečiams, at
stovaujantiems U .A.S. anie 1 milijoną žmonių, buty tiksliau kalbėti 
rūsy reikalais. Aišku, kad susilauktume ta prasme konkrečią vaisią. 
Kultūros gyvenimas darosi vis oyvesnis. Dabar veikia netik pradžios 
mokyklos, gimnazijos, bet galvojama ir apie lietuviško universiteto 
steigimą, organizuojamos bibliotekėlės, meno grupės, chorai ir t.t. 
Lietuviškoji knyga pasidarė būtiniausias reikalas. Ažkia mokslo va— 
d ovalią, reikia ir grožinės literatūros. šis klausimas buty įmanomas, 
išspręsti,jei mes turėtume tuo tarpu, kol esame Vokietijoje, techniki
nę spaustuvę, kuri šimtinai priklausytą tik lietuviams. Tuo atveju 
galėtą susiburti tokioje spaustuvėje technikiniai darbininkai lietu
viai. Salia ją žurnalistą,' rašytoją būrys , Bendra-3arbiaująnt ir to
liau esančioms intelektualinėms jėgoms, būti; įmanoma greičiau šią 
noragą užkišti. Toks pageidavimas buty labai nuosaikus, nes juk ir 
vokiečiai, okupavę Lietuvą, buvo ne'’mę save ir vokietinimo reikalams 
geriausią "Spindulio” spaustuvę. Tad ir tokį klausimą sorendziant z> 
moralinė amėrikiecią par ma ir tarpininkavimus turėtą didelės reikš
mės. Šiaip knygą ledimus, ^ad ir tfcKieti joje, pilnai apsimokėtą.

Kitas s-.arbus klausimas tai d<-.b-r esamą, dokumentą ii archy/ą, esan
čią Vokietijoje, išsaugojimus. Šie visi duKumentai musą istorijoje 
turės svarbios reikšmes. Tačiau mes nežinome, kaip čia toliau vysty
sis išeiviu .* y veninius. Jisi šie dokumentai gali Ž4ti. Ją dalis ir da-
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"bar šiaip ar taio žu/a. Luti? s/arba to-.ius do_urentus ir šiaip isto 
iine i.-edžia/.a į šaugesn? vietę. patalpinti, fonia -zlotą kaip tik. ga- 
]/tu būti ILS .A. mielo/ai sulaukus nepri .lausosybės jie kaip. tik va- 
w» būti per-elti i valstybinius archyvus. Kartu susia ira^zia^a 
V^ikktu siusti i tok| archyvu į r visus iš einančius Įaikrascius, 
i-riy.-as , sumalus, sto •’vlrlose lesinančius laikraštėlius ir 1.1.

Kusu rašytojai t oislirinkai taiooat, kuria ir yra paras? nąažaivei- 
ji? išleidiras šiandien nėra |. ano;, as. ou ji? išsaugojimu šian

dien tai o pat dar nėra tikra.

Tie ori .inalai ar nuorašai turėti? tai^ pat patekti į archy/j? ir is—. 
yil’ti nuo bet rn.Oj-.io sunyuii_o. Tiesa, si deleoacija galėti? intonuoti 
U.S.A, spaudu ir visuo-.en? apie musą Kultūrinį ir visuo:.. 3ninį -/eiki— 
c-a. "Dabartinė informacija, kuri pasiekia U.S.A, spaudu ir -zisuoienę, 
nėvisada yra tiksli ir pasiekia j pa//luotai. Ii .o.A. delegacija 
"auti? ir i n f o n acinčs- svarbios t.edziagcs , kuriai galėti? panaudoti 
kaio r^žia.^ Lietuvos atstatys: o propagandai, remerandumams ir 1.1.

y;r-o, š? au .•■ J /.o d a?. n .ra aišku, ar nesiranda šiandien ii? sunkiai nuga
li-i? kituotu, ;1':L kuriu musu tautiečiai noea.*! atvyki ir saro aki-

i s ja’ ■ a.t 7 ri eta esa/s? rusi? ~v’r&ni' ą. Sis klausimas judintinas rusi? 
spaudos ir cenurinii? or-anl zacijii?. Cal but, kad amerikiečiai lietu
siai , matydami rusi? oa~ nda-i-us , surasti? budi? ir gali: vbii? o as rus 
atvykti."

b) Įsteigtas Lietu/jų. ir,raci.-,os niplio,..raf i? os biuras..

Me.i.indėno uiertu/oscio sto^y±Aos lietu/ii? tautinei tarybai bei to 
paties riesto lietu/ii? nou.itetui susitarus, prie sto/yi-los lietuvii? 
tautinės tarybos isteiotab nietuvii? emigracijos i>iplio0raf i j ©s biu
ras, sutrumpintai (miSB).

LUEF! registruos knygas, laikraščius, brošiūras, ali anachus ir kitus 
leidinius Bibliografijos instituto (Briissely) bei Lietuvos Biblio
grafijos Instituto (Kaune) nustatytomis taisyti nris.

Lietuvii? tautini organizacijos šio biuro steigėjos tikisi, kad tislc 
Centrinės lietuvii? Or "ari zaci jos , redakcijos leidyklos siuntinės po 
1 o-z. leidirii? ir sukeiks Biurui reikalingi? žinii?. Biuro adresas: 
Office of Lithuanian Bibliography in Migration (13b), Me'i.ingen, 
Fit ererhorst (Bavaria) Dk Ca. .p, block 2, lioor. 28.

Biuro reikali? tvarnyuas pa/sstas bibliografui Aleksandrui xtuzancovui 
(Biuro vedėjas) ir dipl. inžinieriui iėtasiui Šimkui (vedė j o^pad .). 
Biuras tikisi, uad jau pavyks prie vieno is lietuvii? laikrascii?
leisti priedu bent 4-6 kartus per metus ’’išeivii? Bibliografijos 
Žinias".

Me- vingeno riesto lietuvii? komitetas patvirtino Lietuvii? imigracijos 
Bibliografijos Biuro įstatus 1945 metais gruodžio r^n. 3 d. Nuo tos 
dienos ir pradėtas darbas. L-e. i/.ir.geno išblaškyti? as reni? stovyklos 
lietuviu vavti.jd taryba p-t’ ir tino tuos įstatus vėliau. Jau gruodžio 
tn«n 18 ni- -■a’ r 'r esį Biure suregistruota 165 veikalai, ji?
4^ 6 Qpat/jcfi nr i., 3p paruosti snaudai ir 26 ruošiami ^nan-
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■sSsC). Žfr a p rale i g ir.- a s tovyklo s e.. / ,■ ./ ■
; z. , 'Įatvią laikraštis "Užimtene* ęaducūA-tokią žinią’ "Lat-iiią 3v-ąię.. 

^iesbad-ene apziuxdjo Mil.&tv. DP dalias r. ajeras Swuisas^pi-an.es6. 
kad pabalti eciai s žiemą t sirs praleisti stovyklose. IŠ veži’-as į gim
tinę įvyks tada, kai Latvija busianti laisva Amerikos ir Anglijos 
nrot aktorate. bajoras Srulsas šitą' pranešęs visą triją Baltijos 
tautą atstovais." .

/
2. A k a d e m i n i te „ y / e n i u? a s .. ..

! 
a) .Pabalti3 o_ Unį^ergifeiiįS, bu£=^žx.

Jau prieš Kelis mėnesius latviai, taurią ^rc.-taauroe didelė dalis bu
vo susispietusi šiaurinėj Vokietijoj, buvo pradėję 'tirti balimuuus 
organizuoti savo universitetines studijas. Valdžios elunksniuose su-^ 
šliaukta pritari: o, bet buvo pasiūlyta prie to pritraukti visas tris 

■'Pabaltijo tautas. Po c.a&^.O Ir 1-ę pasikalbėjimą su anglą
valdžios organui?, padėtis ėmė aiškėti ir jQ.auair.-as ėmė sprąstis 
vis palankiau. Šūksnį anglai pasiūlė įsteigti Hamburge akademinį 
triją Pabaltijo tautą lagerį, į kurį anglai pažadėjo savo sunkve
žimiais sugabenti iš savo zonos pabaiviecią profesorius ir studen
tus ir kuria-e butu lei*T.a organizuoti aukštuosius kursus. Dabar gi 
leista steigti tikras universitetas.

Anglą valdžia rodo daug palanku., o ir pastangą šiuo reikalą. Univo-n- 
siteto auditorijoms ir kitiems darbo Daubariams paskyrė 3 aukštus 
'labai dideliuose ir moderniai įrengtuose Deutscher King namuose 
(kari Muck rlatz 5). Be to, vienas BNkRA’os pareigūnas amerikietis 
yrav atleistas nuo visą nitą pareigą UNjLRA1 o j ir paskirtas specialiu 
steigiamojo universiteto akademiniu glob’ėju (academic adviser', ku
ris ėmėsi to darbo praktiškai entuziastingai.

S.m. sausis 8 ir 9 d. Hamburge įvyko universiteto organizaciniu 
komisiją ir kitą atvykusią profesorių konferencija, kurios atidary
me dalyvavo ir DNREA’os pareigūnais Konferencijoje buvo apsvarstytas 
ir -oriirtas provizorinis universiteto statutas ir paskirti laikinie
ji universiteto organai, kurie mokslui prasidėjus ir■fakultetą ta
ryboms susi -'inkus, bus .renkami statuto numatyta tvarka. Parai -pro
jektą organai tur'tą būti renkami vieniems metams: prezidentas ren
kamas senato, rektoriai atskirą tautybią orofesorią susirinkimo, 
dekanai ir prodekanai - iauulteto tarybą.

Paskaitos prasidėsiančios dar sausio, ^ėn. pabaug-vj šiuose fanulte. - 
tuose: 1) filologijos—xiloscfijos, 2) teiėės ir ■nš-o.n.o^infą raokslą} 
3) ^amtos-matci-atikos ^r 4^ zones' cumin, v eigą neatvyktą laukiamas 
tą fakultetą studentą • vs .ir fu.c budu iki sausio mėn. pab—i^o.-.
nui, atomuose įrengti gyvenamuose butuose pasidarytą Laisvą /ietą 
studentams, tai bus tuoju'. pradedamas mokslas ir archi 
bei inžinerijos fakult?t<- nlcucse fakult&tuose paskaitos prasidės 
tada, kai klausytojam bus parengtos patalpos.

v r pavyki Hn
r sunkesnis Hamburge, bet tiki— 

Universiteto preziAontuij rak—
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-toriui, dekanams ir sekretoriui 'butai numatom!' tane pači ar e nare - 
Deutscher Bin?. Galimas dalykas, kad čia galės įsikurti ir orofesura. 
Studentams gyvenamosios patalpos _ rengiar&s Įsai netoli nuo ^eutscher 
Rirg ?sančiare £0® _ lagery.

Taip musų trer-tanių lietuvių viltys tur'ti čia savus rusų kultūros 
židinius pradeca realizuotis.

р) >iloso±ijos-iilolo^-l.ios ia^, Lillin^ene.

Nuo pareitų motų lapkričio mėn. 22 d. Dillin^ene veikia i'ilosofi jos- 
Pilologijos lakultėtas. filosofijos skyriuj o žiemos Semestre skaito
me.’. filosofijos istorija, psichologija, neorganinė chainija, ankstoji 
r e t ematika j nūs sausio mėn. ? d, s.m. sjuiiioua padagogika ir k.

Teologijos skyriuj daugumoj pradedama nūs 1 kurs a«

Iri t: airi ir lietu/iaį vyrui ir moterys,

с) Stipendijos studijuojantiems Innsbrucke.

Lietuvių Raudonojo kryžiaus dėka didesnė lietuviškas studentijos fa
lls vra aprūpinta stipendijomis (po 200 RM. mėnesiui).

Innsbrucko ir Salzburg o studentai organizuojasi į studentų organiza
cijų '‘Lithuania", kuria patvirtino universiteto ir krašto valdžia.

3. hi e n a s .

a) Čiurlionio yard? lietuviškų liaudies dainų, ir akių meno ansamblis.

Ansamblis^susiorganizavęs 1944 c. pabaigoje, per tų neilgų laikų 
so'jo olaciai pagarsėti re tik lietuvių, tremtinių, bet ir prancūzų, 
anglų ir amerikiečių karių tarpe, « taip pat ir vokiečių visuomenėj. 
Okupavus V&kietijų sųjungininkams , prancūzų Pirmosios Armijos vadas 
men. dq.Latt^e pakvietė sį ansamblį būti jų Armijos teatru. Ansamb
lis turįs aoi-e 4° narių (daururoje Vilniaus universiteto studentai) 
buvo prancūzų karinis valdžios apgvzendintas gražiame 3ad Diezling 
kurorte Austrijoj prie Bre0enzo. Danar^pgyvendintas Lettingene gra
žioje viloje. Patalpas turi &arue', darbui didelę gražių salę. Iki 
šiolei ansamblis jau yra davęs daaeiau siuto koncertų visose zonose. 
Visur buvo mielai sutiktas ir labai gerai įvertintas prancūzų ameri
kiečių, anglų ir vokiečių vietinės spaudos. Dabar jis yra gavęs pa- 
kvietimų ilgesniam laikui koncertuoti anglų zonoj e anglų Armijai.

Ansambliui vadovauja jo dirigentas a.Minaiskis, tautiniam šokiame - 
M. Baronaitė - kanklėms - Mikulskienė, koncertmeisteris - A.Kiveris.

b) Muzikinis. .an.s.sj-.bli,e_J,Lith^xii^la.

Praėjusių metų vasarų ke- otene ruz. Bronius Jonušas pradėjo organi
zuoti muzikinį arsa^-bl; "Lithuania’. Po pasirodymo ten j-tugsėje 8-sios 
uroyr „ ko" e kt was atsik^i* •ni'i i invenan. įdėjng daug darbo rr parodęs 
/.ją WhYrijS . arovrtl.iu o.*s-_-ekė jau tokį pasirinkto repertuaro

15 -
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išpildymo laipsnį,, Kad gali pradėti reinstis ir savarankiškais kon
certais. an.^sciau jis aplankė Kalias vietoves ir Koncertai ge
rai pavykęlavę. publikos būvy gerai Įvertinti, o.u. sausio 31 ir va
sario 1 d. ansamblis davė pora. Koncertu Dillingeno. Pirmasis koncer
tas buvo skirtus išimtinai. lietuviams, o antrajai a, be to, dar daly
vavo kviestiniai amerikiecit.i. roki įspūdį k®noertas jiems palike, 
rodo UORA’os direktoriaus pavaduotojo P,W.£. Cullinora įvertinimas: 
"Dainos ir šokio koncertas , lietuviij. artistą praėjusį .penkta*ienį 
riesto salėj', suteikė malonu džiaugsmą dalyvavusiems Jungtinią Vals- 
tybią karininkams bei UNBRA’os atstovams ir isvištintiems asmenims. 
Broniaus Jonušo vadovaujama?? vyrą choras buvo puikus, jo išpildytas 
"Žydrasis Dunojus” ir -’Bausto margas” davė ypatingą malonumą, tur 
but todzl, kad jib geriau i.cs muziką pažįstame, tu© labiau j ą mėgs
tame* Puikus buvo ir visi kiti pasirinkti dalykai...

Tai buvo iš tikrąją puikus koncertas. Visi Manininmai gali būti tik
ri, kad audntnrija su pagarba laukia ją kitą spektakliu,”

.kL.Culliuore
Deputy Director, 

UNBliA pillingen

IV. Į NIKIUS ŽINIOS.

- Kan. F.Kapočius - Sv. Sosto Delegatas.
Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII paskyrė lietuviams Vokietijoje ir 
Austrijoje Šv. Sosto Delegatu vauno Arkivyskupi^os^Kapitulos Kanau
ninku, Kauno Dekaną., Paminklinės Prisikėlinė Bažnyčios kleboną, Ku
nigą Feliksą faoocią. Jau organizuojama delegaturos Įstaigos.

- ^usą i rus i oj i»

Prof. .Elisonas, žymus nietuvos zoologas ir tautotyrininkas s.m. sau
sis mėn. 4 d. wiesbadene miesto- ligoiiinėj a mirė, ralt-idotaą^Haziau 
kapinėse.

Teologijos prof. Dr. 'filius paigaluitis pereitą u:Jtą lajokrici© irėn. 
30 d. Badeno krašte, Bretteno miestely staiga mirė, peržengęs 75 n, 
amžiaus. Palaidotas Bretteno kapinėse.

- Okucuotcje Lietuvoje mirė:

Ilr-amptė "Lietuvos Žinią" redaktorėj žymi visuomenės veikė ja. Felici—. 
ja Bortfeevicienė ir orof. Dr. V.Vaičiūnas.

V . U mb r U or co k ii ajI U V uj k.

Bolše/iKinė"teisė"rrlltaisingumas."

Pergyvenus i ar s bolševikinį režimą, gerai žinoma, kas yra ta plačiai 
reklamuojama bolševiką "tobuloji" teisė. Stalino Konstitucija kalba 
apie teise i darbą, poilsį, nemokamą muksią etc. Šie atrodo gražus 
žodžiai nė įimtąja dalimi nebuvo įgyvendinti. Priešingai, bolševi- 
10 /PAj2<iM<v nezmonišklausiomis priemonėmis
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siekia s&vo tikslo. Teisė yra wiglWįjm partijos žmonėms. Tiktai 
tos partijos narys turi teisę į darbą, į h^lat į nemokam?, mokslą 
■etc. Kiti yra uz tos laisvės ribą. Ne vienas BU^Saututig, 
damas gauti darbo savana krašte, "gavo” jį Sibiro, Altajaus ir ka- 
zonhstano privorčiamojo darbo stovyklose•

Kad arą nitą bolševikinė teisė nėra ne kiek pakitusi, rodo Lietuvo
je 1 eidžiaras bolševiką partijos organas "Tiesa", kuris pereitą re
tą 250 Kr. rašo: "Svencionią, Rokiškio ir Alytaus apskrioią vykdo
mieji komitetai nusprendė iškelti iš komunalinią narą nedirbančius 
gyventojus, nesuteik<?a~i j i s-s kitą gyvenamą patalpą" (rusą pa
braukta'. .

Tolt.au, tane paciuue numery r«šo: "S.ra. birželio mėn. 13 d. Alytaus 
apskrities vykdomojo Komiteto pirmininko pavaduotojas įsakė areštuo
ti piliečius, neįvykdžiusiis vietinią darbuotoją reikalavimo prista
tyti transporto priemonlą."

Tane pačiame "liesos" nuneyyj-e rasotai "Daug respublikos ukinią or
ganizaciją delsia išmokėti darbo užmokestį darbininkams ir tarnauto
jams. Taip š.m. liepos mėn. 1 d. duomenimis Mėsos ir Pieno pramonės 
Liaudies Komisariato įmonėse įsiskolinimas siekė 451.000 rublią."

Katare straisnyja toje našioje "Tiesoje" tuo oaciu reikalu rašomai 
"Lietuvos TSR^OS darbininkams per ilgesnį laiką buvo sulaikomas 
darbo užmokesčio išmokėjimas. Panevėžio apskrities MTS nesumokėta 
"buvo darbininkams už keturis mėnesius, Marijampolės apskrity už 
tris mines ius.

b) Trukumas inteligentą pajėgą.

Lietuvoje didelis trukumas mokytoją, ypač pradinėms mokykloms, 
kuriose dėsto net baigę 3-4 klases gimnazistai. Trūksta ir gydytoją. 
Vyriausybės įsakyta, nebaigusią 4u mediką studentą išleisti gydyto
jauti. Taip pat trūksta ir universitete profesūros, daugumoj asis
tentai pakviesti ir gimnaziją mokytojai profesoriauti.

o) Nenori rusą kalbos.

Vilniaus universitete norėta įvesti dėstymą rusą kalba, bet pasi- 
ptiešino orofešeriai, kad nemoka rusą kalbos.

d) lietuviai Raudonojoj Armijoj.

Kiek tenykštė informacija nraneša, karo praržioję tebuvo mobili
zuota 30.000 vyrą ir dalyvavo kovoje prieš vokiečius. 10.000 žuvo 
ir 10.000 pasiliko raud. armijoj. Daug lietuvišką dalinią yra 
Vilniuje.

16
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