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1. Santykiai Su Vokiečiais..

. g) Vokiečiu nedraugiškiūrąs užsierieoiams.

Hanau lietuviu stovyklos vadovybė perspėja Savo tautiečius atsargiau 
elgtis su vokiečiais. .jtovy^los inrerzaciniame leidiny "Vidaus Žinios* 
1946.X.23 taip rašo:

"Paskutiniu metu žymiai padidėjo vokiečių nedraugiškumas užsieniečiams* 
Jie užsieniečius skundžia, šmeižia juos savo spaudoje, jų ginkluota 
sargyba braunasi net į stovyklas ir 1.1, komitetui žinoma daug atsiti
kimu, kad no vienam užsieniečiai teko atsidurti net kalėjime ir turėti 
didelių nuostolių už plepumą santykiuose su vokiečiais, ar už mėginimą 
ką nore įsĮgyti, siūlant išpustas kainas. S.m. sausio mėn. 15 d. 
"SohwSbische Lanr'eszeitung" straįsnyfce: "Wohnraum fur AuslSnder* smal
kiai puolė pabalti eolus įgyvenančius Augsburgo Hochfeldo kolonijoje, 
kad daugumas čia gyvenančiu, yra nacių draugai.

b) T)P protestuoja prieš vokiečių, propagandą. *

Prieš tokį agresyvų vokiečių ir kitos spaudos puolimą, pravestą prieš 
pabsltiečius ir bendrai H2, daugumoje laikraščių, 9P pakėlė savo pro
testą ir š.m. vasario mėn. 17 d, "Stars and Stripes" laidoje tuo rei
kalu įdėjo kuklų pasiaiškinimą, kurio turinį čia paduodame:

"Prieš kiek laiko "The Stars and Strides" oaskelbė straipsnį aoie 
pabėgėlius, kurie, buvę nacių simpatikai, ištaigingai gyveną DIJKHA*os 
stovyklose. Tokie vokiečių inspiruoti tvirtinimai sukėlė nepasitenki
nimą ir pasipiktinimą, iMuostobu, kad amerikiači’ai-, kuri kovojo prieš _ .. 
vokiečius, dub-r tini jų propaganda, mes čia esame ne dėl,savo kaltės 
ir neturime nė mažiausio noro visuomet pasilipti "ištaigingose sto
vyklose*. Jei susidarys fui;m£ioa sąlygos, mes busime laimingi galėdam 
mi apleisti šį kraštu. kurio Žmonės’visada Karštai troško kitas tau
tas tautas užgrobti ir pėrsekic-ti. Visiškai neįtikėtina^ kad Pabaltijo 
žmonės galėjo būti naciais, nes jio 700Ametų buvo vokiečių pavergti, 
ko niekad nepamirš, bet kai kurie vokiečiai, kurie pretenduoja į 
Pnb Itijo pilietybę, tebegyvena UNNkA4os stovyklose. Sis kaip supūrą 
obuoliai statinėje, turėtų būti pašalinti. Nekaltinki t emmusų dėl jų 
pikt-drrysčių. .t
Blo įsose, Haunstetteno stovykla Merdza Lidija Sėja, Houhfeldo 
T5P stovykla.*

2, Organizacinis gyvenimas. e .
— 2 —

a) Lietuvos ūkio specialistų suvažiavimas^

Sausio mėn. pabaigoje įvykęs sietuvos ūkio specialia tų aiyažiavimas 
aptarė atstatysimos Liitavos ūkio pobūdį^ jų kelius ir priemones jį 
organizuoti
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t)ei Kėni. '^vazraVlmTTUVo prieita TsVadiĄ kad tautos 
ukf^ ^aTtampriai susijus au kitomis gyvenimo sritimis ir haimonin- 
gai su jomis vystosi. Pokarinė pasaulinių,ekonominių ir politinių 
santykių konjunktūra sulaikinės "bet kuriuos, ryškesnius paskirų šalių 
ūkinės autarkijos ir atsiribojimų tendencijų pasireiškimus. Šitos 
demokratinių obalsių konjunktūros sųlygos ir ekonominės politikos 
Siekimai bei priemonės visur linksta visuomeniškumo pradų kryptimi* . 
ir visos šalys, kurios nenori išsiskirti iš padangių Europos tautų 
bendruomenės, turi stengtis nenutolti savo ūkinėmis pastangomis nuo 
anos ūkinės demokratijos krvpties,

Atsistaoiusioj nepriklausomoj Lietuvoj visi jos ūkio faktoriai bus 
sugriauti, juridiniai ir moraliniai saitai pakrikę; Su šiuo palikimu 
rėikės užimti vietų tarptautiniame laisvame mainų ūkyje ir įstengti 
konkuruoti laisvume jėgų vyksme.

Todėl krašto ūkio uždavinys ir^Lietuvos ūkio politikos tikslas yra. 
bendromis tautos pastangomis išlyginti karo ir okupacijų padarytus 
kraštui nuostolius, atstatyti krašto ūkį, jį suintensyvinti, pritai
kinti pasaulinės ir vidaus rinkos paklausams tuo budu didinti tautos 
turtų ir siekti.tautos ir asmens gerovės. Socialinėj Lietuvos san
tvarkoj darbas yra visų darbingų piliečių pareiga. Siektinas kiekvie
nam piliečiui patikrinti jo profesijai - pasiruošti atitinkamas dary
bas, o pragyvenimui reikalingas minimumas.

Žemės ūkis yra pagrindinė Lietuvos ūkio sAaka tačiau, siekiant dides
nės ūkio struktūroj pusiausvyros, daugiau išryškintina savoji pramonė 
ir kitos tautos ūkio Sakos.

Privačios nuosavybės principas yra Lietuvos ūkio pagrindinis dėsnis* 
. ’ tačiau viešosios gerovės sumetimais, nuosavybė gali būti ppibrėžta.

Privatus ttsuomeninis ir valstybinis ūkis pasiskirsto veikimo sriti
mis taip, kad ypatingo lankstumo reikalingose srityse, o taip pat 
žemės ūky, vyrauja privatus, p apibendrintos ir standartinės veiklos 
srityse, aiba stokojant privačios ar koperatinės iniciatyvos, ir 
valstybe imasi ūkiškos veiklos. • •

Krašto ateities ūkininkavimo būdas yra planingas ūkis aoimųs valsty
binę, visuomeninę ir privačių jo dalį. * '.' .

• • . +■ *

Ūkio planas yra vienas pagrindinių ūkio politikos uždavinių.

b) Saukiamas žemės ūkio darbuotojų suvažiavimas.

Sum. kovo mėų, 24-25 d.d. Hanau lietuvių stovykloje žemės ūkio darbuė- 
t-ojų^profesiniams reikalams aptarti šaukiamas agronomų ir ūkininkų 
suvažiavimas*

’ ' ’ - 3 -
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| suvažiavimų kviečiami visų stovyklą, agronomai ir ūkininkų atstovai.

3. Lietuvių bufrlė Wtirttembergo apygardoje. *.• '

Organizaciją,

Atsižvelgiant į apygardos v-boję esamo darbo sričių skirtingumu tiks
lesniam ir sekmingesniam tu visų darby, vykdymui Apygardos Valdyboje 
yra 5 sekcijos: Administracinė, Švietimo ir Meno, Informacijos, Eko
nominė ir U-'.rVo Sekcija. Kiekvienai šių sekcijų vadovauja atitinkamas 
Apygardos Vadybos narys. Sekcijos sudarytos is* 3^5 kooptuotų na- 
m, parinktų iš atitinkamos darbo srities specialistų.

Kaip naci oje Apygardos įsikūrimo pradžioje, taip ir dabartiniu metu, 
Apygardos V-ba deda reikiamas pastangas organizuoti visus Wtirfctembargo 
Srityje apsigyvenusius ir naujai apsigyvenančius lietuvi us, staigioat 
naijus skyrius, poskyrius ir zupinantis visais jų reikalais.

Šiuo metu Mrttembergo Apygardoje yra suorganizuoti 29 skyriai. Ju su
dėtis nevienoda - nuo 30 iki 700 lietuvių. Skaitlingesni skyriais yra 
Havensburge - 650, Stuttgarte - per 300, Tttbingene - apie 650, V/tail— 
heime - 450. Biberacbe - 350, kitose vietovėse lietuvių skaičius yra 
Siek tiek mažesnis. Hso apygardoje, priskaitant ir 8 skyrius, esančius 
amerikiečių administruojamoje (W tirt t embargo srities) zonoje per. mėty, 
lapkričio mėn. duomenimis buvo virš 6,000 lietuviu.
Koks lletuviii skaičius ft vrttembergo Apygardoje yra darbartiniu metu, 
tiksliai, nurodyti negalima, nes jų skaičius beveik kas dien kitėja 
ir ne visi skyriai laiku apie įvykstančius pasikeitimus -Apygardos Val
dybai praneša, susidėjus nepalankioms toje ar kitoje vietoje sąlygoms 
(pasikeitus okupacinei valdžiai ar jos administraciniams^ p ar Gibonams, 
kurie naujai atvykę kartais imasi Skaudžiu tremtiniu, atžvilgiu prie
monių.) skaitlinga lietuvių dalis is* tos ar kitos vietovės keliasi 
kitur. Taip yra buv^ pr. metų, vasarų ir rudenį Mangano (Allgšu) kolo
nijoje, kur dėl vietos komendanto ir kitų karinės valdžios atsakingų 
pareigūnų nepalankumo (komendanto pavaduotojas buvo berods, žydų tau
tybės) viena didžiausių lietuvių kolonijų - apie 1.200 lietuvių - 2-3 
mėnesių laike turėjo išsisklaidyti ir dabartiniu metu ten tėra palikę 
vos 110. Panašiai yra atsitikę Kisslegg, Bodensee pakraščiuose, ir kai 
kuriose kitose vietovėse. Tačiau Šiuo metu apygardoje yra virs 5.000 
lietuvių. *. , ’

Patalpos ir maitinimas.

tftirttembergo Apygardoje - kroncuzų valdomoje dalyje apie 95 musų tai
tiečių gyvena privačiai ir už butus patys užsimoka. Kambarius ir butus 
nuomoja iš vokiečių su baldais ir patalyne, todėl butų atžvilgiu bevelk ’ 
visi lietuviai yra gana gerose sąlygose, 1

Iki 1945 rudens lietuvių dalis maitinosi arba pagal gaunamas is* mies
tų burmistrų vokia*kas maisto korteles su priedais, skirtais sunkiai 
dirbantiems darbininkams ir už perkamus maisto produktus atsilygino. 
patys (pastaruoju metu maitinasi pagal vokia*kas kortelės tik maža 
lietuvių dalelė) , arba maistų gavo veltui iš prancūzų karinės valdžios
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at prancūzų Maud.Kryžiaus tam tikslui įsteigtų valgyklą, kuriose mai
tinasi ir kitų Bab-ltijo kraštu tremtiniai.

Nuo pr. metų rudens daugelyje vietų lietuviui maitinimu yra perėmusi 
UNRHA, kari turimomis žiniomis į iki kovo mėn. maitinimu perimsianti 
visose prancūzų valdomose Vokietijos^vietovėse. Maitinimas kai kurio
se vietose yra geras, kitose - pakenčiamas. rf

Lietuviai tų Wtfrtiembergo Apygardos skyrių., kurie yra amerikiečių, 
valdomoj e 'wt’rtt embargo srityje (ton yra 8 Wfcrtt.Apyg. skyriai) daugu
moje gyvena atskirose Stovyklose, pastaruoju metu atskiruose miestų, 
kvartaluose. Butai ir atskiri kambariai didesne dalimi yra tvarkin
game stovyje. Šeimos turi atskiras kambarius ir beveik visose vieto
vėse yra mdtinami UNBM’os, tik neskaitlinga lietuvių dalis, ypatin
gai mažesniuose miesteliuose, gyvena privačiuose butuose, bet toji 
dalis dažnai sutinka sunkumu dėl muisto produktų gavimo iš UNmmA'os, 
kuri Šiuo atveju nenoriu! išimtis tedaro. Amerikiečių valdomoje Vo
kietijos dalyje tremtinių maitinimas beveik visur geras, tik gal la
bai vienodas, nes maitiname; tik konservuotais maisto produktais.

Apygardos Valdybos bemoijų veikla.

Administracij a.

Administracinė sekcija susideda iš Apygardos Valdybos Pirmininko, jo 
pavaduotojo ir sekretoriaus. Sekcijai vadovauja V-idybos Biznininkas 
arba, jam nesant, vice-pizmininkas. Sekcija atlieka visus darbus, nu
matytus L.S. j.st, 19 str. . •

Švietimo ir meno reikalai.

Apygardos Valdyba per Švietimo ir meno sekcijų rūpinasi apygardos ri
bose gyvenančių lietuvių Švietimo, kultūros, meno, akademinio jaunimo 
ir sporto reikalais. » •

Gimpazij os apygardoj e.

Apygardos Valdyba gimnazijų steigimo reikalu ėmėsi reikiamų žygių jau 
nuo pr. metų rugpiucic mėn'. pradžios. Pagal pravestų mokytojų ir mo
kinių regstracija buvo nusistatyta gimnazijų steigti Havensburge ir 
Ttfbingene. Pradėta rūpintis patalpomis girnazijoms ir mokinių bendra- 
buciams, tačiau šis klausimas kaip Rnvensburge, taip ir TUbingene dėl 
butų stokos buvo ir tebėra labai suhkioje padėtyje ir patalpų atžvil
giu abi gimnazijos skursta. •

Buvo daryti žygiai isAgauti iš prancūzų valdžios formalų leidimų gim
nazijų^ steigimui, tašiau, po keleto atvejų kreipimosi is okupacinės 
zonos švietimo vadovo p.gen. Chmitleino eautas tik žodiškas pritari
mas. Besulaukiant prašomo leidime ir mokslo matams bėgant, buvo nusi
statyta kaip vienoje, taip ir kitoj e gimnazijoje mokslų pradėti, for
malaus leidimo negauta ir iki Sio^laike, bet^mokslo eigai gimnazijose, 
kaip ir prad. mokyklose bent iki šio laike iš adminisiaoinės pusės
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kliūčių nesutikta, tačiau iirataižvelgimų (lengvatų.) gimnazijos moki
nių. apgyvendinimo "bei gimnazijos klasėms patalpų, gavimo ir kitais mo
kyklos rūpintis atžvilgiais is niekur negauta.

Dabartiniu metu Ravensburge gimnazijoj dirba visos 8 klasės su 20 mo
kytojų. ir 80 mokinių ir Tubingone - 7 klasės su 18 mokytojų ir 35 mo
kiniais. Tinkamų patakpų abi gimnazijos neturi ir priverstos vegetuoti 
pripuolamose - su dideliu vargo, gautose laikinose patalpose — mokyklai 
aeprikaikytose^. Patalpų bendrubuoiams iki šio laiko negauta. Nesant 
formalaus valdžios leidimo, nei viena, nei kita gimnazija oficialiai 
fhnkoljoruoti negali ir todėl įvairus sunkumai, nekalbant jau apie 
mat erl alinius, darosi dar didesni.

Lėšų klausimas abiejose gimnazijose labai opus. L.S .Centras iki šio 
laiko lėšų nėra skyrus, o Apygardos Valdyba, dėl savo pajamų kuklumo 
gimnazijas (pirmoje eilėje Ttfbingeno) ginansiniai yra parausi tik 
bukliomis sumomis.
Trecioji gimnazija buvo pradėjusi kurtis Rottweilyje, kur pradėjo 
veikti tik pirmos 2 klasės, tačiau dėl,mokinių mažo skaičiaus tos 
dvi klaės gruodžio mėn. yra perkeltos į ten pat veikiančių 8 metų 
pradžios mokyklų.

Pastaruoju ubu š.m. sausio mėn. gautas UNMfiA sutikimas įsteigti lie
tuvių gimnazijų htlrtingene. Patalpos gimnazijai gautos visiškai tinka
mos 3 mokinių bendrabučiui - taip pat geros. Mokslas visose 8 klasėse 
jau pradėtas. Mokinių 75, mokytojų tuo tarpu 14.

Pradžios mokyklos.

Pradžios mokyklų, steigimas Apygardoje didesnių komplikaciją nesukėlė, 
tik daug rūpesčio ir varge turima dėl patalpų suradimo. Pradžios mo
kyklos yra įsteigtos beveik visose didesnėse lietuvių kolonijose, kur 
tik mokinių skaičius susldai-o pakankamas. Prr.d. mokyklai mokytojų 
trukumo nėra. Pradžios mokyklų steigimu, pagal Apygardos Valdybos 
pritarimų ir nurodymus, rūpinasi L.S. skyrių valdybos. Šiuo metu 
Apygardoje veikia 14 prad. mokyklų, būdamos sunkiose vargo mokyklos 
sųlygcse: trūksta tinkamų mokyklos patalpį, inventoriaus, vadovėlių, 
mokslo priemonių ir lėšų, tačiau ir šiose sunkiose sųlygoso visose 
mokyklose darbas vyksta’su dideliu mokytojų pasišventimu ir mokinių 
stropumu.

Vaiki/, darželiai..
Vaikų darželiui organizavimas ir jų veikimas atsiekiamas^visur, kur 
tik patakpų trukumas nugalir as ir kur priešmokyklinio amžiaus valkų 
susirenka.
Sunkumų sutinkama su darželiams reikalingu mokymo priemonių ir žais
lų suradimu. Vaikų darželiai veikia 5 lietuvių kolonijose. Kur nėra 
vaiku darželių kvalifikuotų vedėjų, jas pavaduoja cenzuotcs prad. . 
mokyklos mokytojos.
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Vadovėliai L
— * 

Kaip visur, taip lygiui ir »»iirttembergo Apygardoje, gimnazijoms vado
vėliu labai trūksta. 95 > mokinią priversti yra visas reikiamas pamo
kas paruošti iš užrašą, Surašytu, ankstyvesnės pamokos metu. Gyvenama 
pažadais vadovėliy susilaukti, tačiau reikalas sutinka daug sunkumą 
ir įvairiausią rimty, kliužią.

Klok lengviau pasidarė su vadovėliais prad. mokyklai. Pr.mety gale 
Ttfbingeao ir Stuttgarte L.S. įgaliotinio Švietimo reikalams mokyt. 
Kavaliūno triasu, Apygardos Valdybai padedant, yra atspausdinta prad— 
mokyklos II skyriui * Aušrelės*’ 11 d.^3.500 egz. ir III skyriui * Auš
relės* III d. 2.500 egz.; tuo budu, šias knygas Wtlrttembergo Apygar
dos Valdyba pardavinėja visą apygardą. :ife^tuvią mokykloms. Greitu laiš
ku iš spaudos pasirodys lietuviy kalbos gramatika pr. mokykloms ir 
skaitymą Įmygy.

Akademiiiai reikalai.

Aukštąją mokykią^mokslo personalo atstovą Wtirttembergo Apygardoje 
yra nemažas skaičius - 32 asmenys. Ttįbingpno universitete yra įsteig
ta Lituanistikos ir Slavistikos katedrą; čia mokosi apie 30 lietu-S y 
studentą, paskaitas skaito 3 lietuviai prčfehoriai.

lietuviy studentą Tiibimgeno universitetan isSyk buvo numatyta įsilei
sti tik maža.fckiiciu ir tik į teologijos bei- medicinos fakultetus, 
tačiau tą klausimą nukreipus į prancūzu okup. valdžios švietimo va
dovą. jo pritarimu ir parėdymais į Tifbingeno univerri tetą žiemos se
mestrui į visus fakultetus yra nriimta 240 lietuviy studentą ir apie 
20 lietuviy-doktoranty. į Stuttgurto aukštąją technikos mokslą, ku
rioje mokslas prasidės kovo pradžioje, įtikimas i bus-priimta iki 50 
lietuviy studentą, tačiau dėl Šio skaičiaus iki šio laiko konkrečiai 
dar nesusitarta.

Liaudies universitetai ir Įvairus kursai.

Liaudies universitetai veikia: Tttbingens, Bavensburge, ^angene^Bibs- 
r-achs, Kirchheime. Šiuose universitetuose paskaitos skaitomos iš 
įvairią sričių: ekonomikos, visuomenės mokslą, higienos ir kt.

Klausytoją skaičius labai mišrus: paskaitas lanko asmenys su aukštuo
ju mokslu ir drauge lanko menkesnio arba be jokio išsilavinimo žmonės. 
Paskaitą klausytoją skaičius pradžioje - universitetą įsteigus, esti 
skaitlingas, tačiau po mėnesio kito klausytoją skaičius pradeda mažė
ti. Taip yra ne viename kuriame liaudies universitete, bet tas pat 
visuose. Klausytoją mažėjimas, kaip gyvenime įsitikinta, nepareina 
nuo lėktorią gabumo ar net paskaitą vienokio ar kitokio įdomumo, e 
dažniausia dėl pašiy klausytoją nepastovumo - atsibosimo.

Kalcy kursai.

Prancūzą ir anglą kalbos kursai trumpiau ar ilgiau veikla beveik vi
sose lietuviy stovyklose, kur tik mokytoją ir klausytoju pakankkass . 
skaičius susidaro. Yra stovyklą (Havens burge, Tiibingene) kur aukščiau 
minėtą kalbą kursai yra gausiai ir rimtai nusiteikusią klausytoją
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lankomi, todėl irpažanga yra ryški. Kitose vietose kuršy, veikimas
silpnesnis.

Auto mechanikų ir šoferiy kursai..

Ja apygardoje veikia devyniese vietovėse. Klausytojy skaičius nuo 30 
iki 90. Kai kuriose vietose Šios arusios kursai jau yra išleidę net 
po 2 nauju specialistu - šoferiu laidas. Kursai ten geriaus veikia, 
kur prie jy organizavimo ir globos prisideda UKKBA.

Kai kuriose Apygardos skyriuose veikia j.vairiy amaty, siuvimo, namy. 
ruošos, mašinraščio, elektroteeimiky kursai, tačiau tai tik prad&iėje 
da4 st atidoj o,

Menas. •

Meno įvairiu sričiy darbuotojy - profesionalę tftlrttembargo Apygardo
je yra nedaug - vos 12 įvairiose vietovėse apsigyvenusiy asmenų. Ver- 
tingesnię menini y vienetu (kolektyvy) iki šio,laiko tepavyka sudaryti 
Bavensburge, TUbingene. Šie kolektyvai laiks nuo laiko meno dovanomis 
aotarnauja ir kitas - artimesnes lietuviy kolonijas. Į lietuviu liau-v 
dies menę didelį įnašę duoda- p. A „Mikulskio liaudies meno ansamblis, 
apsigyvenęs Apygardos ribose. Jis žada su savo vertingais koncertais 
apsilankyti visose lietuviy kolonijose, Apygardos Valdyba dės reikia
mu pastangų meno srities darbuotoju pritraukti iš ty vietoviy (Aus
trijos) iš' kur lietuviai dėl pablogė jusiy. sętygy sparčiai traukiasi. 
Tuo budu Apygardoje meno srity gal pavyks išplėšti ir sustiprinti.

Sportas.

Įvairię rušiy sportas 7»tJ.rttembargo Apygardoje ryškiau pasireiškia tik 
Tftbingeno miesto, kur yra orgaf.zuotas gana stiprus sportininkę klubas 
"Vytis". Sis sporto klubas sėkmingai yra sužeidęs eilę krepšinio ir 
futbolo rungtyniy su kitę tautę sportininkais ir Vidais atvejais pa
sirodė labai teigiamai, daugumoje buvo rungtyniy laimėtojas, išskyrus 
krepšinio rungtynes su amerikieciy kariuomenės stipria komanda, kuriai 
pinny syk teko pralošti, tačiau sekančios rungt-mės ir čia davė gra- • 
žiy rezultaty - lošimas buvo laimėtas.

Ekonomini e i reikalai.

Ekonominius, o taip pat ir ūkio reikalus tvarko Apygardos Valdybos. 
Ekonominė sekcija, nėšy klausimas iki šio laiko tebėra gana opus. 
Sunkiai ekonominei padėčiai pagerinti Apygardos Valdyba deda daug 
pastaugę, tačiau geresniy rezultaty bent iki šio laiko atsiekti pil
niau nepavyko. L.S. skyriai nėra pastovus vienetai, todėl įstatais 
nustatyto nario mokesčio bei kltckiy pajamų mokesčiy mokėti neskuba, 
o persitvarkydami savo menkas sutaupau paskirsto pirmoje eilėje viš
tos reikalams ir tuo budu Apygardos kasai nelieka. Tęs reikalas ir 
ateityje ne kažky težada, nes nario mokeyčio išrinkimas, suiikėjant 
musy tnutiečiy materialinei būklei, tenka spėti, dar pasunkės. Lėšy 
reikalas Apygardos V-by verčia ieškoti kitokiy pajamy šaltiniy. Pir-
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luoįe eilėje už V-bos patarnavimui,-*« -įvairią pažymėjimą davimą, au
tentišką parašą tvirtinimu, tautybės as asmens pažymėjimą davimą ir 
kt» .

Už smulkesnius patarnavimus tame skaičiuje kr už susižinojimą laiš
kais, persiunčiant juos estafetiniu budu, vietoje pakvitavimu V-ba 
yra nutarusi imti mokestį, t-?m tikslui išštžtistą simboliniu ženkliu
ką, vaizduojančią muši; krašto reikšmingiausias vietas, pavidalu. Šią 
ženkliuką pavyzdys (10 Št.) prie Šio rašto pridedamas.

Kultūriniais ir V-bos lėšą papildymo tikslais karts nuo^ karto yra 
rengiami meniniu požiūriu vertingi koncertai. Visos aukščiau suminė
tos ir naujai numatytos pastangos, laikui bėgant, gal atneš numatytą 
vaisią, kas ir įgalins lietuvišką - kulturinį Apygardos V-bos dir
bamą darbą dar sparčiau tęsti ir vargstantiems musą tautiečiams, 
kiek sąlygos leis, dar daugiau padėti.

Darbomraikalui.

Musą tav.tiešią materialinė padėtis,diena iš dienos, vis labiau suno
kė j a. Turėtieji materialiniai ištekliai pas daugelį baigia išsekti, 
o papildyti nėra iš karat. Apie 95 > visą lietuvią gyvena be jokiė 
darbo. Tiesa, kai kas rahda būdą savo lėšas palaikyti, bandydamas 
mainą veiksmus arba verstis pripuolama, kartais net perdėtai pelnin
ga prekyba, tačiau tai nėra patikimas nei pastovus dalykas.

Apygardos Valdyba per ‘Herbo sekciją skatina skyrią valdybas steigti 
i vairius amatą kursus, nrooaguoti lietuvią tarpe meilę darbui^ir 
rti ruoštis ateiviai, kad oakitėjusios tremtinią globos ir išlaiky

mo sąlygos neištiktą mus skirtingo gyvenimo Sąlygoms nep asiru oš tu
sius, kad išmoktumėm, kol dar yra paskutinis laikas amatą, kad pagi— 
lintumėm savo profesiją žinias ir tuo budu lengviau pradėti 
sugrįžus į savo Tėvynę arba, nelaimingiausiu atveju - dirbti Si'Ž^ąr.

Verslovinią dirbtuvią ir kursą amatininkams ruošti Apygardoje yra 
tuo tarpu labai maža. Apygardos Valdyba deda ir ateityje dės vlsaq 
pastangas energingai propaguoti darbo reikšmę ir kvalifikuotam dar
bui pasiruošimo svarbą b esi ruoš anti ems sąžiningai imtis pastovaus 
darbo.

Informacijos reikalai.

Informaciniais reikalais Apygardoje rūpinasi Informacinės sekcija. 
Tam tikslui karts nuo karto yra išleidžiamas Aoygardos Valdybes 
biuletenis, informuojantis apie savaitės bėgyje įvykusius svarbes
nius įvykius ir teikiamos kitos skyriams reikalingos žinios. TUbin— 
gene kas ketvirtadienis yra daroma vieša - visiems lietuviams užsie
nio spaudos ir radio žinią apžvalga, - reikšmingesnės žinios, kas
dien gaunamos ELTOS žinios yra .išdabinamos..Apygardos Valdybės būsti
nėje.

- 9 -
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Platesnei informacijai Apygardos Valdyba Kaliais atvejais yra dariusi 
žygius gauti leidimu laikraščiui. leisti, tačiau prancūzų okup. valdžios 
organai leidimo duoti nesutiko, Buvo bandyta laikraščiui leisti 1 aidi
mą gauti Stuttgarte, bet ir čia nusiviltus auJ^tesni amerikiečių ,oku— 
pac. valdžios organai duoti leidimą atsisakė*

Dar dėl lietuviu santykių su įeitomis tautomis bei administracija*

1) Musų santykiui su vokiečiais ne visur yra vienodi. S vabi jos ^pietuo
se — Mangane, Kisslogge, įsny, Tettnange ir Bodensee pakraščiuose 
esančiose vietovėse vokiečiai lietuviu atžvilgiu, ypač pastaruoju 
tostu, kas kart darosi vis mažiau palankus, kitose WUrttembergo 
vietovėse santykiai normalus, o kai kur net ir labai gari (Sottrrei- 
lyje, Hechingene, Schwenningene ir kt.)

2) Wių?ttembergo srityje išeinanti vokiečiu spauda blogo apie lietuvius 
iki šio laiko nėra rašiusi.

3) Vokiečiu administracija lietuviu atžvilgiu santūri, daugumoje vie
tų - objektyvi.

4) lusų santykiai su sąjungininkų administracija taip pat ne visur 
vienodi«■ Tai priklauso nuo vietos administracijos pareigūnę ir 
ruo musu žmonių, kurie tą ar kitą lietuviu koloniją atstovauja.
£pvensov.rge, Biberacho, Eottweilyje, Seutlingene, Hechingene santy
kiai su prancūzą karinės valdžios aukštesniais pareigūnais ir su 
UNRE1 yra korektiški ir visiškai normalus; Tiibingene su kai kuriais 
prancūzų -kars.- valdžios aukštesniais pareigūnais rezervuoti, kitose 
vietovėse ~ normalus.

Amerikiečių zonoje visur mūsiškių santykiai su UNEBA neblogi, ta
čiau su kar. valdžios atstovai© rezervuoti.

5) Atsitiktinų lietuvių prievarta grąžintą, į šiendieniną Lietuvą V»tlrt— 
tembargo Apygardoje nėra būvą.

6) Musų organizaciją, ir pavienių,asmenų santykiui su estais geri, ir 
nuoširdus, su lenkais ir aukrainiečiais šaltesni, bet korektiški, 
su latviais tik retai kur yra nuoširdesni,, tačiau tai ne dėl mū
siškių priežasties.

Bendrai musų tautiečių nuotaika dė$ paskutiniųjų įvykių spaudoje, nu
kreiptų nrieš tremtinius, dėl musų krašto pglitinęs padėties ir dėl 
pasiekiančių mus neramių žinių i# JTO konferencijos yra prislėgta, 
be šviesesnių vilčių, daug ką stumianti į. nusivylimą ir pesimizmą.

4. Kultūrinis gyvenimas.

- Lola imas lietuviškoms knygoms souvsd ini.i y

8 britų kariuomenės korpo švietimo reikalų skyrius davė leidimą per
spausdinti 15 lietuviškų knygų, jų tarpe geografijos- vadovėlį., Idetu-

- 10-
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•vos istoriją, Darni jonaiciu.iiat.uviy 'kalbos gramatiką* literatūros 
skaitymus ir kt. JSetrukus britą zonoje pasirodys “Aušrelės* pirma ir 
antra dalis.

- Lietuviu tremtiniu laikraštija.

Lietuvią ^migracijos Bibliografijos Biuro duomenimis, 1945 m. Vokie
tijoje buvo" leidžiama 83 lietuviški laikraščiai, isA kurią spaustuvė
je spausdinamu - 10, rotatorium spausdinamą - 22, rašomąja mašinėle 
rašytą - 6, ranka rašytą - 5, nenurodytą - 47. Daugiausia laikraščiu 
leidžiama amerikiečiu okupuotoje Vokietijos ūaityje - 51. anglu - 
26 ir prancūzą - 11.

Raginama rinkti lietuviškąją tautosaką,

Buvęs Li e tuvi ą Tautosakos archyvo vedėjas Loc.Dr.J .Balys lietuvią 
tremtinią spaudoj e parašė atsišaukimą ragindamas rinkti lietuvišką 
tautosaką. Doc.Dr.Baliui, ją sutvarkysiąs ±r dės pastangas atspaus
dinti.

Nauji leidiniai.

- Visuotinė Literatūrą, - Konspektas V-VI klasėms parengė literatū
ros mokytoja P.Jakutienė. Išleido Augsburgo lietuvią gimnazija.

- Siekinis kalendorius 1946 m, Išleido Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Augsburgo skyrius. Jame įdėta Lietuvos istorijos ir lietuvią li
teratūros chronologija.

- Poetas Mykolas Vaitkus paruošė spaudai tris eilėrašcią rinkinius. 
Rašo istorinį romaną ’’Daniel ir oušun*. Be to* rašo Liepojaus gimna
zijos gyvenimo 1899-1903 m. vaizdelius, xtušo šiandieną gyvenimo apy
saką.

R Rašytojas Balys gražulis paruošė ir atidavė spaisdinti naują novelią 
rinkinį ir faš o apysaką iŠ šią dieną gyvenimo.

- Poetė Alė Nakaitė-Arbuciauskienė ruošia spaudai savo eilėraščius.

- Poetas Kazys Bradunas parašė poemą iš netolimos praeities gyvenimo,

- Poetas Balys Augustinavičius paruošė spaudai eilėrašcią rinkinį 
"Širdim į tėviškę". Turi parašęs vaikams eiliuotą pasaka, "Lokiukas 
Kvailiukas". Pastaruoju laiku baigia antrą eilėrašcią rinkinį, kuria
me yra išimtinai sukurti eilėraščiai ištrėmime.

- Gimnazijos mokytojas St.Barzdukas paruošė spaudai "Lietuvią kalbos 
gramatiką.

- Memmingene vasario 16 d. išleistas pirmasis lietuvią visuomenės 
dvisavaitinis laikraščio "Minties" numeris. Laikraštį leidžia Spau
dos darbuotoją ratelis. Vyr.Redaktorius J .Vasaitis, redaktorius Pupe- 
lis.

- 11 -
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S.nio vasario mėn. 16 d Memmingeno apylinkes lietuviai l?l|e&erhorsto 
stovykloje surengė 11 otuv:iškošios spaudos parodą, Šioje parodoje* 
buvo taip pat "Aušros* ogzempliorių ir vokiečių matu ėjusi Lietuvoje 
oogrindzio spauda.

b) I.'Jer as,
Meno kursai Freiburges

Proiburge ir r-x .Badeno srityje or0anizuoiami šie kursai? 1) skAlf.ta
ros, 2) meno, 3) undinių studijos su paišyba, pagal taixoiaisios dai
lės instituto programų. Profesūra ir studentui bus patalpintix 
UN KB.A * o s iš 1 ai komume bend rub uty j a.

Lietuviškos dainos per Hamburgo rūdiją.

Haffkrugo lietuvių stovyklos choras, muz. V Banaičio diriguojamas, 
pakviestas Hamburgo radijofono. Ltlbėoke Įdainavo 10 lietuviškų dai
nų. Į plokšteles. Vasario 16 d. išvakarėse Šios dainos buvo transliuo
jamos per •Nortiwestdautsoherrundfank.

II „ LIETUVIAI LEUZIJOJE. 4
‘ Lenkijoj yra pasilikęs didokas skaičius Ii įtuvių^ kurio daugiausia
J išsimėtę pc buvusį. Dancigo koridorių. Visus surašyti ia- sudaryti

kokį. nors surašą r aimanom a, kadangi prie dabartinės Lenkijoje tvar
kos bent ko£s organizuotas veikimas yra negalimas, nes tai gali būti 
įžiūrima prieŠvalst y b ir J. u v eikimeBe to, ir dėl trukumo lėšų, kelio
nei Lenki.jos spauda skelbia, kad repatriacija turp Lenkijos ir Lietu
vos turėtu pasibaigti iki š„m. vasęrio 1 c\. Lenkai lietuviams pareiš
kė. kad jie busią priversti atiduoti £uos, lietuvius rusams, vien 
flėi to, kad tarp lenkų, ir rusų, yra sudaryta sutartis, pagal kurią 
lenkai turį atiduoti visus rusų "piliečius’', o tik tada rusai jiems 
atiduosią lenkus, Apie Tortų rusų enkavedistai atvežinėja prigludę 
Ii etuvių Lenkijoje | lagerius. Apie Dancigą lietuvių gaudymų, taip 
oat buvę. Gaudę rusų ir lenkų policija. Kartais pasitaiko, kad mate
rialinių sunkumų ir baimės verčiami lietuviai repatrijuoja, pasidaro 
lenkais.

Lietuviai gyvena pas ūkininkus, dirba uz maistų, pavalgyti gauna tik 
dirbantysis, o žmona., vaidai ne. iru ir tokių, kurie visai neturi 
nei duonos, nei bulvių. T-.-.1 šeimos , kurios frontui praeinant buvo 
apiplėštos ir Šeimos be vyrų.

Išvažiuoti iš Lenkijos daroma kliūčių. i>ankų įstaigos nenori duoti 
leidimo ir siunčia juos pas rusus į. jų ambasadų.

III. LIETUSIAI. SyjŽDIJOUB.

Lietu vi V- karių likimas.

Sausio 23 d. Švedų ištaigos paskelbė, kr-’ jų vyriausybė sutikusi su 
rusų pasxulymu, išgabenti buvusius vokiškuą karias—aibė g ėlius laivu

' J - 12 -
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*BeloostroV*. Tą pačią dioną švedą policija pradėjo autobusais evakuo- į 
ti tremiamuosius is stovyklų Galtofta ir Rinkaby. "Beloostrov" paslro— | 
dė ties Treleborgu sausio 23 d. ryt?, tačiau dėl audringo oro negalėjo 
Įplaukti | uostą. Pagal švedą planą tremiawioji turėjo būti dar ta. pa- 1 
cią dieną pergabent! į laivą ir ant rytojaus išvežti į S.Rusiją. Audra ] 
sutrukdė ta dienotvarkę. ’’B^lo-oatrovul’* pavyko įplaukti į uostą tik 
sausio 24 d. 9 vai. 50 min. Po to prasidėjo priverstinas tremiamąją 
•pakrovimas* ir sausio 25 d. 18 vai. 15 min. "Bellos-trovŽ išplaukė’ 
rytą kryptimi.

Tuo laivu išvežta 145 pabaltiečiai ir 243 vokiečiai. Švedijoj palikta 
19 nepagydomai sergančią pabaltiecią ir S pavojingai susižaloję.

Pačiomis paskutinėmis dienomis pria^ tremiamąją pabaltiečią buvo pri
leisti vienai valandai tik du dvasiškal-latviai: pastorius ir kunigas 
Vilnis, kurie policijos prižiūrimi atliko paskutinį religinį patarna- 
virą.

Sąryšy su tuo išvežimu švedą dienraštis "Aftonbladet" vasario mėn. 11 
dieninėje laidoje paskelbė, kad "Bellostrov* sausio 29 6. atgabenęs 
pabaltiečius į Venstpilio uostą, iŠ kur tremtiniai buvę nugabenti to
liau^ į Rusiją traukiniu, specialiai, atsiustu iš Maskvos. Smulkmenas 
to išgabenimo buvusios tokios: "Bellostrov" įplaukęs į Venstpilio uostą 
anksti rytą sausio 29 d.,, tuoj buvo apsuptas GBU būrio. Pavakary palai— 
tiečiai buvę patalpinti į traukinį, paduotą prie laivo. Traukinys su
sidėjęs iš prekinią vagoną su geležinėmis grotomisTas traukinys su 
tremtiniais išvykęs į Maskvą, io to iš Kaivo buvo išnešta keletas la
voną. Iki pat "Beloostrovo* išplaukimo iš Venstpilio (1.30 d,) rusą 
kariuomenės užtvaros neįleidęs pasalinią į uostą, laivo įgulai nebuvo 
.leista išeiti į krantą.

IV. OKUPUOTOJE LIETUVOJE,

Padėtis bendrai.

Iš Lenkijos apie okupuotą Lietuvą gautomis žiniomis, padėtis esantį 
tokiai repatriantai ir grižtą iš darbą lenkai (jie buvo pavasarį iš
vežti) pasakoja, kad nuolatiniai išvežimai ir gaudymai vyksta smarkiu 
tempu. Partizaną pilni miškui ir kovos vyksta kiekvieną dieną, ypač 
sustiprėjo į rudenį. Tiems, kuriems reikia stoti į kariuomenę irgi bė
gu į miš kus ir prisideda prie partizaną. Kvsai atsikeršydami tokią 
•parvizaną seimas žudo, šaudo, išveža, o ūkias sudegina. Par apie visus 
ftventus laukuose buvo matyti’nenuimto derliaus. Žmonią maze., Dvaruose 
įrengiami kolebozai. Sems dalina, bet nėra kas ima. Neapsakomas bran
gumas ūkio produktą ir kitą daiktą. Rusai net druskos nepajėgia pri-

- -statyti. Iš Rusijos gilumos į Lietuvą skverbiasi visokie spekuliantai, 
kadangi Lietuvoje gyvenimas dar bisvien geresnis negu pačioje Rusijoje, 
Pogrindinis veikimas eina po senovei, kaip ir prie vokiečią. Visi lau
kia iki pavasari* pasikeitimo - nepriklausomybės. Net policininkai ir 
NKVD dalyvauja tame darbe ir padeda pakliuvusiems į kalėjimus ir lage
rius .
Jš Lietuvos gaunami laiškai Lenkijoje ad resatą^ pasieki a tik po 2 mėne- 
gią, perėję per cenzūras, Tie, kurie buvo išvežti iš Lenkijos, pries 
kurį laiką, grįžo tik seniai ir vaikai, jaunieji, dingo be žinios.
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