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Kaip tenka sprąsti iš Įvairią stovyklą praneš imą, lietuviu san
tykiai 9u vokiečiais visose srityse yra nei "blogi nei nuoširdus .Tokia 
padėtis susidaro iš esamo santykio: lietuviai būdami visai nepriklau

somi nuo vokiečiu pragyvenimo ir darbo atžvilgiu, neturi intereso Br
olau bendrauti su vokiečiais, vokiečiai gi neturi galios primesti savo 
valdžią DP Asmenims, lietuviai, kaipo tautini grupe, galbūt, labiausia 
vokiečiu mėgiama dėl lietuviu ramaus elgesio ir nekerstingumo. Ir nu
sikaltimu skaičius lietuviuose yra nepaprastai mažas (didieji nusikal
timai visai nežinomi). Tačiau DP padarytą individualą nusikaltimą vo
kiečiai mėgsta primesti visiems DP. Jie net savo*darbus" nori primesti 
kitiems, kurie šiandien dažnai bejėgiai gintis. Štai vienas pavyzdys: 
Latvią laikraštis "Latviešu Vestnesis” paduodu tokią žinią: "Belaisvią 
ligoninėn Neuendettalsen, Ansbacho srityje, Bavarijoje, atvyko vokietis, 
ginąs SS dalyvius Numbergo byloje. Jis slaptai pranešė ligoninėje 
esantiems karo beloisvią virbinižikams, kad Tarptautinio Karo Tribunolo 
prokuratūrai yra Įteikti Įrodymai, jog Bytuoae nusikaltimus padarė ne 
vokiečiai, bet SS savanoriai iš Pabaltės. Todėl jis reikalingas pąbal- 
tiečiams apkaltinti papildomos medžiagos, kurios jis prašė is sugirin- 
kusiąju. Ligoninės pareigūnai sudarė latvią SS savanoriu, sąrašą. Vo
kiečiui S3 savanoriai atžymėti mobilizuotais".

VOKIEČIAI ĮSAKO VISIEMS DP BEGISTBUOTIS

Heutlingeno voki ečią policijos direktorius išsiuntinėjo raštus 
visiems DP tautybią komitetams, ragindami s pristatyti visą DP sąrašus 
su žiniomis Įregistravimui voKiečiu Meldaamt’e* Buvo atsiklausta vie
tinės LNiiEAos direktoriaus ar reikalinga ir privaloma tokia registra
cija DP, atsakė nei&iamui.
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ATIDEDAMAS TKEMTINlę SUTELKTUS

,Detmolde einąs '-’Tremtinio 'žodis* s.■ msbalandžio 13 d^numery rabo:"s.m» 
pradžioje iš UNEBAoa centro buvo gauta žinią,kad ji artimoje ateityje 
numato visus tremtinius Įjungti Į produktingą darbą. Tuo reikalu UNSBAos 
centro direktorius gen.Morganas buvo išsiuntinėjęs visiems skyriams 
specialią instrukciją, numatančią DP Įterpti Į dirbančią eiles okupa
cinėse Įstaigose, pramonėjeėmės ūkyje ir kt. Instrukcija buvo nuičiusi 
ir eventualą tremtiniu, sukidnojimą ir sutelkimą. Nenorėdamos leisti 
Įvykiams riedėti mums nepalankia kryptimi, kompetentingos lietuvią 
Įstaigos buvo pamojusios šiuo klausimu ir atitinkamą planą.

Dabar is rimtą 9 ai tinią teko patirti,kad šis UNKBAos plaias pa
keičiamas .Taisyklė ..kad visi DP galintieji dirbti turi turėti darbą,ga
lio ja ir toliau,tačiau bent tuo tarpu atsisakyta nuo sumanymo juos su
telkti .Vadinosi,bent laikinai netenka skaitytis su galimybe,kad visi 
lietuviai butą suve’žti Į kurią nors vieną Vokietijos sritĮ ir ten Įkur
dinti visam metui iki galės grįžti Lietuvon.Visiškai pagristas musą 
globojančią Įstaigą nusistatymas-ducti visiems darbo-bus realizuojamas 
ir toliau,siekiant,kad nė vieno tremtinio nebūtą be darbo.Pirmoje eilėje 
"bus siekiama surasti darbo pačios stovyklos ribose.Be to,neturintieji 

darbo bus panau—
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dojami ir uz_ stovyklos riby, kaip kariuomenės darby talkininkai. 
Reikia pabrėžti, kad visy mokykly moksleiviai ir opecialiy kuršy 
lankytojai bus laikomi dirbančiaisiais. Si aplinkybė dar karty tiri 
mus paskatinti pasitobulinti savo profesijoje arba išmokti naujo 
verslo, galinčio mums praversti tiek svetur tiek ir tėvynėje.*'.

BALSAVIMAI B2L GRĮŽIMO..TĖVYNĖN ■ '''

S.m.gegužės mėnesį visose vakary syjungininky srityse UNREA^ 
skyriai pravedė visu BP slaptus pasisakymus, balsavimus, kur reikėjo 
atsakyti į- iriuos klausimus:

1> kurios pilietybės Jus esate?
2. Ar norite dabar grįžti tėvynėn?
3. j.ei į antryjį klausimy Jus atsakote "ne"',, tai nurodyti

. kodėl Jus nenorite grįžti? ■ .

. Balsuoti reikėjo visiems sukakusiems 16 moty. Balsuojant 
reikėjo turėti su savimi £P pasy K index, card”. Kiekvienam buvo duo
damas balsavimo lapelis, kurį slaptai užpildydavo, (galima buvo 
savo gimtąją kalba) ir įmesdavo į umy komisijos akyvaizdoje. Balsuo
jąs, buvo atžymimas. , . : ■ <•••;

Balsavimo rezultatai tautybėmis. s kalbiais, ir procentais buvo
. skelbiami.'viešai iškabinaiąt UNRRA os patalpose.

UNiįRA NENOhljBŪV.KlATUVIV kkKII} ' . . ’ •

iš’ ■Tirschenreuth’o praneša, Kad ten į lietuviy stovykly atvyko’ 
’ir lietuviai kariai paleisti iš nelaisvės. UkhdA juos į stovykly pri- 

■'imff atsisakė .ir BP index korteliy neišdavė. 8į savo, pasielgimy UNĖRA 
motyvavo tuo, kad esy yra gautas rastas, dr audžias buv.karius priimti 
į Stovy kly.’ labiau yra ir priešingy relškiniy,. pav. Leideno ŪNRHA 
pati pasistengė lietuvius iš nelaisvės ištraukti ir juos visus at-

’ siuntė į stovyklą esančiy jos žinioje. . ••

" . J - . .. PBAVEBB BEGIS TRACU^

• Tirs chenreuth’§ UNERA pravedė pabaltiociy BP 'registracijy.
Neregistravo tik paliogusiy ir motery du mažais vaikais. Reikalavo 
šiy ziniy: vardas,pavardė,amžius,šeimos padėtis, profesija, kokias 
kalbas moka. Regis truojys su savimi turėjo ir vietoviy syraby, ku
riuose daręs atzymėjimus. Jurininkus atžymėjo prie Hamburgo, kitus 

.prie fcttokiy.vietoviy.

ILidlS TBUOJ bMA Aliai G-BAC U AI

Kai kur ameriklebiy% zonoj UNRRA pranešė, kad tie, kurie' nori 
emigruoti,.privalo, patys užsiregistruoti DNBBA’oje. Regensburgo apy
gardoje UN2RA norintiems užsiregistruoti emigracijai, išdavinė ja 
blankus, kurioje charakt ;ring s&ni klausimai yra: Kodėl išvykai iš 
lietuves. Kodėl nori vykti į USA ir kada ir kur narnate! pirmuosius 
amerikiežius Vokietijoje.

'. -'• • R2PATRIJANTŲ NENORI PRIPAŽINTI BP

"S .m.geguzės 2 d.Maxhutt^s BP stovykloje buvo patikrinimas 
asmeny tikslu išduoti jiems naujus BP pasus. Tikrinimo komisija tu
rėjo davinius apie esančius lietuviy tarpe repatrijantus, kuriems 
BP teisiy nepripažino ir pasy nedavė. Tik vėliau vietinės lietuviy 
stovyklos vadovybei išsiaiškinus su. UnjitfA dir^k+.oriumi kelioms 
repatrijanty šeimoms pavyko gauti, pasus.
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VARŽOMA PERSIKELTI IS VI3N09 ZONOS Į KTT$. ...

Pastaruoju laiku UNRRA anglių ir ameriklecią zonoje neduąda 
leidimo apsigyventi atvykstantiems į stovyklą iš kitos zonos..Leidi
mas duodamas tik lakai retais atvejais. Atvykę asmenys esti gerai 

■ ištiriami, kartais net C. J .C.

DP VYRAI SIUNC1AM1 į DARBUS

S.m.gegužes 13 do Vjunsiedel io t!Henry Cochran" lietuviu sto
vykloje UNRRA ištyrė stovyklos vyrą sveikatą. Tuos be šeimos vyrus, 
kurie buvo pripažinti tinkami dėl sveikatos darbams, išsiuntė į Nilm- 
bergą karinės valdokos ’žinion. Turimomis žiniomis, ir iš kitą stovyklą 
DP vyrai skiriami Įvairiems darbams prie kariuomenės daliniu. Prancūzą 

; zonoje ypač reikalaujama DP žmonių saugoti vokiebią belaisviams.
. . Tokiems duodama butas, drabužiai,, kariškas maistas ir ,15ę .-EMmė nėšiui.

BOISSVIKAI SIEKIA KOMPROMITUOTI DP ■ '

Mtfncheno vienas lietuvis pateko į kalėjimu už surastą, paa jį 
kratos metu benziną jam bebūnant kalėjime buvo atgabentas kažkoks 
rusas. Kadangi ’lietuvis susikalbėjo rusiškai, tai tarp- ją užsimezgė 
artimesni ryšiai ir rusas vėliau pasipasakojo, kad jis esąs terolstą 
organizacijos narys, karią tikslas yra plėšti vietos gyventojus vo- 

.. kiečius. Jo pareiškimu,yra sudaromos bandos 4-8 zmonią garai apgink
luojamos. Ir jis pats dalyvavus keliuose plėšimuose^įvykdytuose netoli 
Austrijos' sienos. Juos,, tuos teroristus globoja kažkoks rusą majoras, 

; kuris kartas nuo karto sušaukia šiai misijai & irtus asmenis, su jais 
,’r. puotauja ir duoda atitinkamas instrukcijas ją veikiai. Jie vykdo nu- 

•. sikaitimus tikslu sukompromituoti tremtinią vardą..
Tas rusas buvęs suimtas Mttncheno S3’kareivinėse. kur .gyvena 

daug lenką, jugoslavą, ir apie 4oo lietuvią... Jį suėmė-DP'policija. 
Tikrinant sį faktą iš policijos pareigūną paaiškėjo, kad tuo metu, 
kai minėtas lietuvis kalėjime sėdėjo,būvąs S3 kareivinėse suimtas 
vienas nišą tautybės pilietis, pas kurį tavo atrastas ginklas. Jis 
buvo perduotas M.P.žiniai.

‘ UNRRA IŠDAVB DP S^RASUS

Reutlingene (prancūzą zona) s.m,balandžio antroje pusėje 
į UNRRA Team 589 atvyko rusą karininkai su prancūzu rysią karininku 
prie Gouvemement Militaįre ir pareikalavo žinią apie DP. Žiurėjo 
kartotekas. Vėliau paprašė pabaltiežią sąrašą. Pats komendantas iš 
Gouvemement Militaire telefonu įsakęs UNHPAi tuos sąrašus išduoti; 
kas buvo ir padaryta. Pabaltieoią tautybiy. atstovai padarė demaršą 
pas prancūzą rysią karininką ir sužinojo etai ką: Rusą karininkai 
atvykę į Gouvemement Militaire Reutlingene pareiškė, kad jie inte
resuojasi asmenimis, kurie gyveną anapus Kurzono linijos Ir prašė 
leisti gauti iš UNRRos žinią. Be to, jie pareiškė, norį aplankyti 
ir kitą DP stovyklas ir sužinoti ar kas nenori grįžti namo. Rysią 
karininkas paklaustas, ar rusai turi teisę lankytis i UNRRA ir gauti 
žinias apie DP, atsakė, kad jiems tokia teisė duota Aukš’blausios 
Okupacinės prancūzą valdžios Bftden-Badene.. Į klausimą kodėl rusais 
buvo leista gaiti pabaliiebią sąrašus, ryšią karininkas atsakė, kad 
Ma nieko blogo nesama. Paklaustas ar vietinė prancūzą valdžia leistą 
rusams jeigu pastarieji bandytą prievarta išvežti kai kuriuos asmenis, 
atsakė, kad rusai tos teisės neturį, po tos- jis pareiškė, kad tie
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patys karininkai prašę prancūzui žandarmerijos padėti surasti ir a 
su-ižti vienai repatrijavusią rūsy šelmy, kuri turėtą gyventi Beutlin- 
gene, 'bet žandarmerija jai talkininkauti atsisakė.. ■» '

Musą atstovy dėl to buvo padaryti žygiai ir pas 'aukščiausią
■ prancūzo okupacinei zonai vyriausybę Baden-Badene, kuri greit po to 
išsiuntinėjo atitinkamoms savo zonos institucijoms raštus, draudžiančius 
leisti išdavinėti rusams žinias apie DP. . —

Patirta, kad rusai aplankė dvi lenky stovyklas. ..Pas, balti eolus 
nobuvo atsilankę

BOISBVIKą AG3NTAI DP TA.RP0

i"*' ' Bolševikai stengiasi susirasti ir užverbuoti asmenis iš vieti
niu. TP destruktyviam darbui tremtiniy tarpe vykdyti. Bolševikai tokius 
asmenis specialiai gerai apmokytus ir .apmokamus siunčia ir tiesiog iš

■ okupuotą .sričiy. Angly zonoj yra suimta 12 asmeny iš Lietuvos, daugiau
sia rūsy kilmės ir komunisty partijos nariai. Jie visi turėjo gerai 
parengtus tremtiniy pažymėjimus. Buvo gerai aprūpinti, svarais, dole
riais, deimantais ir mt. .Turėjo ir ginklus. Ją tikslas bivo šnipinėti 
ir teikti karinio pobūdžio žinias./ o taip pat kelti nesantaiką ir

• dezorganizuoti .tremtinius. Bayreuthe buvo suimti 5 tokie asmens.Visi 
jie buvo išėję specialią mokyklą fiygbje.
; ’’Tremtinio žodls"s .m.gegužės 18 d. rašo:, *Ira žinią^kad | sto
vyklas siunčiami arba pačiose stovyklose verbuojami nedraugingą val-

• ' stybiy agentai. 'Jie turi specialią instrukciją. .Be to, patirta, kad
Bygoje veikia speciali agentą mokykla. Joje paruošti agentai dažnlau-

• ' šia po 2 kiekvienos tai tybės siunoisnii | stovyklas. Ją tikslas - 
destrukcija ir provokacijos. Juos iššifruoti nevisada pavyksta. Kom- 
peietingi organai ragina stovyklą vadovybes stebėti, kad jie negriau
tą organizacinio darbo. .-..

ORGANIZACINIS TkBMTINIŲ GIVHNIMAS

■ ' VMJUtlNAJdiJOS GID/TUJŲ SUVAŽIAVIMAS .

; ■■ S.m.gegužės 2-6 dienomis Hannoveryje |vyko lietuviy tremtiniy
Veterinarijos gydytoją suvažiavimas. Buvo aptarti esančią ištrėmime 
veterinarijos gydytoją profesiniai ir organizaciniai reikalai. Nutarta 
įsteigti Lietuviy Veterinarijos Gydytoją Tremtiniy Draugiją. Be to, 
suvažiavimo proga buvo suruošti pasitobulinimo kursai trukę keturias 
dienas. D=1 kuršy pavyko susitarti su Hannoverio Ankstosios Veterina
rijos Mokyklos profesūra, išklausytu keliolika paskaitą įvairiomis 
veterinarijos mokslo aktualijomis.

Įsteigta nauja L.V.G.T.Drai gija turi tikslą jungti visus vete
rinarijos gydytojus tremtinius, tenkinti veterinarijos gydytoją profe
sinius reikalus, teikti jie'S paramos, rūpintis veterinai jos gydytoją 

' pieaugliu ir visais kitais veterinarijos gydytojus liečiančiais klau
simais. Pirmoje eilėje norima suregistruoti visus veterinarijos gy
dytojus tremtinius? veteran-^rinę mediciną studijuojančius, o taip pat 
ištrėmime esančius veterinarijos tecfaniKus..

Paaiškėjo, ku-d apie 1/3 visą Lietuvoje savo profesinę darbą 
dirbusią veterinarijos gydytoją gyvena ištrėmime.

L.V.G.T. Dr-jos adresas: Hannover, Herrsnh.ausan;Burgwag 
Studentenhotei.

t'\. ■
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ZIL&aLISTŲ EUYaZJ.AVI.WLlS

Gegužes ll-e-12 d.ū. Bonui lietuvią stovykloj e j vyko? spaudos 
darbuotoją suvažiavimas. Suvažiavimą inloiątori'ą-vardu. atidarė K.ąią- 
delis .ir jame pizmininkuvo. Suvažiavimą sveikino VlIKos-, Sv.Sošto 
delegatas vakarą Vokietijoje, &0 T OB ^.Įninkąs, buvęs pršz-Grinius 
latvią spaudos atstovas ir daugelis kitą osmaną bei’organizaci jų. 
Po sveikinimą BeKviklys skaitė poškai-la? "Li-etuyixj. • pogrindžio spaudos 
vaidmuo 1941-1944 metais*. Apia žurnalistą uždavinius .skaitė refe
ratą Kardelis = Buvo gyyog diskus įjos,, Buvo atidarytą, dabar. Vokieti
joje išeinančią laikraščiu paz’oda. Siu leidinią skaičius Šiokia apie 
17o. ' ■
A Po diskusiją dėl veikimo formos buvo nutarta tęsti Liet, 
Žurnalistą Sąjungos veiklą. Į Sąjungą tikraisiais nariais priimti 
tuos, kurie pasireiškė dar Lietuvoje ir’dabar aktyviai dirba spgdS' 

darbą. Naują norią buvo priimtu 41. 'Senąją laikraštininką buvo su —, 
važiavę 45. Nutartą atnaujinti santykius su Tarptautine Žurnalistą' 
Pėderacija Paryžiuje. -

• ■ ■ ■ ■ „ ‘I •

■ LIETUVIŲ -EVANGELIKŲ SUVAZIA/1JOS . .I-a .-<

■ • ■ ■■ S.m.gegužės 3o d. Hanau jvyko' lietuviu evangeliką.kunigą ir? 
bažnyčios atstovą suvažiavimas., kuriame, dalyvavo' per loo -atstovą;iŠ 
'visą triją Vokietijos sričią. Apytikriais .duomenimis. Vokieti jo j e gy
vena-- apie. 13.ooo Iietuvią. evangeliką.

... Suvažiavimo-tikslas - aptarti parapi jinią-. organą-sudarymą, 
. paskirstytą kunigą,, giesmyno- ir tlkjbinią knygą, klausimą, r pamaišą-j 
suvienodinimą, tikybos mokymą mokyklose»• konfirmaelją ir 1.1.

. . Nutarta sudaryti vyr,bažnytinį .organą..Išrinktą-laikina vyrj.
. taryba, kuriai pavesta pravesti r5.pkimv.s-vyri organui Sudaryti, tvar-r 
kyti giesmyno reikalą ir išlepti evengaliką bažnytinį, .laikrašty.

.LIETUVIŲ KATALIKŲ KUNIGŲ STUDIJŲ Ik MOKSLO LIEKOS

S.m,birželio 4-6 d. Hanau Įvyko lietuvią kataliką kunigu trem- 
tinią suvažiavimas» . Dalyvavo 162 .kunigui, vyskupai Brizgys ir PadoL- 
skis ir šv.Sosto delegatas kan,Kapožius.. kurio pastangomcs suvažiar- 

. vimas buvo kviestus,. Norint goriau. ensiorijentuoti tuos o uždaviniuose, 
kuriuose'kelia pustomo! jai nepaprastos tremties sąlygos, šuv-mas iš
klausė'eilę paskaitą.Buvo nagrinėjamos ^^turioš crobl.jKunigo -gyvenimo 
probl.i6. pask. ■ P-astorizuc.problc6 pask.Soimoa pr.2 pas k; Auklėjimo

' probl.3 p-sk. ' . .'
AKADEMINIS GYVENIMAS

BALTIJOS UNIVHH3ITETAS HAMBU3Š2 ..

Baltijos universitete Hamburgo mokslas prasidėjo s .me kovo .. 
-' 14 d. Pirmasis semestras baigėsi s.m.birželio 8 d. veikia visi nu
matytieji fakultetai - viso 8. Kiek sunkiau mokslus vyksta medicinos 
fak-te, nes šia reikalinga daug mokslo priemonią.

Kol kas priimta tik 672 studentui, iš kurią 272 lietuviai, 
92 estai ir kiti latviai. Lietuvią daugiausia studijuoja filologuos 
fakulteto, kur jie sudaro 5cfo .Greitu laiku numatoma atremontuoti 
naują patalpą, tada bus priimta daugiau studentą.- Prašymą buvo pa
duota iš viso apie 2ooo. Šiomis dienomis sudaryti fakultetą bran
duoliai, kurie kviesle daugiau, personalo j. vaku'ojanbiosvietas. 
Paskaitos vyksta, 3/ jtaviu, 3 a LvJ v estą, voki ežią ir anglu kalbomis. 
Nuotaika profssor^ą ir studentą gera, pasiryžimas didelis. Sunka yra
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tik su mokslo priemonėmis. Labiausia reikalingos knygos technikos, 
medicinos ir filosofijos fakultetams.

/ Lietuviai studentai dedu daug vilčių į numatomu Amerikos lie
tuviu. šviesuomenės pagalbu mokslo.priemonėmis.

AUKŠTŲJŲ TECHNIKOS kDkSŲ STATYBOS SKYAUJS

Kemptene nuo s.m.birželio Ii. pradės veikti aukštoj y. techni
kos kuršy, statybos skyrius, organizuojamas lietuvių profesorių Kemp- 
tene. Paskaitos bus skaitomos pagal V.D.Ūn-to statybos fakulteto 
statybos skyriaus mokslo planų ir programų.-Tuo tarpu atidaromas vie
nas semestras, prijungiant kai kuriuos III semestro dalykus. Dėstys 

x Komptono, Augsburgo, Nurtingeno ir kt.kolonijose, gyvenų profesoriai 
koncentruotais ciklais ir sistemingai. • .,

STUDIJŲ GALIMYBES P3ANCUZŲ ZONOJE

TUbingęno_Unįvęrsitętę„ 1945/1946 m.žiemos semestre buvo įre
gistruota 287 lietuviui studentui.-Tubingeno un-te vikiu šie fak—tai: 
medicinos, filosofijos ekonomijos-teisės, gumtos-matematikos, teolo
gijos ir baltistikos (lituanistikos katedra veda prof. A»Salp ir prof. 
Skardžius)- Vasaros semestre (pradžia gegužės 2d.) manoma naujai 
įsimatrikuliuoti, bent į medicinos fak-t* bus labai sunku. Pirmo se
mestro visai nebus.

Dauguma studentų gyvena privaliai mieste, fra ir studentu bend
rabutis. Visai lietuvių kolonijai yra berdra valg'ykla UNEEAos-.globo- 
jama. .■•'* . ■ . .

fręiburgo Universitete žiemos semestro studijavo ;33 lietuviai, 
io fak-tai: medicinos ,konomijos,teisės.,gamtos-matematikos

(su miškininkystės skyriumi) ir teologijos. J visus fak-tus,išskiriant 
medicinos, studentais priimama be didelių varžymų. Norintieji studi
juoti turi atidirbti 56 valandos prie universiteto atstatymo bei 
tvarkymo darbų. Veikia UN-BdAos globojama studentų valgykla.Maistas 

neblogos...
Mainco Universitete . Prancūzų valdžios organų pažadėta, kad 

daug. lieTuvIų~stu3entų”gūl‘3s patekti į Mainco un-tų, kuris pradės 
veikti tik v..suros semestre (apie gegužės 15.).Veikia šie pakultetai: 
filosofijos,ekonomijosjgumtoB-mutematikos,teologijos ir teisių. Me
dicinos f ak-tas vasaros semestre nenumatomus atidaryti.

■ . Imatrikuliacija prasidėjo balandžio 2o d.
Maince jokios lietuvių stovyklos nėra. Lengvas susisiekimas 

su'Wiesbadeno lietuvių stovykla, bet ten administracija atsisakė pri
imti studijuojančius prancūzų zonoje. Tuo tarpu nenumatoma UNBHAos 
išlaikomo studentams bendrabučio. Miestas sunaikintas,gyventojų maža.

"ATEITIES" SĄJŪDŽIO 35 METŲ SUKANTIS Ik STUDIJŲ DIENOS

1911 metais prof.Dovydaičio išleistas "Ateities" laikraštis 
davė pradžių katalikų moksleivių ir studentų sųjudžiui,kariam šiemet 
sukako 35 metai. Tremtyje atsidūręs ateitininkų jaunimas su savo 
vyresniaisiais draugiais tas suKuktuves kukliai atšventė birželio 
28, 29 ir 3o d.d.Vokietijoje,Tiubingeno mieste, suruošdomas ta proga 
iškilmingų posėdį ir aptardamas ateitininkįjos uždavinius ir veikimo 
metodus bei priemones ištrėmimo sąlygose. Saliu iškilmingosios da- 
lies buvo ir paskaitų aktualiomis temomis,k.u.:dvasinis ateitinin- 
kijos atgimimas, religijos ateitis, religinio gyvenimo tipai, krik
ščioniškosios Kinikas visuomenės minties renesansas Vakaruose ir kt. 
Suvažiavimo ir minėjimo organizatoriai buvo Vokietijos universite
tuose studijuoju studentui atoitlninkai.

■
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KULTU BIN IS GIJIMAS

SCHONG^U jjJbTJ.ĮGIJO WlUlito D^UG D .BAUGŲ '

Nedideliame Bavarijos miestely Schongau, Kur tegyvena vos 
9o lietuvi ę grupė, energingas UNkxAos direktorius p. Vnishik paragi
no pabaltieciue suorganizuoti visą mėnesi trukusi festivalį ir paro
dę.. Tos iškilmės truko nuo gGgužs 13 d, iki birželio 16 d. ir jas 
aplankė daug Amerikos kariškiu bei Įvairiu tautybių ęsmęnę,

Parodos eksponatai buvo suskirstyti. Į 3 ąkyrius: istorinį, 
tautodailės ir mono, lietuviu istoriniame skyriuje figūravo garbingi 

"aušros" laikę, leidiniai, papuošti muž”is kryželiaiskurie žinovę.; 
nusakė musę krašto gilę, religini jausmą ir musę meilę laisvei b&si- 
ori.ešinnnt cr.rę Susi jos nežmoniškai priespaudai uždrnudiant turėti 
rašytas kultūrines apraiškas savo gimtąją kalba. Vaizdingiausiai buvo 
pavaizduotas Lietuvos nepriklausomybės laikotarpis musę pašto žefkklę 
turtinga kolekcija.- Be to, šiame skyriuje buvo išstatyta daug diggra- 

. męj vaizduojančią musę kulturinį ir ekonominĮ gyvenimą nepriklausomoj 
Lietuvoj. Kiek turimi čia Vozietijoje statistiniai duomenys leido 

■ tai padaryti, išstatytos diagramos parodos lankytojui (daug buvo 
ję tarpe ’ Amerikos kareivię),: davė galimumą susidaryti vaizdą apie 

./Lietuvos gyvenimo Įvairios-S riti s. • ••. .
Tautodailės skyrius buvo skoningas ir rimtas. Yra. nuomonię, 

.kad šios parodos tautodailės skyrius buvo goriau ir skoningĮau pa
ruoštas negu musę'tautodailės skyrius paskutinėje prieš karę Paryžiaus 
parodoje. Tą skyrių suorganizavo musę dailininkaė Dobužinskįs,. Čia 
buvo išstatyta turtingu ir Įdomi musę dainininkės V. Johuškaitės - 
Znunįonės kolekcija, puikios gint arę kolekcijos, .ir pavyzdžiai musę 
poniu, sai gojamę vertingą tauto d. si. lės eksponatę.

Meno skyriuje buvo išstatyti šių dailininkę kuriniai: Petra
vičiaus , Jonušo, Vilimo, Varno,Krrsausko, Staneikos, Pato-Hataiskio, 

. Augus'ti’naviciaus , Valiaus ir Jonyno.
Be parodos visą mėnesį vyko Pabaltijo tautę įvairus pasirodymai: 

koncertai, sporto rungtynės, tu. tinię šokiu grupię šokiai, solistę 
koncertai ir kt„ Atidarymo dieną lietuvius atstovavo simpatingos, jau 
Kaune Įgijęs grąžę Įvertinimu., Jaroseyo kvartetas. Vakaru lietuvius 
žavėjo, o kitataučius maloniai sujaudin-* YiissbadGno lietuviu koloni
jos meninis ansamblis, vadovaujamus žinomo muziko ir chorvedžio St. 
Sodeikos. Tas puta ansamblis davė religinės muzikos koncertą ir dar 
vieną koncertą, kurio programa buvo, pavadinta 55 atsisveikinimas . 
Davė savo koncertą ir žymus musę išeiviai menininkui instrumenta
listais Iz »V'-syliunas (smuikas) ?MCSaulius (eolo) ir A. M rusins kas 
(fortepionas) . Antrąjį religinį koncertą davė muziko Indriūno vado
vaujamas mišrus choras. Danutės Nasvytytės Išraiškus škkis meno vakaras 
turėjo didelį pasisekimą, Koncertavo ir J .81 arkos vyrę choras. Musę 
Kauno operos solistės P.Jonuškaitės- -Zaunienės ir p „Dambrauskaitė 

• kiekviena atskirai ta. oroga taip gi davė po koncertą.
Musę sportininkai krepšininkai neturėjo konkurentę ir rungty

nes laimėjo. Stalo teniso turnyre lietuviai laimėjo pirmąsias tris 
vietas.

Parodai paminėti buvo išleistas specialus pašto ženkliukas, 
musę dailininkę supro j dotuotas ir lietuviu pastangomis atspausdintas. 
Pelnas padalintas tarp visu trl ję Pabaltijo tautu pagal Įdėtu pastan 
gą vertę. Taip, lietuviams’teko trys dalys, estam? dvi ir latviams 
viena dalis. Pelnas sunaudotos ^arodes rengimo iš? ai loma padengti.
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Bengiamas! išleisti ir parodos^bei įvairių meniniu bei sportiniu 
p asi reiškinį y. įvertinimą - aprašymu. Tam leidiniui prakalbą yra pasi
ryžęs parašyti pats to festivalio globėjas vietinis aNBEAos direkto
rius. Jis yra tų leidinį pažadėjęs išsiuntinėti dideliam skaičiui 
savo pažįstamų ir draugę. Amerikoje, o taip pat ir skaitlingam visoje 
Buropoje ir Amerikoje aukštesnių j ų UNRRaos pareigūnams ir ?n3ta±fai±K3S 
pasauliniams politikams. Direktoriaus asmeny lietuvių tauta įgijo ta 
proga didelį draugų, kuris savo žodžiu yra pažadėjęs prie progos 

užtarti musų reikalų ir pas Šių dienų galinguosius. '

II. LIETUVIAI AUSTEI J OJE.

BENDRA LIETUVIŲ PAD/TIS AUSTRIJOJE

Lietuvių Austrijoje negausu, prieš karo pabaigų jų čia butą 
daug, mat tikėtasi geresnių gyvenimo sąlygų Austrijoje, negu Vokietijoj 
Čia DP globa yra žymiai mažesnėj o austrui nori nusikratyti DP net 
neleistinomis priemonėmis; šmeižtais ir Kita neleistina propaganda 
per visų pakraipų spaudų puola DP. Dabar be išimties visa austrų 
spauda vadina DP.nusikaltėliais, nacių talkininkais ir karo kurstyto
jais. Austrų spauda nesupranta, kodėl Vakarų valstybės nespaudžia 
DP. Esu tik vieni rusui juos aust ris palaikų hiam e klausime.,

Austrijos, vyriausybė parašė raštų sųjungininkų kontrolės ko
misijai, prašydama pašalinti iš Austri jos visus DP, išskiriant žydus.

Šitokios apystovos verčia ir musų tautiečius iš Ajistri jos iš
vykti. Didesnė dalis jau yra išvykusi. Išvykimas taip pat nėra leng
vas, Austrai mielai.norėtų, kad DP paliktų Austrijų, bet sųjunginin
kų okupacinės karinės įstaigos nelengvai duodą leidimų. Pirmi aus h 
turi būti nurodomas rimtas išvykimo pagrindas.ir įrodymai, kad ati- 

'■ tinkamos vietovės UNRRA Vokietijoje sutinka priimti išvykstantį 
apsigyventi. Be to, išvykstant neleidžiama pasiimti visus pinigus 

■ (tik 15o šilingų asmeniui) .
3t

K X

yra pati mažiausia Austrijos provincija. Joje 
lietuviai gausiausiai susispietę. Pereitais metais čia buvo apie 
800. dabar yra apie 32o asmenų-.- Pasibaigus karui ir įsikūrus 
Centriniam Lietuvių Komitetui Voralberge, gyvenimo sąlygos nebuvo 
blogos. Tačiau pereitą rudenį prancūzų okupac.kai nė'valdžia visus 
tautinius komitetus panaikino įsteigdama jų vieta j e bendrų įstaigų - H 
Service Social des personnes depiaoėes en'Voralberg. Nuo tada gy

venimas žymiai pablogėjo.. .
Voralberge gyvenančiai lietuvių dauguma yra inteligentų šeimos. 

Amatininkų,ūkininkų ir kfctų'profesijų bei verslo žmonių yra mažai.
1

Ąįberschwend,ę_esanbioje stovykloje lietuvių yra apie 3o; visi J 
kiti, gyvena”privačiai išsimėtę po visą provinciją.

Bregenoę gyvena apie 80 asmenų.

Bludenoas buvo savo laiku čia^ didžiausia Kolonija ir gerai 
guBitvarI3ūši7~Eet dabar ’žymiai sumažėjo. Tim keletas lietuviu dirba 
prancūzų žinybose.^Lietuvius, dirbusius austrų žinybose, austrai jau 
pereitą pavasari darbo atleido. Nemažas e kaičius. lietuvių lanko 
Insbrucko univ—ią:kiti mokosi svetimų kalbų, lanko šoferių ir kito
kius kursus, etc. a
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Maitinimas iš visoj ybralbergo srity j blogesnis negu kur kitus? 
Austrijoj'eTTlsl“gauna vienodas maisto korteles su austrais. Pe- 

' reitą metą- vasarą apie pozą kartą buvo, dalinami prancūzą .Raudonojo 
■_ Kryžiaus p skėteliai-. 'Kąlėūą Švenčiu proga kiekvienas UP gavo po' tokį. 

.... ' - paketėli, kuš kurį'turėjo' kiekvienas sumokėti po 4o.*-EM. 'Veįyką 
švencią proga buvo'duodama kiekvienam-.po Alžyrlško SaudoKryžiaus 

-paketėlį.. Tai visos ik: šiolei gautas priedas prie normaliai gaunamo 
pagal austriškas korteles maiste Maisto norma vienam mėnesiui yra to-* 
kia: duonos* - 7 kg, makaroną 75o gr.,mėsos - 4oo gr.,sūrio - 312gr., 
riebalą. - 3oo gr., sukraus - 25o gr., kavos erzaco-2oo gr„, pudingo— 
loo gr., Maggi viena doza. prie to l/4H-nugriebto pieno kasdien.
Vaikams iki 6 ne tą yra sekantis maisto davinys-mėnesiui: duonos 6 kg., 
makaroną - 75o gr.,cukraus - 5oo gr.? riebalą — 3oo. gr.., čhguakcB - 
3oo gr.,dirbtino medaus - 25 o gr., mėsos-— 2oo gr.,kavos erzaco =- 

2oo gr.-,pudingo. - loo% gr;. ,IAaggi - 1 dožu. prie, to 1/2 It.r. hugrš b- 
to pieno į- dieną, vaikai-iki. 18 metą gauna i mėnesį: duonos - 8 kg., 
makaroną 75o gr.,mėsos- 4oo gr., sūrio'- slogr., riebalą 3oo gr*, 
cukraus'— 25o gr ,, kavos erz.aco - 2oo gr-;>pudingo-loo gr.',druskos - 
3o’o gr.,Maggi - 1 dožą. P rl.e t.o • po- 1/4-lt r .nugriebto pieno į dieną.

-• '* ' 7 Prieš porą mėnešią Voralberge įsisteigė UNBBA (Uornbirne/, 
tačiau ji-pareiškė, -kad jos uždavinys-;buė tiktai prišiurėti, kad 
UP negautą mažesnes normas uz-austrus pagal- aus t riš kąš korteles.. Pa
lyginti gi su aus t rals'-jDP. maisto sąlygas ^vistiek turį žymiai •bloges- 

. : ' nesVietiniai gyventojai turi-maisto išteklius, "laukus, ;s.odus, par
šus, gyvulius, pažintis, gimines ir ryšius su savaisiais, ko trejn- 
tintai neturi. - ' •

*• Ūkinė-' yoralbergo srities tremtiniu padėtis taip' pat' prasta. 
Pasiimtas maištas Jįš namą, pasibaigė,, drabužiai apiplyšo. Per vIBą 
ištrėmimo■laiką iš jokios vietos kompetentingą įstaigą drabužiu, nėra, 
gavę. ^ Pinigai taip pat pasibaigė, tuo tarpu pagrindinės išlaidogiuž 
butą.šviesą,kurą ir t-to reikia padengti.

Labiausia atsiliepė į lietuvią finansinę būklę šilingo įve
dimas ir valiutos pertvarkymas Austrijoje. Visas dar’turimos santau
pas R--markėmis reikėjo įnešti bankan, suvaržyton sąskaitom. Pakeista 
buvo tik 15b šilingą asmeniui. J.b suvaržytos sąskaitos buvo pažadėta 
išmokėti nuo įneštos, sumos 4 Tačiau praktiškai iki šiolai'užsienįe- 
ciams nebuvo išmokėta. Viltį ką nors išgauti gali turėti tik ligoniai, 
invalidai, labai seni ir? apskritai, darbui netinkami as men s. P aš alpu 
reikalingą asmeną skaičius nuolat didėja, o šelpimo instituciją yra'tik- 
tik Liet.Raud.Kryžius, kurio ištekliai taip pat riboti.

Sveikatingumas^ neatsižvelgiant į tai, kad dėl maisto stokos 
svoris sumažėjęs/nėra blogas . Pasitaikė, kad moterys ir valkai 
gauna kaklo liauką išsiplėtimą, taip vadinamą ”gurklį’. Si negerovė 
yra specifinis, reiškinys šiai ari Šiai. Nusiskundžiama Santą atrofija, 
bei skorbutu.

Lietuviškos ambulatorijos Voralberge nėra. Prie Service Social 
ir jo skyrią Uombirne,Feldkirohe ir Bludenco yru bendros visiems UP 
ambulatorijos, kuriose dirba ir keletas lietuvią ūantą gydytoją. 
Šią ambulatoriją darbas ir fonktionavimsn yra labai silpnas, ne tiek 
dėl tinkamo personalo stokos, kiek dėl priGmonią trukumo,Ūėl šių 
pabią prięžaeol'ą nebūtą-įmanoma steigti ir lietuvišką ambulatorija. 
Susirgimą užkrečiamomis ligomis nepastebėta. Mirimą nedaug. Dvi 
staigios mirtys;pr.Vlado Natkevdbi aus , buv.musą pasiuntinio ir įga
lioto minis torio'Maskvoje ir. pik-Aleksandr o oumskio, kurie abu dar 
buvo neseno amžiaus, giliai palietė Voralborgiškią lietuvią nuotaiką. 
Gimimą buve apie lo. vis- 6yvena. 

...
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Kultūrinė dirva nepalanki; judėjimas. tarp zoną suvaržytas; su 
Vokietija, kur yra centras lietuviškus kultūrinės veiklos, susisia- 
k-im as mažai Įmanomas. Net spaudu gauti iš čia lAboi sunku, Sunkesnės 
gyvenimo sąlygos verčia 'žmones susirūpinti-'- daugiau asmens gyvenimu.

Nuo 3,m,vasario iki, kovo mėnesio Lorabirne buvo surengta Vor- 
. >, albęrge gyvenančią tautą.išeiviu liaudies-meho paroda. Parodo je da-

■ lyvavot lenkai į-ukraini šėlai, lietuviai,latviai ‘jėštaijVengraVir rumunai. 
'Lietuviu skyrius^ nčrs ir negausus eksponatu skaičiumi, buvo'Įdomiau-

• sies ir gausiausia lankomas, ■ Viaus save jo musu tautiniai rūbai, gin
taro1 dirbiniai, lininiai -tautiniais raštais aūdinaiĮvairus-■ siuvinė— 
jimai bei rankdarbiai1, medžio raižiniai bei keramika’. 'Vietinė spauda 
palankiai- aprašė. Parodą- aplankė virš*”9ooo žmonių. '

. ’ ’ ” •' ■ Nuo s .mlkovo mėn.Sl dąiki balandžio 9 d. Bregenee Įvyko Voral-
.’■ Verge • gyvenančiu - užs.i eriiečią*dailininką tapybos meno.. parodą. -Šioje

. parodo-j ė buvo išstatyta 231-, ets-ponatasi a.pię -4o. Įvairią:tautybių 
' .' dailininką. Dalyvavę;-; es tai Įlatviai;. Ii et uviai,-lenkai ,r ukrainiečiai.
.; ‘Plakatus ir -kat/a-ibgą’ labai yy-kusl&i ’ p agaminė lietuvis, grafikas Teles- 
■■'■^‘‘forąs • Valiusi Šioje parodoje gražiai' -pasirodė’ musą lietuviai grafi-
■ kai■,. ypač Valius ir jėiguštinavičduej -kurie- Įsigijo daug simpatiją

■ pas 'žiūrovus. Apie lletuv-iuš b uvo-1 ’gražiai' -atsiliepta.' :

- '-. Organizacinis gyvenimas silpnas.-- Pereitą Metę- balandžio mėn.
; pabaigoje isi£urė pirmasis’ Tatitxnie Lietuvlą Komitetas-Voralberge.

> Karui pasibaigus buvo išrinkti atskiros g vietovės e., ■ kur gyveno'-Ii e-
’ ■ tuviąz tautiniai komitetai. Dombime ir- B-ludencė' 'karinė prancuzuval—

džia pripažino' tokiu komitetą egzistavimą ir aprūpino reikalingomis 
i’ . legitimacijomis. 1945 m.birzelio, 6 "d.-'pornbime buvo sušauktas^ visu 

Voralbergo lietuvią Komitetą atstovą suvažiavimas- tikslu’išrinkti' 
CentrinĮ Lietuviu_Komitetą Voralberges- kaip1 aukščiausia lietuviu.

atstovybę Voralbergui. Tačiau pereitą metą spalią 1 d. prancūzą oku
pacinė karinė valdžia visus tautinius -komitetus; taigi ir Ši uldarė. 

Kartu su kitais ir lietuviai buvo prancūzą karinės okupacinės 
valdžios pakviesti i ją .kuriamą 3ervlėė’’SooiGl-dės’ pers-onnes 

: .deplacėes / en yora?uberg. Lietuyią atstovas -ten dalyvauja -■ ■ 
'-..i j"- -Lietuvos Baudėnasis Kryžius turi.- savo ’škyiiu Voralborgė,- kmris 

dabar, yra vic-nintėlic-ė lietuvihka 'organisabija. *J'iš ‘prsaktiSks,!' yra 
tikro ji lietuviška atstovybė Voralberge. ■' .-s.

' - Sari y-kiai_su"austrais'. k8ip„ vi'3’0j e '’'Aust.rijoje taip ir šio je
• prę vin oi' joj e nekokia. ■ JCEjryęt šmeižtą propogarida prie'Š DB gaji. Pra
nešėjas i^ Voralbergo taip rašo savo pranešima apie sait ykius su 
austrais:«J ei kada nors bus lemta šiems užsieniečiams grĮžti į savo 
kraštus_ ir^bus galimybė jiems prieiti prie spaudos, radio ir t„t,;
vienu žodžiu, prie visa to, kas formuoja pasaulio nuomonę, tada pa-- 

saulis išgirs daug naują dalyką, o austrai gaus atsakymą Į visą tą 
šmeižtą kompaniją,-1 kurią šiandien‘jie sąmoningai žodžiu spaudoje ir 
per.’radlą varo prieš' beginklius . negalinčius atsikirsti ir'-apsiginti 
užsieniečius., a Ją visą šiandien yra vienas tikslas; kuo greičiau. 
.nežiurn.t Į priemonesnusikratyti užsieniečiais”. • ■■ ’

.prazĖy'gftip neblogi. .Prancūzai stengiasi -švelninti 
padėtĮ, tačiau ypatingi ryžtingumo paląjkyti D? nerodo. Prancūzai 
aiškina, kad jio atėjo Į Austriją ją išvaduoti," o ne okupuoti; ją 
turi laikyti- savo draugi, norą ir‘priešas būvąs,' Toks esąs ją poli-- 
tikos' nūs is t^ymas.i žrmouząmfi butą y/Tlbu, kad DP iŠ Austrijos iš
sikeltą. indiyi ■rnn--..-ur'>-i 5'ra či-a- -dralgi&kl. ypač su lietu-
visdš ir-paroi-šHa :dąug -simpatiją, ; -
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III, B S N D K O S ŽIBIOS

LD 76
1946, Nr.10

PALEIDO LIETUVIUS BELAISVIUS

Lietuvos Raudonagis kryžius daug kartu patikino Vakariniu sąjun
gininku karines Įstaigas, kad karo belaisviu stovyklose esantieji lie
tuviai i vokiečiu kariuomenę buvo prievarta paimti ir prašė juos pa
leisti. Anglai lietuvius belaisvius, laikytus belaisviu stovykloje 
Belgijoje, jau seniai paleido. Jie atvežti į Berghorstų prie Groveno. 
Tuo tarpu jiems iš stovyklos išvykti dar neleidžiama, bet jie traktuo
jami kaip lietuviu ©P bendruomenės nariai. Visi gali laisvai susiraši
nėti. Prancūzai lietuvius belaisvius, buvusius prancūzę, valdomoje Vo
kietijos dalyje, jau taip pat paleido. Prancūzijoje dar esama apie 2oo 
lietuvių belaisviu. Jų padėtis sunki, bet ir juos pažadėta paleisti. 
Nemaža dalis Prancūzijoje buv.lietuviu belaisvių, turėjo išvažiuoti 
Sov.Sųjungų, o kiti įstojo i prancūzę svetimšalių, legijonų. Amerikiečių, 
žinioje dar yra per 8oo lietuvių, belaisvių. Ju paleidimas jau pradėtas. 
Keletas šimtų lietuvių belaisvių yra Austai joj ir Italijoj. Manoma,kad 
anie 4oo lietuvių belaisvių yra Jugoslavijoj. Apie juos jokių smulkesnių 
žinių neturima. Prie lietuviu belaisvių pasitaiko prisiplakėlių.Hanau 
stovyklos laikraštis balandžio lo di rašo:"Lietuvių karo belaisvius nu
mato paleisti ir amerikiečiai, kurie įsitikino, kad lietuviai į vokie
čių kariuomenę buvę įjungti prievarta ir jokių lietuviškų SS dalinių 
nebuvo. Taip &aro belaisvių lietuviais kartais užsirašo ir tokių,kuri, e 
nieko bendro su lietuviais neturi, matyti, norėdami dangstytis lietuvių 
vardu. Panašiai pasitaiko kartais ir stovyklose ir paskui mums nemalo
numų pridaro.- Reikėtų visiems lietuviams atkreipti į "tai akį ir tokius 
perėjūnus išsiaišminus jų atsikratyti.

TREMTINIŲ GYDIMUS I JlELKhLkL

Prie kiekvienos tremtinių kolonijos UNRRA išlaiko ambulatorijas, 
prie didesnių stovyklų - improvizuoto tipo nedideles stovyklines ligo
nines, o kaikuriose vietose didelea gerai aprūpintas vaistais ligoni
nes. Tokiose ligoninėse veikia įvairiu ligų skyriai; jos yra lyg ir 
apygardinės ir aptarnauja didesnį plotų. Kur nėra UNREAos išlaikomų 
ligoninių, tremtiniai gali naudotis vokiečių ligoninėmis, UNBBAos ligo
ninėse ir ambulatorijose dirba daug lietuvių gydytojų. Lietuvos Raudo
nasis Kryžius išlaiko taip pat kelias ambulatorijas. Jos yra ten, kur 
nėra UNRRAos ambulatorijų. UNRRA išlaiko ir dantų gydymo kabinetus, 
bet jų skaičius yra nepakankamas.

SUVARŽYTAS JUDĖJIMAS P JUNGU ZŲ ZONOJE

Iki pastarojo laiko judėjimas prancūzių zonoje' praktiškai buvo 
nevaržomas, nors 1945 m. buvęs išleistas prancūzų okupacinė^ valdžios 
patvarkymas draudžiųs DPo be vietinės prancūzu valdžios leidimo 
(įlaisger-passer) išvykti nuo savo gyvenamos vietos toliau kaip 5 km. 
Dabar daug suiminėjama asmenų vykstančių be leidimo, nors jie vyksta 
ir netoli nuo gyvenamos vietos. Leidimus gauti nelengva. Kitose zonose 
keliauti po tų pačių zonų leidimai nereikalingi.

NEŽMONIŠKAI ELGIASI.
Hamburg ’Baltic university oro f .Krikščiukaitis vykęs iš Hamburgo i 

Kemntena Ehrenburgo stoty USA karo policijos buvo sumuštas:išmussti 
dantys,iš tn ūktos sagos,be to atimtas laikrodis .rriaz as tis-pro f es orius 
atsistojo per arti ribos,už kurios reik stovčt kontroles metu.
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