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PROBLEMATIKA

DVI NUOMONES

DNRRA tarnautoju kadras labai margas visais atžvilgiais: išsila
vinimu, gyvenimo patirtimi, amžiumi, politiniu ir religiniu nusistatymu, 
kilme, pareigu supratimu ir 1.1. Nenuostabu, kad UNRRA darbas vietose 
labai nevienodas. Pasitaiko kad ir apie vieną ir tą patį dalyką UNRRA 
tarnautoją tarpe susidaro nuomonių skirtumas. Vienas j. dalyką pažiurėjo 
pro Siaury plyšiuką, o kitas jį išstudijavo iš pagrindą. Žinoma, davi- . 
niai nevienodi. Pasitaiko, kad UNiUU tarnautojai, Europoje kurį laiky 
pabuvę, grįžta namo ir šį ty parašo apie tremtinius, su kuriais jiems 
buvo tekę susidurti. "Manchester Guardian” vieno mėnesio būvyje įsidė
jo dviejy UHRRA pareiguny laiškus, kuriy turinys vienos kitam griežtai 
priešingas. UNRRA Team 74 buv. direktorius J.Livesay rašo:

"...Turėdamas galvoje tai, kas reikia daryti, ir žvelgdamas į 
ateitį, aš tikiu, kad nuolatinis spaudimas versti lenkus ir pabaltie- 
čius, esančius Vokietijojetgrįžti namo buty geriausia politika šiai 
problemai išspręsti. Stovykly direktoriai geriausiai pažįsta tas demo
ralizuojančias sąlygas, kurios susidaro gyvenant stovyklose. Gal but 
ir jie tiki, kaip ir aš tikiu, kad daug geriau yra pakęsti tam tikry 
nuoskaudą tėvynėje (jeigu toks politinis persekiojimas ir buty, kas 
nėra įrodyta, jeigu pabaltieciai buty grąžinti), negu gyventi nužmogi
nančioje ir visiškai iš nervy pusiausviros išvedančiojo aplink© j e, kuri 
vyrauja stovykly gyvenime... Aš geriau norėčiau, kad mano duktė ver
čiau gyventy nekenčiamoje politinėje santvarkoje, negu šešis mėnesius 
tremtiniy (DP) stovykloje... Reikia pasakyti, kad yra tokiy žmoniy , 
kuriems visada geriau patiKs gyventi ten, kur viskuo nemokamai aprūpi
na, tik, žinoma, išskyrus savigarbą... kodėl jie turi būti geriau iš
laikomi negu vokiečiai?... Jie (latviui) iš visą pabal tiesią yra dau
giausia provokisko nusistatymo" (matyt laiško autorius turėjo daugiau
sia susidūrimo su latviais). Tame pačiame laikrašty buv.UNKBA Team 124 
vicedir.Harold Ingham pirmojo laiško autoriui šitaip atsakinėja:

" Pirmiausia, yra visiškai aišku, kad tremtiniai (DP) pabaltie- 
čiai baisiausiai bijo, kad nebūty*verčiami grįžti namo ir gyventi so
vietu valdomi. Livesay, kaip ir aš, neturime iš pirmyjy šaltiniy tiks
lią žinią apie šių dieną padėtį Pabaltijo valstybėse. Bot visgi jis 
lengvabūdiškai teigia, kad savo dukterį jis geriau grąžintą ten, negu 
keistą jai gyventi stovykloje. Juk yra faktas, kad daugelis tremtiniy 
ant savo kailio patyrė 194o-41*metą režimą ii1 jį gerai pažįsta. Man 
atrodo, kad atsirastą labai maža žmoniy, kurie be rimtos priežasties 
pamestą šeimas, draugus, namus, baldus, pragyvenimo šaltinius, gimtąją 
šalį ir visa kita ir pasirinktą gyventi ištrėmime ir netikrume. Tuo 
klausimu daug esu išsikalbėjęs su pabaltiečiais. Esu tikras, kad dauge
lis tremtiniy pabaltiečių verčiau nusižudytą ir nužudytą savo vaikus, 
negu sutiktą gyventi bolševiką valdomoje tėvynėje. Kas per žmonės tie 
pabaltiečiai? Ar jie yra fašistai? Ar jiems iš tikro "geriau patinka" 
gyventi ten, kur viskuo nemokamai aprūpina, išskyrus "savigarbą"? Aš 
9 mėnesius padėjau vadovauti vienai UNRKA stovyklai, kurioje buvo glo
bojami 32 tautą žmonės, bet nesutikau nė vienos tokios tvarkingos, de
mokratiškos ir darbščios tautos, kaip Pabaltijo valstybią tautos.
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Pas juos viešpatavo tokia sveika ir giedri nuotaika, kaip kiekvienoje 
civilizuoto pasaulio bendruomenėje. Priešingai Livesey tvirtinimams, 
aš dažnai trokšdavau, kad mano du vaikučiai butų buvę drauge su manim 
stovykloje. AŠ didžiuočiausi, kad mano vaikai galėtu draugauti su pui
kiausiais pabaltiecių vaikais. Tie vaikai yra puikiai nuaugę, gero el
gesio ir puikiai išauklėti savo tėvų vadovaujamose mokyklose... Aš pri
tariu tik vienai Livesay nuomonei, būtent, kad dabartinis neaiškumas 
turi baigtis, aš tvirtinu, kad iš pabaltiecių butų puikus emigrantai. 
Aš tikiu, kad tuo reikalu buvo tartasi su dominiją vyriausybėmis”.

štai kaip skirtingai pasirodė dalykai, kada vienas pažiurėjo į 
dalyku per rakto skylutę, o antrasis iš pakilios vietos. I Livesey laiš
kų atsiliepė ir Londono Latvių parapijos Klebonas kobslokenbergs suteik
damas šias žinias: "Latvijoje; Estijoje ir Lietuvoje kasdien tebeareš- 
tuojama šimtai papras tų žmonių, kurie ištremiami. Naujausiomis žiniomis 
iš Latvijos, 1941 m. ištremtųjų tik labai nedidelis skaičius 1945 m. 
grįžę namo. Bet grįžo tik tie, kurių sveikata buvo tokia bloga, kad jie 
nebetiko jokiam darbui, iš traukinių, daugumų išnešė neštuvais, nes jie 
nebegalėjo paeiti".
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Skaitlinga ir tvarkinga Regensburgo (Bavaria) lietuviui tremtinių, 
kolonija iškelta į kitę vietų - Scheinfeldų (tarp Wurzburgo ir Niurnber
go) - į vienų pilį, kurioje nirmiau stovėjo vienas amerikiečių dalinys. 
Neseniai to dalinio vadas buvo atvykęs į pilį nau(jų gyventojų aplankyti. 
Apžiūrėjęs visus pastatus ir rajonų svečias pareiškė nuoširdų pasigėrė
jimų stovyklos tvarka. Jam labai patiKo tvarkingumas, švara, medelių 
ir gėlynų priežiūra, prieš išvykdamas per UNkkAos vadovybę pareiškė vi
siems stovyklos gyventojams savo pasitenkinimų.

BU V. BELAIS VI V LIKIMAS

Vienas kitas tūkstantis lietuvių jaunų vyrų ypač po vietinės rink
tinės likvidavimo buvo vokiečių prievarta sugauti į vokiečių kariuomenę. 
Karui baigiantis daug jų pateko į nelaisvę. Pamažu jie buvo atleidinė- 
jami iš nelaisvės, tačiau didesnės masės vis dar buvo nepaleidžiamos. 
Paskutiniu laiku Regensburge (Bavaria) buvo sutelktas didesnis skaičius 
lietuvių belaisvių, atvežtų iš Prancūzijos stovyklų; Jų visų bylos da
bar patikrintos ir daugumas paleisti. Komendanto tvirtinimu visi jie 
gaus UP teises. Belaisvių stovyklos komendantūra tariasi su UNR.HA vado
vybe dėl buv. belaisvių apgyvendinimo. Tačiau su atskirais UNRHA Teams 
yra sunkenybių buv. belaisvius priimant į stovyklas - kai kurie Teams 
nenori jų priimti remdamiesi senais parėdymais dėl buv. belaisvių pri
ėmimo į DP stovyklas, fra ir tokių Teams, kurių vadovybės ne tik neat
sisako buv. lietuvių belaisvių priimti, bet pačios rūpinasi atskirų as
menų išlaisvinimu is belaisvių stovyklų, esanbių jų apylinkėje. Tuo tar
nu oraktikoje išėjo taip, kad tuos vyrus iš Regensburgo ir kitų vietų 
paleido Bievo valiai.— jie klajoja po stovyklas ir neranda prieglaudos. 
Lietuviai organizuoja jiems pirmųjų pagalbų. Uaug padeda Baud .Kryžius. 
Atitinkami asmens ir įstaigos vėl kreipiasi į karines įstaigas ir UNiutA 
vadovybę su prašymu, kad butų atmainyta sena instrukcija, •’raudžianti 
UNRRAi globoti paleistus iš nelaisvės lietuvius. Tie, kurie nuo vokie
čių tiek daug kentėjo, dabar atsiduria blogesnėje padėtyje už vokiečius.

[Lozoraičių^ 
biblioteka
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telkia į stovyklas. .
Britų zonoje UNRRA glcbojrfo visustremtinius, nežiūrint kur 

jie gyveno - stovyklose ar privačiai. Birželio mėn. britų, karinės val
džios organai patvarkė, kad UhitRA globot gaus tik tie, kurie apsigyvens 
stovyklose, prisiregistruoti prie stovyklų laibas buvo paskirtas birže
lio 21 d.Pc to laiko UNxmA globa teikiama tik tiems ne stovyklose gy
venantiems , kurių šiuo metu negalima į stovyklas sutarpinti dėl sto
vyklų stokos arba jeigu jie, karinės valdžios pripažinimu, dirba tokį 
profesinį darbų^kųd gyvenimas stovykloje tam darbui trukdytų. Tokie as
mens yra priregistruojami prie stovyklų tik maistui gauti, o stovyklo
se gyventi neprivalo.

SUVARŽYMAI TREMTINIAMS

Britų zonoje Raud. Kryžius ir kitos organizacijos uždarytos; su
kurta nauja įgaliotinių sistema ryšiui tarp tremtinių ir anglų valdžios 
įstaigų bei ŪNRRAos palaikyti. Laikraščiai taip pat uždaryti. Stovyklo
se lietuviai tenkinasi rotatoriumi spausdinamais laikraštėliais ir spau
da, ateinančia šiaip taip iš amerikonų zonos.

Paskutiniu laiku ir judėjimo laisvė labai suvaržyta - įvesta 
leidimų sistema stovyklas apleidžiant ir keliaujant. Siena tarp ameri
konų ir britų zonų beveik aklinai uždaryta. Leidimų gauti nuvykti į ki
tų zonų beveik neįmanoma. Kultūrinis bendravimas su kitų zony lietuviais 
taip pat varžomas; pav.uždrausta pasikviesti sporto klubus is kitų zonų 
rungtynėms. Atimtos ir turėtos susisiekimo priononės. Jų likimas dar 
nežinomas, bet greičiausia, kad nebus atlyginta.

TREMTINIŲ TEISMUS UNRRA PRIPAŽĮSTA

Lietuvių tremtinių bendruomenė savo tautiečių ginčams spręsti ir 
pasitaikiusiems nusižengimams bausti suorganizavo prie atskirų kolonijų 
teismus. Lietuvių kolonija Ingolstadte (Bavarijoje), norėdama "įpilie- 
tinti" savo teismo statutų, jį išvertė į anglų kalbų ir pateikė UNRRAos 
direktoriui patvirtinti. Direktorius, susipažinęs su statutu ir pada
ręs kai kurias pataisas, įsukė to statuto nuostatais vadovautis vi
soms jo žinioje esančioms tautybėms (lenkams, jugoslavams, estams,lat
viams). Lietuvių teismo sprendimai yra respektuojami ir nustatytos teis
mo bausmės vykdomos.

TREMTINIŲ SIJOJIMAS

Amerikiečių zonoje jau prasidėjo tremtinių apklausinėjimas, sie
kius patikrinti, ar nėra jų tarpe karo nusikaltėlių ir kitokių, kurie 
neturėtų teisės naudotis UNRRAos globa. Apklausinėjimų vykdo specialios 
komisijos, važinėdamos iš stovyklos į stovyklų. Kiekvienas tremtinys 
per 16 metų amžiaus turi užoildyti anketų, susidedančių iš 22 klausimų. 
Paskutiniu laiku orisidėjc dar 2 klausimai: nuo kada esi amerikiečių 
zonoje ir nuo kada.naudojiesi UNRRAos globa., iš klausimų svarbesni yra: 
kada ir kodėl apleidai savo kraštų, Kur ,kokį darbų ir kokioje vietoje 
dirbai nuo karo pradžios iki pabaigos, kokiu leidimu peržengei sienų į 
Vokieti ja. priklausei ar nepriklausai vokiškoms organizacijoms, ar nori 
grįžti tėvynėn (neigiamu atveju - kodėl) ir kt. Be atsakymo raštu į 
anketos klausimus, kiekvienas asmuo dar apklausinėjamas ir žodžiu. Iš 
ikišiolinės apklausinėjimų praktikos paaiškėjo tik tiek,kad Klaipėdos 
krašto gyventojams ir 194o/41 m.repatrijantams nenorima pripažinti DP 
statusas.
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PAREMS IR PRIVAČIAI GYVENANČIUS TREMTINIUS . ' .

Amerikiečiu zonoje privačiai gyvenantieji tremtiniai, nors jie 
ir UNRRAoje užregistruoti ir turi UP kerteles, tačiau paramos iš UNRRAos 
negaunam "Dabar teko patirti, kad tas nusistatymas esąs pakeistas: kari
ni valdžia įpareigojo UNRRA paremti privačiai gyvenančius maistu, sie
kiančiu 5oo kaloriją, dienai. Maisto davinys susidės iš konservuoto pie
no, sriubos ir šokolado. UNRRAos vadovybė Munchene tą žinią patvirtino, 
tačiau dar nežinoma, kada praktikoje toji pagalba bus pradėta teikti. 
Manoma, kad tuojau, kai tik bus atliktas patikrinimas. Tat teks dar 
kiek palaukti, nes privačiai gyvenantieji bus tikrinami tik tada, kada 
bus baigtas tikrinimas stovyklose. Tas pats buvo pasakyta ir Regensburge 
privačiai gyvenantiems lietuviams. Tik čia UNRRA aiškinosi ir teisinosi, 
kad nudelsė pagalbu dėl tinkamu patalpą neturėjimo.

"REPATRIACIJA".

Sovietu, repatriacinės komisijos vis dar sudaro pavojaus tremti
niu saugumui .^Nepasisekus įtikinti alijantus^ kad tremtiniai turi būti 
orievarta grąžinti į ją kilmės vietas, SS ieško savo auką "karo nusi- 
kaltėlią" ar raudonosios armijos "dezertyrą" vardu. Kartais jiems pasi
seka suklaidinti vietinius alijantą pareigūnus Vokietijoje ir net gau
ti ją kareivią pagalbą įvykdyti prievartos aktams. Piisseno stovyklą, 
kurioje yra apie 4ooo įvairią tautybią asmeną^ vieną rytą.apsupo ameri- 
kiecią karinės masinos su ginkluotais ameriKiecią kareiviais. Amerikie
čiai karininkai įteikė 441 asmens sąrašą ir įsakė tuos žmones išduoti 
kaip raud.armijos "dezertyrus". Tas sąrašas buvęs sudarytas prieš porą 
mėnesią pagal stovyklos Kartoteką, kurią stovyklos direktorius leido 
sovietą komisijai pažiūrėti. Sovietą komisija įtraukė į sąrašą, kaip 
tvirtina suinteresuotieji, visai atsitiktinius žmones, ukrainieefius 
ir rusus, iki 4o metą amžiaus ir pavadino juos "dezertyrais". Tačiau 
daugumas į sąrašą patekusią nėra visai tarnavę raud.armijoj ir net ne
buvę sovietą piliečiais. Pusseno stovykla stejo ginti tą žmonią nesu
tikdama geruoju ją išduoti, stovykla paskelbė bado streiką, žmonės su
sirinko į ukrainiecią ir rusą maldos namus ir iš ją neišėjo visą dieną. 
Virš stovyklos buvo iškelta gedulo vėliava. Kas galėjo pabėgti, išbė
giojo į miškus- prasidėjo žmonią gaudymas su visomis per tokius įvykius 
pažįstamomis scenomis. Buvo paimta išvežti 3o asmeną, bet po tardymo 
24 iš ją buvo paleisti. Iki šiol tokio atsitikimę su pabaltiežiais 
nėra buvę. •

ATEINA "SVEČIŲ" IS RYTŲ

Jau yra daug įrodymą, kad į tremtinią stovyklas (pabaltiežią 
ir slavą) įsimaišo įtartiną asmeną, kurią tikslas,-be kitko, yra trem
tinią tarpe nesantaikos kėlimas ir ją vardu nusikaltimą darymas. Kaip 
dabar nedvejojant jau galima pašalėti, tos rūšies žmonės yra specialiai 
savo darbui paruošiami ir atsiunčiami iš sovietą kontroliuojamą sricią 
ir dirba pagal sovietą planą,* ją vadovaujami, is jau dešifruotą asmeną 
pasakojimą tokią asmeną paruošima&o viena mokykla veikia Rygoje^ kita 
Pragoję. Ją "mokiniai" jau yra pasklidę po amerikiečią zoną? tačiau 
darbas buvo nesėkmingas - greit buvo iššifruoti ir izoliuoti.
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DP VARGO MOKYKLA.

Lietuviu, tremtinių mokyklos pradėta steigti 1945 m.vasary. 
Mokyklas steigė L.S-gos skyriai, tėvų komitetai ir atskiri' asmens'moky
tojams padedant. Mokyklos buvo steigiamos ten, kur susidarydavo didesnė 
ar mažesnė lietuviu kolonija ir atsirasdavo mokiniu.

Vaikų darželi ai.Didesnėse lietuvių tremtinių, stovyk
lose veikia 71 vaikų. darželi§uvirš 2cco vaikų. Trūksta specialisčių ve
dėjų ir auklėtojų) todėl juose dirba prad.mokyklų mokytojcs^arba ir 
šiaip tėvų parinktos inteligentės moterys. Yra vietų, kur iš viso nėra 
kam vesti vaikų darželių. Kupinamas! paruošti auklėtojų.

Pradžios, mokyk los. ivur stovyklose yra bent kele
tas mokyklinio amžiaus vaikų, veikia pradinės mokyklos. Įregistruota 
112 prad.mokyklų su apie 45oc mokinių ir 355 mokytojais. Zonomis prad. 
mokyklos skirstosi taip: Anglų z o n. yra 51 prad.mokykla su 132 
mokytojais ir 1931 mokiniu; ameriki ežių zonoje - 46 pradinės 
mokyklos su 18o mokytojų ir 1914 mokinių; Prancūzų zonoje - 
15 prad.mokyklų su 43 mokytojais ir 243 mokiniais.

Progimnazijos veikia: amerikiečių zonoje 3 su 34 
mokytojais ir 134 mokiniai; anglų zonoje 5 su 54 mokytojais ir 16o mo
kinių. ' • u ' . z

Gimnazijos^ veikia: amerikiečių zonoje 11 gimnazijų su 
283. mokytojais -ir 1528 mokiniais; anglų zonoje - 7 gimnazijos su 141 
mokytoju ir 841 mokiniu; prancūzų zonoje - 2 gimnazijos su 39 mokyto
jais ir lol mokiniu. - .

Skaičiuojama, kad apie looo lietuvių negali lankyti gimnazijų 
ar progimnazijų, nes gyvena tose stovyklose, kur tų mokyklų nėra, o ga
limybės vaikus p erkei,t i į tas stovyklas, kur jos yra, labai sunku.

Prekybos mokykla yra anglų zonoje. Dirba 7 mokytojai 
ir yra 3o mokinių.

Te c h n i k o s aUkš t .mokykla atidaryta liepos 1 d. Nurtinge- 
ne ir Kiroheime(amerikiečių zonoje). Atidarymo iškilmėse buvo: UNRRA 
Districto Direktorius p. Bemey Ficklin, vietinės UNRRA pareigūnai su 
Direktorium p. Raymond Maingeot priešaky, šv.Sosto Delegatas kan. F. 
Kaoočius, Lietuvių Tremtinių Bendruomenės apygardos atstovai, latvių 
tremtinių atstovai ir kt. Su dideliu dėmesiu buvo išklausyta UNRRA Team 
513 Direktoriaus p.R.Maingeot kalba,.kurioje tiek daug šiltų žodžių bu
vo pareikšta lietuviams ir didelio rūpesčio musų besimokančiam jaunimui. 
Jo pastaigų dėka Nurtingeno aoskr .lietuviai, šalia baigiančios pirmuosius 
mokslo metus Nurtingeno gimnazijos, šiandien gali didžiuotis ir nauja 
švietime įstaiga - Aukštesniųja Technikos Mokykla, vienintelė visoj Va
karų Vokietijoj. Šitų p. Direktoriaus pastangų lietuviai niekuomet ne
užmirš, o mokyklų auklėtiniai su dėkingumu minės savo globėjų, suteiku
sį ^jiems sunkiose tremties dienose sųlygas šviestis ir mokytis .Gražių 
minčių ir malonių linkėjimų naujajai švietimo įstaigai pareiškė kalbė
ję šv.Sosto Delegatas, LTB apyg.pirmininkas adv. Šlepetys, Nurtingeno 
lietuvių gimnazijos dir.Daniusevičius, latvių atstovas Binders. 
Aukštiesiems svečiams.ir lietuvių visuomenės atstovams pasirašius mo
kyklos įsteigimo aktų, Niurtingeno lietuvių komiteto ir kooperatyvinin
kų vardu mokyklai buvo įteiktos praktiškos dovanos, kurios praturtins 
pradžioje negausias mokymo priemones. Mechanikos skyrius dirba Niirtin- 
gene o statybos - Kirchheime. Greitu laiku pradės mokslų radijo, ele
ktrotechnikos ir cheminės technologijos slyriai bei parengiamoji klasė. 
Norinčių patekti į mokyklų buvo buvo virš 5oo, tačiau tik apie penktoji 
dalis (dėl patalpų stokos) visų prašymų galėjo būti patenkinta.
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Mokslas šioje mokykloje truks 4 semestrus po 4 mėn. kiekvienas .Pareng. - 
klasėje, į kurią priimti "baigę gimnazijos 4 klases, mokslas tęsis 2 se
mestrus po 4 mėn.. Prie mokyklos klausytojams yra "bendrabutis.

Visose stovyklose veikia įvairią specialybią amatą kursai ir 
liaudies universitetai.

Programos, pradžios mokyklos dirbą pagal Lietuvos respub
likos pradžios mokyklą programas, gimnazijos - pagal švietimo ministro 
1939 m. patvirtintas programas, specialinės mokyklos ir kursai - pagal 
savo čia tremtyje pritaikintas programas.

Mokyklą laikymas. Mokykloms patalpas per vargus 
ištarpuoja tie, kurie ir stovyklą patalpas rūpina. Atsitinka, kad žmo
nėms gyventi vietos pritrūksta, taigi mokyklai tada jau visai liūdna su 
patalpomis, viskas čia, kaip ir kituose dalykuose, priklauso nuo UNEBA 
vadovą - vieni tais dalykais rūpinasi daugiau, kiti magiau. Kaip su pa
talpomis, taip ir su mokytoją atlyginimu - Vienur UNEBA mokytojus laiko 
dirbančiais ir jiems už darbą kiek atlygina papildomu maistu ar rūka
lais, o kitur ne. Prancūzą zonoje iš principo mokytojai nėra atlyginami.

Ūkio išlaidoms mokyklose padengti mokinią tėvai apsideda mokes
čiais .

Vadovėliai - mokslo priemon. ės. Didžiau
sia stoka yra vadovėlią. Leidiniai spausdinti ne taip sunku gauti,tašiau 
labai sunku gauti reikalingą popierį. Nežiūrint tą kliucią, pradžios 
mokyklai jau pereitą šieną "buvošis tas atspausta. ..

Kitą mokslo prietonią,žinoma, beveik jokią. Negali būti kalbos 
apie mokslo priemones geografijos, gamtos,chemijos,fizikos irkt. kabi
netams. Mokytoją irmokinią darbas dėl šios priežasties yra nepaprastai 
sunkus.. Dažnai dar darbą apsunkina ir rašomąją priemonią (sąsiuviniai, 
paišeliai, plunksnos, popieris, rašalas) trukumas.

švietimo darbo priežiūrą gimnazijose vykdo 
trys įgaliotiniai, o pradžios mokyklose - septyni inspektoriai.

Ba Itijos Universitetas Hamburge 
Baltijos universitet-a&u jau pradėta rūpintis 1945 m. vasarą. Tačiau pir
moji užuomazga padaryta 1946 m.sausio mėnesį, kada įvyko pirmas plates
nis pasitarimas tarp Baltijos tautą atstovą, Britą karinės vadovybės ir 
UNBBA atstovą. Pabaltijo tautoms atstovavo kaip universiteto prezidentas 
prof. Gulbis (latvis) , lietuvią rektorius prif. VI.S tanka, latvią rekto
rius prof. Dunsdorf ir estą rektorius prif.Oepik. ši gabaltės tautą at
stovybė neseniai yra perrinkta tais pabiais titulais ir tolimesniam 
Baltijos Universiteto atstovavimui.

Pirmasis semestras pradėtas š.m. kovo mėn.14 d., nors atskiros, 
paskaitos ėjo jau nuo kovo mėn. 7 dienos. Gegužės 25-26 dienomis buvo 
suruoštas iškilmingas Baltijos universiteto atidarymas ir šventė, šven
tės oroga, be oficialinės dalies - atidarymo, įvyko pamaldos, specialios 
paskaitos, sporto pasirodymai, tautiniai šokiai, literatūros ir muzikos 
vakarai, choro pasirodymas, paroda. Viskas pasisekė labai gerai ir pra
ėjo iškilmingoje nuotaikoje. Akademiškoji visuomenė susibarusi bia iš 
pilką ir monotišką stovyklą į aukščiausią mokslo ir kultūros židinį,pa
demonstravo savo meilę ir entuziazmą mokslui ir kultūriškam Baltijos 
tautą bendradarbiavimui.

Baltijos Universitete veikia aštuoni fakultetai. Studentą skai
čius pagal fakultetus ir tautybes gegužės mėn. 25 d. taip atrodė:
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1. Filologijos-Filosofijos ...;....
Estai Latviai Lietuviai Viso

. 31 5o • 68 149
2. Teisię Ekonomijos......... .. 23 64 63 '* ' 156^-'
3. Matematikos - Gamtos ....................... 3 29 . 5 37
4. Žemės Ūkio su~

Veterinarijos Skyriumi .................. 18 . 43 51 112
5. Medicinos su s.u Odonto

logijos Skyriumi ......... .. ............. 23 131 ■' 56 210
6. Architektūros-Inžin........................... 12 85 58 • 155
7. Chemijos su Farmac.5gyriumi .... 26 52 2o 86
8 . Mechanikos ............................................. 10 * 42 34 86 .

Viso: 146 496 - 355 997

■Dabar studentu skaičius yra pašokęs ligi lo3o, o kitam semestrui 
laukiama studentu skaičiaus padidėjimo ne mažiau 5o^ Kandidatę yra pakan
kamai, sunkiau yra su patalpomis. - Daugiausia studentę, yra pirmame kur
se. Medicinos fakultete veikia^ trys pirmieji kursai. Grynai medicininiams 
dalykams naudojama viena vokiecię klinika, jos aparatūra su kitomis rei
kalingomis priemonėmis.. Dauguma paskaitę vyksta* vokiecię kalba, bet 
praktikos dalbai ir seminarai vyksta ir atitinkamomis Pabaltijo tautę 
kalbomis . Filologijos-pilos.ir kituose-fakultetuose, kur gausiau yra pro- 
fesorię ir net tos pačios specialybės, vyksta nemaža paskaitę ir paskirę 
tautę kalbomis. Pirmasis semestras pasibaigė s.m.birželio mėn.8 d., o 
naujas prasidės birželio 25 d. ir tęsis ligi rugsėjo mėn. 3o dienos.

.Mokslo personalas, profesorię, lektorię ir asistentę, pagal fakultetus 
ir tautybes pirmojo semestro pabaigoje sudarė tokį, vaizdę;

1. Filologijos-Filosofi josi....
2. Teisię- Ekonomijos ......... ..
3. Matematikos-Gamtos ..................
4. Žemės Ūkio ..................................
5. Medicinos .................... .................
6. Architękturos-Inžinerijos ..
7 . Chemijos ........................................
8. Mechanikos ......'...................

V i s o Įį

Estai Latviai Lietuviai Viso
4 14 8 27
2 6 C 6 14
5 16 6 27
5 6 6 17
2 8 7 17 .
4 13 — 17
4 3 1 8
2 6 2 r 10

28 72 37 137

Be pačio mokslo ir mokymosi darbo, yra'plačios galimybės įvai
rioms sporto šakoms. Studentams yra lengvai prieinama sporto stadionas, 
labai gera sporto salė. su įvairiausiais įrengimais (krepšiniui,tinkli- 

. niui,tenisui,lengvajai atletikai),plaukiojimui baseinas ir kt. įvairioms 
sporto šakoms yra specialus instruktoriai.

paskaitos vyksta Hamburgo istoriniame muziejuje. Ten yra ir che
mijos laboratory j a, braižykla, orgnizuojama fizikos laboratorija. Sism 
reikalui daugiausia patarnaus Baltijos uni versi t et ęį perduotas iš Vytau
to Didžiojo Universiteto vokiecię išvežtas turtas. Šiose patalpose vyks
ta ir Universiteto bibliotekos organizavimas, vedamas p-lės Simaitytės. 
Jau gauta keletas tukstanelę knygę iš JAV ir iš Šveicarijos. New Yorke, 
Londone ir Stockholme jau yra įsikūrusios draugijos. Universitetas auga. 
Jaunuomenės eilės gausėja, darbo meilė didelė ir entuziazmo netrūksta.- 
Teisingai yra pasakęs Baltijos Universiteto nuoširdus ir entuziastingas 
globėjas R.C.Riggle:"Dabarties nusmukusio pasaulio laikais,, kupino ne
ryžtingumo bei negatyvizmo,-Balti jos Universitetas reprezentuoja drą
sos bei ryžtumo užuomazgą".
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III. KAS NAUJA T K jS M T X N I V KOLONIJOSE

KEMPTENAS i

Kolonijos lietuviai vieni iš pirmųjų tremtinių, susibūrė kultūri
nei veiklai ir rodo grašiui pavyzdžių., bendrovė

liepos 9 d. įsteigta kooperatinė ’’Gintaras". Įsirašė 7o narių.. 
Iniciatyvu steigti tokiai bendrovę davė lietuviu ekonomistu draugijos val
dyba.

Susiorganizavo padavėjų, kursai.
Vandens sporto sekcija steigiama prie sporto skyriaus. Jai vado

vauja toj srityj prie Lietuvos Kūno. Kųlturo s Rūmų dirbęs inž.Riauba. 
Sporto skyrius organizuoja plaukymo ir Skęstančių gelbėjimo kursus .Jau
nuoliams iki 16 mėty.

Sudaryta galimybė prie vienos finos mokytis mūrininkų ir daily- 
džių amato. Bus galima ir egzaminai laikyti ir meistro vardų Įsigyti. 

Moterims Įsteigti me z vg i m o kursai. Vilnas duoda UNRRA. 
Pusę’mezginių galima pasilikti savo asmeniškiems reikalams.

Kempteno lietuvių stovykla turi savo pastogėje ir geriausių čia 
ištrėmime krepšininky komandų, kuri savo žaidėjų, tarpe turi kelis narius 
iš tos krepšinio komandoskuri Lietuvai iškovojo Europos meisterio var
dų. Si komanda norėjo ir šiemet Šveicarijoje ginti Lietuvos spalvas,ta
šiau politinė prekyba mažomis tautomis uždarė jai kelių Į garbingų kovų 
sporto aikštėje už savo tautos vardo garbę. . r

Negalėjusi vykti Į Sveicarijų Į tarptautines krepšinio rungtynes, 
Kempteno krepšinio komanda "Šarūnas" pradėjo^gastroles tremtiniui 
kolonijas, susitikdama su visų tautybių krepšinio komandomis. Pralaimė
jusi ji dar niekam nėra. Svarbiausias komandos susitikimas Įvyko Liubeke 
su latvių rinktine. Leiskime patiems latviams kalbėti apie "Šarūnų". Jų 
laikraštis "Lntvju sports" straipsny "Puikusis eksmeisteris" rašo: "Per 
Sekmines LUb'ecke sporto rūmuose buvo didžios^ krepšinio dienos. Vietos . 
lietuvių svečiais viešėjo garsi Kempteno lietuvių rinktinė komanda, kad 
vėl palygintu jėgas su latvių geriausiais krepšininkais. Pakely iš toli
mų piety viešėjo daugelyje DP stovyklų ir savo žaidimo menu stebino hb 
tiek Hanau, tiek Hamburgu. ŠĮ kartų namuose liko pats lietuvių komandos 
kapitonas - šviesplaukis milžinas puzinauskas. Į sudėtį neįėjo greitasis 
Grybauskas, kuris kovojo prieš Lubecko latvius Munchene, Tašiau šie krep
šininkai, kurie šiuo metu gina dvigubo Europos meisterio Lietuvos spal
vas, puikiai pademonstravo savo krepšinio žaidimo tobulumų. Jų komandoje 
greta užgrūdint y žaidėjų ebs matome naujus, bet nežinomus vardus. Tai 
pasekmė rimto paruošiamojo darbo, kurį,savo metu Lietuvoje atliko jų 
Amerikos tautiečiai. • z. .

Kai Sekminių 2-je d. Liibecke prieš Kempteno lietuvius išėjo lat
vių rinktinė, sporto rūmuose viešpatavo valstybinių rungtynių dvasia. 
Rungėsi du buvę Europos mens teriai, kurie dar niekad nebuvo leidę šiai 
garbei iškeliauti iš mažųjų Pabaltės kraštų. Tik dabar Ženevoje Europos 
meisterio vardų iškovojo be musų dalyvavimo, ir daugelis žiūrovų klausė 
save, ar Liibecke nevyksta tas finalas, kurio nenumatė tolimoji Ženeva. 
Tikrai, labai sunku tikėti, kad naujasis krepšinio meisteris Čekoslova
kija butų pajėgi priešintis lietuviais*

Lubecko sporto rūmuose buvo milžiniškas žiūrovų antplūdis, srovė
mis plaukė tiek lietuviai, tiek latviai, nors labai gaila, kad stota 
ten aštrion kovon, kuri vyko senais laikais, žaidimo metu musų vadovui 
Baumaniui net du kartu teko kreiptis į žiūrovus, kviečiant laikytis 
sportinės tvarkos. Drųsiai galime sakyti, kad lietuviai buvo geresni ir 
jų pergalė nėra atsitiktinė. Tarp senųjų žaidėjų geras jaunasis centras. 
Varkala, kų tik išėjęs iš mokyklos suolo ir vos sulaukęs 18 m. Gražus 
ir žavėjimosi vertas Norkaus II žaidimas. Lietuvių vienetas ištrėmime
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visiškai sulydytas; puiki kamuolio technika ir kiekvieno žaidėjo kūno 
' kondicija - visų galimumų maksimumas. Latvių komandoje nebuvo susižaidi- 

mo. Be to, 2-me kėlinyje latviai daugelį, karty, kamuolio neteko- pašuoda- 
miesi. Nesisekė. "Dar arčiau teisybės - mes nesam taip toli. Latviai 
kartais nusidėjo^ ir tolimais metimais- Galutinė išvada - pelnytas pra
laimėjimas , su kuriuo tenka sutikti ir iš naujo energingai griebtis dar
bo, kad vėl kada būtumėm pasiruošę revanšui, - baigia laikraštis.

. "Šarūnas" įsteigtas 1945.VII.1 Kemptene.- Be krepšinio, turi šias 
sekcijas: stalo teniso, tinklinio ir lengv.atl. Aktyviausia pasireiškę 
krepšininkai, susibūrę į reprezentacinį, vienetų: Puzinauskas Z., Norkus 
I ir II, Andriulis II ir III, Mackevičius, Bagdonas II, Varkala ir Duliu- 
nas. Klubo vadovas E- Vengianskas.

Medicinos s ešery, kursai organizuojami Kemptene 
(Bavaria), kad tuo budu paruošus gailės tingy, j y seseliy musy žmonėms sto
vyklose aptarnauti, nes tos rūšies žmoniy tremtyje trūksta. Kursai bus 
rimti ir truks 6 mėnesius. Kandidatės gali būti tik baigusios 6 gimnazi
jos klases, išimties keliu galės viena kita būti priimta ir 4 klasiy. 
Kandidačių amžius 18-3o mėty. Kursuose bus išeita teorija ir atlikta 
praktika.

LIUBEKAS 1

Su vokiečių administracija reikaly neturima, todėl su jais susi
durti netenka. Ypatingos neapykantos -lietuviams nėra; gymiai mažesnė, 
kaip lenkams. Tačiau jaučiama, kad pagrindinė kryptis - nusikratyti 
"auslėnderiais" lieka.

Santykiai su vietos vokiečiais neblogi .• Nemažas lietuvių skaičius 
gyvena pas privačius vokiečius ir pastarieji butus mielai išnuonuoja, 
nors "Wohnungsamtas" ir neleidžia DP patalpas nuomoti.

Santykiai su sęjungininky administracija geri, viskas vyksta 
abipusio pasitikėjimo dvasioje. Y

Keletas lietuvių atvyko iš rusų zonos, kur jie užsilikę karui 
tebevykstant.. Visi atvykę yra daug pergyvenę besislapstydami ir veng
dami išvežimo. Įsijungę lietuvių bendruomenėn prisimindami pergyventus 
momentus, lengvai atsidusta, jog dabar bus galima be baimės pailsėti.

Liibecke lietuvių stovyklose gyvena 1789’ lietuviai. .'
Iš mokslo įstaigų veikia:, gimnazija, žemesnioji technikos mokyk

la,suaugusių gimnazija,^ penkios pradžios mokyklos , trys vaiky darželiai, 
šešeri angly, kalbos kursai. Yra skautu draugovė. Trijų stovyklų patal
pos visai tinkamos ir trys vidutinės (mediniai barakai). ■ ’

Maistas silpnas , ypač jaunuomenei, tame skaičiuje ir moksleiviams; 
dabartinė K3amxa3txžu®K& duonos norma dienai 25o gr. yra nepakankama.

Leistas laikraštis "Laisvės Varpas" angly parėdymu uždarytas .Vi
sa laikę tebeleidžiamas rotatoriumi spausdinamus "žinių Biuletenis",, 
iseinęs 4 kartus į savaitę. "Laisvės Varpas" uždarius, leidžiamas savai
tinis laikraštėlis "Laisvėn", spausdinamas rotatoriumi. Ira sportininkų 
grupė.

WUERZBUBGA3. ■

Prie lietuvių stovyklos įrengta pereinamoji stovykla 15o asmenų. 
Per šių stovyklų turi pereiti visi asmenys, kurie pretenduoja į DP, jei 
dar tokiais nepripažinti ir be to tie, kurie nori patekti ar persikelti 
iš vienos stovyklos į kitę. Pastaruoju metu į tfurzburgę atkeldinama apie 
9ooo žydų iš rytų. Ligšiolinis UNRRA direktorius dėl kažkokio įskundi
mo gavo pasiūlymų-išsikelti į kitę stovyklų.
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SCHWEINFURTS

Lietuvip tremtiniu čia apie looo. Ir vėl didelis sujudimas .Visę ‘ 
laikę čia tartum" apsiaus ties padėtis'.' Nėra savaitės, kad kas svarbesnio 
neįvyktu.. Pradžioje dėl lenkp ir ukrainiecip iškraustymo teturėjom daug 
neramumo. Dabar svarbiausias dalykas, tai tremtiniu, tikrinimas —’sijo
jimas. Iš 85o apklausinėtp asmeny buvo pradžioje nubraukta 264, kurie 
per 18 valandą turėjo būti nukelti į imigrantę stovyklą Mellrichstadt 
(5 km nuo tusų, zonos). Be kitę buvo nubraukiami visivasmenys , kurie 
1945 m. liepos mėn. 1 d. nebuvo amerikiecip zonoje. Buvo tuo j aus suorga
nizuota delegacija su klebonu Dr.Makniu priešaky į Frankfurtu su atitin
kamu raštu.. Padėtis darėsi tragiška. Vyrai, kurie matė ir šilto ir 
šalto pareiškė, kad iš Schweinfurto iš veš tik jp lavonus. Tačiau dele
gacija tikslu pasiekė. Dar jai negražus -'išvežimas buvo sustabdytas .Gau
tos naujos direktyvos. Pagaliau buvo nubraukti 57 asmenys, daugiausia 
repatrijantai • ;

IV. OKUPUOTOJE M SIUVO J E

VIS RUSAI, 0 KUR LIETUVIAI?

Šiais metais įvykusiame komunistę partijos suvažiavime praneši
mus darė toki "lietuviai" pareigūnai: komisarę tarybos pirmininka&o 
pavaduotojas Sokolov, komunistę partijos Čiko sekretorius Isacenko, 
kitu to pat fjiko sekretoriumi patvirtintas Ožarsky. Kauno kelip vir
šininku yra Simonov, partinio komiteto sekretoriumi - Vasiljev. Darbo 
"našumę" taip pat kelia draugai iš rytp. štai Vilniaus kąilip fabriko 
"Vėbras" pažangieji: Marševski, Galenkovic, Jazevskaja, Sipko, .Fabriko 
partinės organizacijos sekretorius - šiškov. "Ūdros" kailip fabriko ko
miteto pirmininku yra Astafijeva, avikailiu skyriaus vedėjas Čiulkin. 
Ir taip šimtais ir tūkstantiais mirga rusiškos pavardės Lietuvos komu
nistinėje sp aido j e. Prie kiekvienos pavardės yra to asmens užimamoji 
vieta. Visos svarbiosios administracijos vietos yra rusp rankose.

Lietuviai naikinami. Gegužs 1 d. proga buvo 
suimta per 3ooo žmonip - daugiausia studentp, mokytojp moksleivip. Iš 
Lietuvos atbėgusi žydė pasakoja, kad vežimas į Rusijp yra nuolatinis. 
Lietuviai inteligentai prie rimtesnio darbo valstybėje neprileidžiami, 
vadinami buožėmis, nacionalistais. "Tiesa" ragina partines organizacijas 
naikinti tuos nacionalistus, juos išrauti su šaknimis. Eitoje vėl vie
toje "Tiesa" ragina "negailestingai šalinti iš įstaigp politiškai abe
jingus". '

Žemės reforma nep^opuliari. Pirm^, kartę 
Lietuvę, okupavę rusai tuojau griebėsi žemę dalinti. Dalino, žinoma, 
bolševikiškai - be matininkp, be planp^ be jokios tvarkos. DaUs žmonip 
tada sklypę paėmė, didesnė dalis, pamačiusi, kad visas darbas dirbamas 
nerimtai, neėmė. Ir antrę kartę Lietuvos žemę mindžiodami rusai "vykdo" 
žemės reformę. Kad tas darbas jiems neina sklandžiai, matyti iš "Tieses " 
kuri rašo: "Partinės organizacijos turi stiprinti kovę už visiškę ir 
galutinį žemės reformos įstatymp vykdymę. Eilėje apskricię dar vis že
mė neišskirstyta; dar vis yra neišskirstyta gyvulip, trobėsip, padargp. 
Dar yra vietp, kur buožės valdo daugiau žemės, negu įstatymu numatyta, 
jiems oaliekama nuomos priedanga jp anksčiau turėtoji žemė; kartais 
buožėms paliekama geriausioji žemė, o naujakuriams tenka prastesnė"'. 
Turimomis žiniomis niekas tos žemės Lietuvoje nenori, nes, nesant ga- 
limybip ję tinkamai apdirbti, negalima ištesėti atiduoti uždėtp pyliavp 
o antra,, visi žino, kad tas žemės sklypas tik laikinai yra duotas -
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neilgai trukus viskas "bus sujungta j vienai bendrą ūkį ir visi pasidarys 
jo darbininkai. Iš darbo vaisiu didžiausiąją ir geriausiąją dalį paims 
valstybė, o nuotrupas padalins to ūkio darbininkams, kuriems tik tiek 
teteks, kad galėtu juodos duonos pluta gyvybę šiaip taip palaikyti. 
Juk taip yra su Rusijos kolonozninkais, apie kurią gyvenimą ir skurdą 
jau daug žinią į Europą yra atvežę iš sov.Rusijos ištrukstą Vakarą Eu
ropos tautą karo belaisviai.

J uĄs tas Paleckis pareiškė lyg pasiteisindamas: 
"Partija ir .Maskva mato, kad dirbame kiek įmanydami".

Vėl masiniai išvežimai? Dar nepatikrintomis 
žiniomis pastaruoju laiku iš Lietuvos vėl pradėtas masinis žmonią de
portavimas. Labai sustiprėjęs' partizaną gaudymas; šeimos važamos į Sov. 
Rusiją, jei įtariama, kad šeimos narys galėtą dalyvauti partizanuose. 
Į Sov. .Rusi ją .vežami ir ūkininkai,. kurie negali ištesėti duoklią. 
Visi lietuviai, kurie vokiecią okupacijos metu užėmė tarnautoju vietas, 
tremiami į Rusiją darbams 5 metams, o kurie grįžta į Lietuvą is kitą 
kraštą, jei jiems nėra jokio pagrindo bylai sudaryti, tai vistiek siun
čiami 3 metams į kolchozus nuo svetimo raugo "apsivalyti".
S į pavasarį buvusi smarkiai pagyvėjusi partizaną veikla, tačiau ir re
presijos buvusios nepaprastai skaudžios: Marijampolės. Vilkaviškio ir 
Sakią apskribiuose labiausiai žmonės nukentėją - daug šaudyta, daug iš
vežta į Rusiją.'

; Budinga, kad žydai įšz Lietuvos vis tebebėga į vakarus. Taip pat 
Lenkijos ir neoficialiai Rusijos žydai masiniai traukia į vakarus;dau- 
giausia nelegaliai, be jokią leidimą ir vizą. . . .

V. į. VAIRIOS ŽINIOS

Nauja anglą k a 1 b o s g r a m a t i k a.- Celle 
lietuvią aukštesnioji orekybos mokykla išleido J, Eukanauzos "Anglą kal
bos gramatiką lietuviams". Yrą pasiskaitymą skyrius ir trumpas anglą- 
lietuvią žodynėlis. . ’ - ‘

Vaik ą darželią auklėtoją kursai.
Detmolde, anglą zonoje, pradėjo veikti liepos 8 d. vaiką darželią auk
lėtoją kursai, kurie turi paruošti taip trūkstamą auklėtoją, vaiką dar
želiams. Priimta į kursus 3o klausytoją. Kursą vedėja yra žinoma peda
gogė V. Sruogienė. Kursai truks- 2 mėnesiu ir bus dėstomi šie dalykai:- 
religinis auklėjimas, pedagogika, vaiko psichologija ir bendroji psicho
logija, vaiką dąrželią mokslas, pedagogikos istorija, saviaukla ir Lie
tuvos istorija^ lietuvią literatūra, vaiko kalbos ugdymas, vaiką lite
ratūra ir pradžiamokslio metodika, aplinkos pažinimas, muzika ir dainos, 
piešimas ir estetinis lavinimas, fizinis auklėjimas, darbeliai ir prie- 
monią gaminimas, higiena ir namą ruoša.

• T r e m tin i ą surašymas. Lietuvią Tremtinią Bend
ruomenės Vadovybė šiuo metu baigia vykdyti lietuvią tremtinią surašymą, 
kuris įgalins žinoti, kiek kokio amžiaus, lyties ir kokią profesiją yra 
tremtinią. Statistiniai daviniai dažnai reikalingi ir santykiaujant su 
okupacinės valdžius įstaigomis. . >•

Profesinis "lietuvią susiorganiza- 
v i m as. Jau pereitą žiemą kai kuries profesijos susiorganizavo į 
profesines draugijas, pav. inžinieriai, teisininkai, rašytojai, žurna
listai, veterinarijos gydytojai, medicinos gydytojai, agronomai ir ūkio 
darbuotojai. Tremtinią bendruomenės vadovybė ragina ir visas kitas pro
fesijas susiorganizuoti, profesinės organizacijos rūpinasi savo narią 
globa, profesiniu lavinimusi, svarsto K.aip ją sritį liecią reikalai tu
rėtą būti tėvynėje tvarkomi,kreipiasi į kitą tautą savo profesijos kole
gas prašydami užstoti Lietuvos reikalą ir 1.1.
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Kunigy suvažiavimo nutarimai. Birželio 
4-6 d. Hansu lietuvių, stovykloje ,įvykęs lietuvių katalikų kunigy trem
tyje suvažiavimas priėmė šias rezoliucijas:

1. Tautos reikalyLietuviy kunigų suvažiavimas išeivijoje, susi
rinkęs Hanau 1946 m."birželio 4-6 dienomis, savo’pastoraciniams reika
lams svarstyti ir "bendroje maldoje susitelkti, prisiminęs savo tautie
čius, kurių vieni vargsta soviety išvežti tolimuose Rusijos plotuose, 
kiti nežinomam ir pilnam baimė plikimui yra pasilikę namuose, treti kla
joję ištrėmime vakar y. Europoje, nukankintus koniratrus, tikinčiuosius ir 
visų kraujuojančių uz geležinės uždangos nyty Europy - kreipiasi į viso 
pasaulio kunigijų, kaip į veikliausiu mistinio Kristaus Kūno darbininkę, 
prašydamas: a) atkreipti pasaulio tikinčiyjy dėmesį į tas neteisybes, ‘ - 
kurios yra daromos lietuvių Tautai, b) savo malda padėti nesti lietu
viams tremtiniams Vakarų Europoje ir Rusijoje sunkių dalių ir išmelsti
iš Galybių Viešpaties, kad Tiesa ir Teisingumas įsigalėtų pasaulyje",

2. Šeimos reikalu: "Kunigy S tudijy dienų* dalyviai, įsigilinę į -P. 
šeimos vertę tiek religiniam, tiek tautiniam muš/y gyvenimui ir pasvarstę 
pavojus, kurie tremtyje gręsia lietuviškajai, šeimai, nutaria: a) kreipti 
ypatingų dėmesį į jaunimo paruošimų šeimos gyvenimui, b) skatinti leisti 
reikalingos šeimai literatūros straipsnių, brošiūrų ir knygų-pavidalu,
c) atkreipti stovyklų'vadovybių dėmesį į tai, kad skirstant patalpas, 
nebūtų sudaroma progų reikštis šeimų ardytojams, d) prašyti stovyklų 
vadovybes ir visuomenines lietuvių organizacijas, tvarkant išeivijos me
džiaginius reikalus, visų pirma padėti šeimoms su mažais vaikais, e) į- 
spėti liet .visuomenę dėl pavojaus,' kylančio iš mišrių religijos ir tau
tybės atžvilgiu moterysčių".

SOVIETAI AUSTRU OJE i ' i. . :

Esamai padėčiai Lietuvoje suprasti gali daug padėti dabartinė 
soviety akupuotoji Austrijos dalis, apie kurių prancūzų laikraščio 
"Monde" korespondentas skelbia tokiu dalykų.

Rusų zonoje austrai kalba mažai, o apie juokų nėra nė kalbos. 
Niekada negalima girdėti jaunimų ar vaikus dainuojant. Jei austrai kal
ba apie sovietus, tai tik tokiais žodžiais, kurie pilni baimės ir įš- 
gaščio. Sovietų kareivių bijo visi; vyrai ir moterys vengia su jais su
sitikti. Jei sekmadienį išėję pasivaikščioti į Vienos apylinkes pamato., 
kur nors patrulį, tai žmonės pradeda drebėti ir bėga kur į kitų pusę, 
kad nesusitiktų. Toji baimė dar tebėra iš*tų laikų, kada soviety karei
viai plėšė kiekvienus namus ir kieKvienų žmogų gatvėje. Nebuvo daikto, 
kurio"herojiškieji" sd vietų kareiviai nebūtų iš žmonių grobę: dviračiai, 
laikrodžiai nuo rankų, žiedai, auskarai iš ausy, visoki daiktai iš butų. 
Jei sau kokio daikto negalėjo paimti, tai naikinos daužė, laužė, piaustė. 
Nėra Vienoje butų, kurie nebūtų nuo plėšimų nukentėję. Nors dabar jau . 
šiokia tokia tvarka pačioje Vienoje ir didesniuose soviety okupuotuose 
miestuose ir yra, tačiau grobimų ir žmonių užpuldinėjimų Reiškiniai nėra 
nė dabar išnykę. Vieno mėnesio bėgy korespondentas pats buvo liudininkas 
dviejų ginkluotu plėšimų dienos matu tramvajuje. Nors ir rečiau, tačiau 
ir dabar dar dažnas atsitikimas, kad dienos metu moterys yra užpuldinė
jamos žmonių pilnose gatvėse.

Tolimesnėse nuo Vienos vietose, kur nė prancūzų, nė angly, nė 
amerikiečių akis nepasiekia, teroras tebesiaučia ir žmonių gyvenimas 
dėlto yra nepaprastai sunkus. Ginkluotos bandos terorizuoja ne tik at
skirus žmones ir vienkiemius, bet ištisas sritis. Užminus soviety kariš
kai vadovybei apie tuos faktus, ji visų kaltę meta ant raudonosios ar
mijos dezertyrų, kurių esu labai daug ir kurie dabar esu pavirtę plė
šikais. Yra kasdieninis reiškinys, kad net netoliau kaip 5 km uz Vienos
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sovietu zonoje ginkluoti sovietų kariai apiplėšia atskirus keleivius ir 
sodybas. Visu pasieniu tarp Vengrijos ir Austrijos, kur sovietu zona 
susisiekia su Vengrija, pasieniečiai kariai užpuldinėja ištisus kaimus. 
Ten žmonės neturį jokios ramybės, nes visas maistas iš jų yra sovietu, 
karių atimamas. Kada austru laiKrašciai išdrįsta apie tokius atsitiki
mus kartais. užsiminti-, jie tuo jaus yra sovietu uždaromi ir baudžiami.

Savo okupuotoje Austrijos dalyje sovietai^užėmė beveik visas įmo
nes, išmontavo iš daugelio visas mašinas ir išvežė į rytus. Bepaliko 
nė telefono aparatų, smulkių darbininku įrankių, biurų inventoriaus. 
Net pijaninai kraunami į sunkvežimius ir vežami į "turtingoję tėvynę**.

Maitinimo padėtis sovietu okupuotoje Austrijoje yra nepaprastai 
sunki dėl raudonosios armijos rekviziciją* Jos siekia taip toli, kad 
net paimami iš sodybų visi javai, nepaliekant ir sėklos. Yra buvę daug 
atsitikimų, kad iš amerikiečių ir anglų zonų atvežtas į Vienai maistas 
gyventojams padalinti, sovietų yra pagrobiamas. Dėl tos priežasties 
amerikiečiai yra sustabdę į’ Vienų, vežti maistų iš savo zonos.

Sovietu karininkę, algos Austrijoje yra labai didelės - nuo 2ooo 
iki 3o.ooo šilingų (argi jiems gaila Austrijos turto) - ir viskas turi 
būti išleista Austrijoje. Šitas reiškinys yra tyčia sovietų vadovybės 
sudarytas, kad apsunkintų Austrijos valiutos stabiliškumų ir trukdytų, 
krašto ekonominį atstatymų. r • '

Visur pilna sovietų, karių prekiaujančių pačiame vidurdieny vie
šai įvairiomis prekėmis. Korespondento tvirtinimu, jie yra didžiausi 
juodosios rinkos organizatoriai ir palaikytojai. Ir niekas jų nesudrau- 
džia. Vietiniai austrų pareigūnai, kaip antai nedidelių miestelių bur
mistrai ir kitoki pareigūnai nedrįsta apie sovietų karių veiksmus pra
nešti savo centrinei vyriausybei, nes jie sovietų terorizuojami ir lai
komi nuolatinėje baimėje. Yra žinomi skaitlingi atsitikimai, kad tokie 
drąsuoliai burmistrai yra dingę be žinios ir niekas jų pėdsakų nesurado.

Tai taip elgiasi sovietai su žmonėmis ton, kur juos dar sveti
mieji mato. Kę tad bekalbėti apie jų darbus Lietuvoje, iš kur nė paukš
telis negali žinios atnešti.

KAIP ATBODO SIBIRAN IŠTREMTIEJI.

Lenkijos vyriausybė padarė sutartį su sovietų vyriausybe dėl 
lenkų, 1939-4© m. išvežtų į Sibiru, Kazachstanu ir kitas tolimas Rusi
jos dalis, grųžinimo į Lenkijų. Dalis tų lenkų jau^yra grįžę. Vieno 
Paryžiaus laikraščio korespondento, Kuris tuos grįžusius matė, pasako- . 
jimu, tie žmonės atrodo labai išsekę^ apsidengę skarmalais, basi arba 
kojos apvyniotos skudurais. Be abejojimo, ne kitaip yra ir su musų 
tautiečiais, kurie yra ištremti į tolimus Sovietų Rusijos kampus.

” ’■ - '•.. n-i • . -■ ' ■ ■’ , ■ . •. . . , . ■ •

.'■O
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TAUTOS VADOVAUJANČIŲ VEIKSNIŲ xASiTakIMO* 
KOMUNIKATAS

Lietuvip. tautos reikalams vadovaujantieji veiksniai turėjo pasi

tariu- Rūpestingai padėtį, apsvarstę, konstatavo, kad Lietuvos bylai, 

nor ir yra dar sunkios aplinkybės, bet jos nėra tokios, kad turėtp su

silpninti musp. viltis ir pasiryžimę. Didžiosios Vakarp Demokratijos 

tebėra savo nusistatymo nepakeitusios, o įvykip ratas dar nežada susto- 

ti. Turėtas pasiryžimas tesėti ikį galutino laimėjimo visiems privalo

mas. šiame kelyje privalu jungti netik savpjp pajėgas, bet eiti iš

vien su visomis panašioj padėtyje esančiomis tautomis.

Su nuoširdžia padėka iškelta musp išeivijos politinė veikla 

kovoje už Nepriklausomos Lietuvos Valstybės atstatymę ir duosni mate

rialinė parama, teikama tremtiniams. PareiKŠtas gilus įsitikinimas,kad 

broliai išeiviai, taip pat ir ateityje nenuilstamai dėsis į bendrę 

darbę. •

Pripažintas reikalas patiems duoti teisingas informacijas apie 

lietuvę, ir ypačiai reaguoti į klaidinančiu bei mums priešingą propa

ganda. Tam reikalui nutarta sudaryti lietuvip informacijos centrę ir 

lituanistikos leidinip archyvę. Į jį leidėjai, spaudos platintojai ar 

šiaip svarbesnip leidinip ir dokumentinės medžiagos turintieji bus 

kviečiami sipsti ję archyvui. Numatyta išleisti veikalp, iš kurip pa

saulis dar geriau pažintp Lietuvę ir jos reikalus. Smulkus to darbo 

planas jau paruoštas ir pradėtas vykdyti.

Darbui visur ir visada reikalingos lėšos. Tarp kitp priemonių 

numatyta įkurti Lietuvai išlaisvinti Fondę, kurio sudaryme kiekvienas 

lietuvis kviečiamas aktyviai dalyvauti.
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.išryškinta, kad netinkamas individualus ar kolektyvinis tremtiniu 

elgesys kenkia Lietuvos reikalui, kviečiama visus tremtinius "buduti,kad 

emigracijoj lietuvio vardas ir garbė butų tinkamoj aukštumoj' išlaikytas.

Buvo apsvarstytas ir tremtiniu, iškėlimo reikalas. Nesant dar tuo 

reikalu konkrečių, planų iš administracijos pusės, t e konst a tuo t a, kad iš

kėlimo atveju reikėtų. siekti, kad ĮKurdinimas vyktų kompaktine mase. 

Aiškiai pasisakyta,kad tremtiniai vengtų išsisklaidyti po uzjurĮ, bet 

paliktų Europoje, nes bus daroma pastangų sudaryti kompaktinio apsigy- 

venimo sųlygas musų kontinente. Įkurdinimo reikalus tirti ir tvarkyti 

nutarta sudaryti tremtinių Įkurdinimo biurų.

Nutarta rūpintis ir išaiškinti, kad lietuviai repatri jantai ir 

lietuviai klaipėdiečiai taip pat yra Lietuvos piliečiai, ir jiems,kaip 

ir prievarta Į vokiečių kariuomenę paimtiems lietuviams kariams, negali 

būti paneigtas'tremtiniams taikomas traktavimas.

Pasakytiems, o taip pat ir kitiems uždaviniams vykdyti sutarta 

nedelsiant, sudaryti Vykdomųjų Organų. Tuo nutarimu patikrinamas vado

vavimo vieningumas. Tokiu budu, visas vykdymas pereis Į vienas rankas, 

kaip kad valstybėje tokius reikalus vieningai tvarko vyriausybė. Numa

tyti taip pat ir žmonės, kurie budėtų kada Lietuvos klausimas iškils 

Taikos Konferencijoje ir, kad tam momentui butų pasiruošta.

Pasitarimas vyko labai draugingoj dvasioj bei nuoširdaus tarpu

savio pasitikėjimo atmosferoj ir pasibaigė tvirtu ir vieningu pasiryžimu 

vairuoti Lietuvos ir lietuvių reikalų ligi bus ir vėl atstatyta 

LAISVA IR NEPRIKIu^USOMa LIETUVA.

Lietuvai išlaisvinti Vadovaujančių Veiksnių
. vardu

Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo Komitetas

1946 m. liepos mėn. 1 d.

♦
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Z O D į 3 LIETUVIAMS

-Neregėti aušros; Taip prailgo naktis... - Šį tautos poeto ir 
pranašo skundy taria šiandien kiekvieno lietuvio širdis. Naktis be .auš
ros prailgo tėvynėje visiems - ir tiems, Kurie, laisvės netekę,skaito 
dienas kalėjimuose; ir tiems, Kurie pasiryžo dėl laisvės Kovoti ir mirti, 
bet tik laisvi Lietuvos miškuose; ir tiems, kurie tebėra savo namy ži
diny , bet, "kaip paskutinis* ęžuolc lapelis ,' baugiai laukia rudens vėjy’ 
nuplėšia! i ir sunaikinami...

Kada,. o Viešpatie, kada?... kyla Dangun skundas ir teisingumo' 
šaukimas paniekinto lietuvio žmogaus'iš Altajaus, iš Pečoros, Kazachs
tano sykiu su milijony paskutiniais dūsavimais...

Ir dešimtys tukstančiy lietuvių, veltui kreipia akis nuo Hambur
go, Hanau, nuo Voralbergo ir Šventosios Romos ar San Paulo į tėvy na
mus prie Baltijos kranty... ’i

Ilgi kentėjimo ir bandymo metai. Bet jie nepalaužė lietuviy pa
siryžimo būti nepriklausomiems, jie nesunaikino lietuviy teisės į lais
vę. Jie daugeliui užčiaupė lupas, bet neišspaudė iš pasaulio opinijos -į 
ir Vakary Didžiyjy Demokratijy žodžio, kuriuo mes būtume išbraukiami iš ; ■- 
turinčiy teisę gyventi laisvai, demokratiškai ir tuo pačiu tarptauti- - ' 
niame gyvenime buty įteisintas ir palaimintas smurto triumfas.

Lietuviy tautos valia, vykdoma per išlikusius musy valstybės 
tradiciją reiškėjus, Lietuvos diplomatines atstovybes, per nelaisviy 
metais is pačios tautos kilusiy rezistencinę vadovybę VLIK’y tebebeld-. • 
žia atkakliai į pasaulio sęžinę ir reikalauja tautos vardu: tie prin- o 
cipai, kurie Didziyjy Demokratijy buvo paskelbti naujojo pasaulio pa
grindu, kuriais turi būti atstatytos smurtu užgrobtosios valstybės, 
gryžinta teisė patiems demokratiškai savo valię reikšti, tie principai, 

turi būti taikomi ir lietuviy tautai. Tautai, kuri tėra nekalta impe- 
rialistiniy varžovy auka, bet kuri aktyviai pareiškė nesutinkanti būti 
mainy objektu rankose prekiautojy tautomis, nepripažįstanti nei raudo
nojo, nei rudojo totalizmo orievartos, sukurdama savo krašte rezisten- 
ciję. ir įsijungdama tuo keliu į Vakary Demokratijy skelbtę kovę, taūty ir 
žmogaus 1 ai svės vardu

Kova su laisvės ir demokratijos priešu nėra baigta - ir Lietuvos 
byla nėra išspręsta. Tvenkiasi naujas didžiosios pasaulio evoliucijos 
etapas, kuriame ir lietuviy teisėtas ir teisingas reikalas turės rasti 
išsprendimę. Mėginamos ir demonstruojamos technikos galybės. Dar dides
niu intensyvumu telkiamos dvasios pajėgos. Minties, 'įsitikinimy evoliu
cija vyksta nervingoje tyloje ir dideliu tempu kaip įžanga į naujus 
laikus .

Neaiškaus termino, bet liamiamai ir neisvengiamai ateisiančiai 
valandai lietuviy jėgos turi būti paruoštos. Paruoštos nuo viršūnės 
iki pat apačios.

Tautinio ir net individualinio likimo kovai vadovauję veiksniai 
savo pasitarime šię. dienę, visišku sutarimu suderinę ir sujungę savo 
j^gas, nutarė sukurti nauję darbo,- bei kovos o įganę, kuris vykdyty visus 
uždavinius, reikalingus laisvės kovai iki ano lemiamojo momento.

Broliai lietuviai, sesės! uždarytieji, iš blaškytis j i, kankinamie
ji ir kovojantieji! Lietuviai Tėvynėje, Sibire, tremtyje, laisvieji 
Amerikoje ir visose pasaulio dalyse! Lemiamoji ateitis iš naujo įpa
reigoja ir įgalina mus nenuleisti galvos ir ranky. įpareigoja išsilai-
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kyti ir stiprėti vieninga, tampria ir kovinga pajėga. Drausmingai su
sijungti apie musų likimo vairuotojus; jų žygiams organizuoti paramą, 
materialinę ir moralinę. Pasidalyti "barais laisvės ir išlikimo kovos 
fronte.

Broliai Amerikos lietuviai yra pajėgiausi telkti materialinę pa
ramų ir organizuoti opinijų daugiausia pasaulio likimu lemiančioj ša
lyj*?. Niekados jie neturėjot tokio reikšmingo, atsakingo ir kovotojui 
garbę teikiančio baro bendroje kovoje.

Lietuviui tremtiniui tenka pakelti žvilgsnį nuo kasdieniu nepri
teklių, nuo tarpusavio smulkių, nesusipratimui, smulkios asmeninės ar gru
pinės kovos, nuo tų visų nuodingų dulkių ir garų, kuriuos palaiko ir 
platina dainai musų tarpe vaikščiojantis musų siekimo priešas, kad mus 
narkotizuotų. Tremtiniams lemtas baras, kuriame jie butų eksponentai, 
gyvieji pavyzdžiai pasaulio opinijai, kad Lietuvos žmonės yra verti 
nepriklausomo gyvenimo; pavyzdžiai, kurie savo buvimu bylotų,jog šia
me žmoniškumo ir laisvės šukių amžiuje šie laisvės nusipelnę žmonės yra 
palikti be teisingumo, be žmoniškumo, be tėvynės, kuri jiems yra prie
varta išplėšta ir dėl kurios grųžinimo. jie yra nukreipę vilties kupinus 
žvilgsnius į Vakarų Demokratijas.

’ Tėvynėje likusieji broliai, kuriuos sunkiausiai pasieks musų ; 
•balšai, įtiko didžiausių barų - barų, kuriame kovotojas turi kovoti ir. ... 
mirti, bet nepasitraukti, kariame jo kraujas, ašaros ir tylus atsi
dusimai įsisiurbia į žemę ir paverčia jų sventųja vieta, traukiančia 
jos tautiečius, kai pavasaris paukščius skrajūnus, ir verčiančia dėl 
jos gyventi ir kovoti.

Broliai! Subendrinę ir suintensyvinę kovos pajėgas viršūnėje, • 
suvienykime ir sustiprinkime jas iki £>at apačių. Ta proga pagerbkime 
savo širdyje visus musų žinomus ir nežinomus tautos kovotojus ir kan
kinius, pajauskime dėkingumo tebakovejantiems politiniu žygiu, plunks--. .' 
na, pinigu ar kitu budu ir eikime toliau kiekvienas savo pareigas pagal 
savo sųžinę, kaip kovojančios tautos rinktiniai nariai. Eikime ja 
ne valandų, ne savaitę, bet visų laikų, kol musų šventas reikalas bus 
laimėtas, tikėdami su poetu: - 0 tačiau Lietuva' juk atbus....

Tad ~ v ? ‘ . '■

Vardan tos Lietuvos..,.

Lietuvai išlaisvinti Vadovaujančių Veiksnių

/ ■ , . vardu

Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo Komitetas

1946 m. liepos. 1. d.
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