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DP STATUSO liUSTATifiOAS

Prieš kiek laiko pradėtas amerikiečiu zonoje DP patikrinimas 
dar nepasibaigė. Patikrinimu vykdė amerikiečiu Karinė valdžia per spe
cialiai tam reikalui skirtas komisijas. Patirta, kad pagal duotas ins
trukcijas DP statusas pripažįstamas ir tuo budu UNEBAos globa teikiama 
šioms asmenę kategorijoms:

1. šydams; taip pat ir tiems, kurie dabar bėga iš rytę į vaka
riečiu valdomas zonas;

2. Jungtiniu tautę piliečiams, karo išblaškytiems nuo 1939 m. 
rugsėjo 1 d.f t.y. nuo II Pasaulinio karo pradžios;

3. Karo išblaškytiems apatridams (asmenims be pilietybės);
4. Žmonėms, kuriems ję valstybių vyriausybės atėmė pilietybę, 

bet dar naujos pilietybės neįsigijuslėms.
DP statusas nepripažįstamas ir UNfiBAos globa neteikiama:
■* Jungtiniu tautę, piliečiams, asmenims be pilietybės ir italams, 

gyvenantiems Vokietijoje (ne karo išblaškytiems) ;
Karo nusikaltėliams, bendrininkams ir išdavikams;
Priešo ir neutralięję krastę piliečiams, išskyrus persekio- 
savo rasės, religijos ar veikimo Jungtiniu Tautę naudai; 
Vokiečię tautybės žmonėms ir Pabalti jos vokiečiams;
Buvusiam bet kurios tautybes Wehrmachto personalui, jei ne

galės įrodyti į Wehrmachtę buvę įjungti orievarta;
6. jungtiniu tautę čiliečiais, išskyrus persekiojamuosius dėl 

rasės, religijos, jei atsisako grįžti į tėvynę;
7. Išblaškyti aus asmenims, atvykusioms į amerikiečię zonę po

1945 m. rugpiucio 1 d., išskyrus: a) žydus; b) ne žydus, bet persekio
jamus dėl religijos ar rasėsj o) organizuotu budu perkeltus į ameri
kiečiu zonę po 1945 m.rugpiucio 1 d.i d) asmenims, atvykusioms į ame
rikiecię zonę po 1945 m.rugpiucio 1 o. ir dabar gyvenančius stovyklose, 
jeigu ję pašalinimas suskaldytę šelmę, šeimos nariai laikomi senoliai, 
tėvai ir vaikai. Jei vienas iš šeimos narię turi teisę gauti DP Statutę, 
tai jį gauti ir visi šeimos nariai, nors jie butę atvykę į ame-
rikiecięop<T 1945 m.rugpiucio 1 d.

DP statuso nepripažinus, nukentėjęs turi teisę paduoti skundę 
kariškai valdžiai ir negali būti šalinamas iš stovyklos tol, kol po 
skundas nėra išspręstas. Tašiau komisijos ne visur taip padarė. Iš Mem- 
mtngeno stovyklos visi iš DP tarpo pašalintieji tuojaus buvo išvežti 
į vokiečię, denortuotę iš rytę, stovyklas ir pamesti. Jie ten patekę 
į labai sunkias sęlygas; sukimšti vienas prie kito, maistas nepaprastai 
blogas, tuojau skiriami darbui pas vokiečię ūkininkus ir išstatyti vo- 
kiecię pasityčiojimui - net už darbę moka tik pusę to atlyginimo, kurį 
už tę patį darbę moka voKiečiui. Kas buvo vokiečię darbo įstaigos pa
skirtas darbui, gavo vokiškas maisto korteles, o kas dar ne, tai is 
stovyklos virtuvės gavo kavos ir^vienę karta per dienę sriubos. Komi
tetams padarius aliarmuojančius žygius kariškose vietos įstaigose, iš
mestiesiems iš stovyklę buvo leista grįžti į senas patalpas, paduoti
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skundus ir laukti galutinio sprendimo. Kitose stovyklose, kur jau patik
rinimas baigtas, nepripažintiems DP statuso buvo leista ramiai gyventi, 
kol jų skundai bus galutinai išspręsti.

Dėlko DP statusas kaikam nebuvo pripažintas? Pasakyti labai sunku 
nes kas komisija, tai vis kitos Įvairybės. Apskritai kalbant, niekur ir 
niekam priežasčių pasakyta nebuvo - komisija atsisakė naujų kortelę už- 
štampuoti, o senųjų atėmė. Net nepaaiškina, kad. galima duoti skundų, kam 
jį duoti ir kokia tvarka. Apie tai tenka komitetams sužinoti tik daug 
vargo padėjus po kariškas įstaigas besilankant ir pagalbos beieškant. 
Reikia pabrėžti, kad nuo to tokio neteisingo traktavimo, prasilenkiant 
su Įsakmiomis kariškos valdžios duotomis dėl pašalinimo iš stovyklos 
kol skundai bus galutinai išspręsti taisyklėmis, nukentėjų tik dvi lie
tuvių stovyklos - Memmingeno ir Dilingeno. Kitose didžiosiose lietuvių 
stovyklose, kaip Hanau ir Augsburgas, tikrinimas dar nebaigtas ir rezul
tatai nepaaiškėję.

Netiesioginiai Įsitikinta, kad didžiausiai daugumai DP statusas 
komisijų nepripažintas dėl atvykimo i amerikiečių zonų po 1945 m. rugp. 
1 d. Spėliojama, kad daliai ir dėlto’ kad anketose nurodė, paskutinę 
darbo vietų buvus Vilnių ar Vilniaus kraštų, daliai ir dėlto, kad,būdau i 
mažai raštingi ir nesuprasdami anglų kalbos ar duotų paaiškinimų netin
kamai užpildė anketas.

Vyriausios lietuvių tremtinių atstovybės padarė žygių aukščiausio 
s e amerikiečių kariškose Įstaigose ir atstovams buvo užtikrinta, kad v.< 
nukentėjusiųjų skundai, paduodami individualiai, bus patikrinti ir pla- 
čiaširdiškai sprendžiami nukentėjusiųjų naudai, fpač tų,kuriems DP sta
tusas nepripažintas dėl atvykimo Į amerikiečių zona po 1945 m.rugp.1 d. 
kas yra atvykęs Į amerikiečių zonų po to termino dėl rimtų motyvų: stu
dentai, susiradę šeimas ir kt., DP statusų atgaus.

Dėl Klaipėdos krašto lietuvių ir,. 1941 m, lietuvių repatrijantų ■ ■ 
instrukcijos yra: gautos iš Vašingtono ir vietinė kariška valdžia jų ,at- 
žvilgiu negali padaryti jokių pakeitimų. Tuo reikalu žygiai tenka daryti 
Vašingtone, Stats Departamente.

Darant bendrų išvadų tenka pasakyti, kad kai kurios tikinimo 
■komisijos savo darbų atlieka šališkai ir lengvapėdiškai. Vi,ęnoje stovyk
loje, n a v., komisijos pirmininkas paklaustas apie tikrinimo rezultatus su 
pašaipa atsakė,' .kad DP stovyklos bus tikrinamos tol, kol jos pasidarys 
.tuščios. Žmonai paklausus dėl vyro likimo, pradėjo jos klausinėti apie 
vyro meilę jai. Tėvams palikus DP statusų, vaikui jis nepripažįstamas.' 
75 metų senutei DP statusas nepripažįstamas ir ji atskiriama nuo dukros 
globos , kuriai tas statusas paliktas. Nepripažįstamas DP statusas 3 ku
nigams, kuriuos Šv.Sosto Delegatas .Vokietijoje ir Austrijoj e paskyrė 
birbti pastoracinį darbų lietuvių tremtinių rarpe. Kai kurie komisijos 
nariai taip suktai klausinėja, kad žmogus būtinai susipainiotų'. Vienoje 
stovykloje vienas komisijos narys fiziniai užgavo lietuvį, atsirėmusį 
į stalų apklausinėjimo metu. Apie tai sužinojęs- vietos UNRRAos direk
torius (britas) padarė amerikiečiui pastabų ir privertė užgautojo atsi
prašyti, nes .priešingu atveju duosiąs bylai eigų. Amerikietis atsiprašz 
su pastaba, kad tai.padaręs be piktos valios. Kitoje stovykloje atvyku
sius į patikrinimų, žmones pradėjo stumdyti kaip gyvulius, rėkauti ir 
kitus kitus nekulturingus pokštus išdarinėti. Patalpoje tuo metu buvo < 
daug inteligentų^ šie nieko nesakę pradėjo apleisti patalpų. Paklausti 
kur^išeinų pareiškę, kad tai yra^ protestas prieš nekultūringų elgesį 
su žmonėmis.. Kaltininmai atsiprašė.

fe. .z*? '-atitek'-
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.Patikrinimas prancūzą zonoje vyksterpSgUrfos žmogui? ir'jo 'būklės 

sunkumo supratimo dvasioje. Iki šiol, rodos, nėra lietuvio, kuriam DP 
statusas butą nepripažintas. ...... ; . ,
KARO BELAISVIAI -■'• ■ "" '■ *'

• >. ■ r--Daug lietuvių,Prievarta paimtų i vokiečių, kariuomenę ar kariukus 
•darbo*"vienetus ir karui, vakaruose, baigiantis paimtą į amerikleki ą ’ne'-- 
’laisvę, jau paleista iš stovyklų. ^Tačiau nedideli būreliai dar^vienoje 
kitoje belaisvių, stovykloje yra užsilikę. Vyriausioji amerikiečių, kariš
kių pajėgų. Vokietijoje vadovyoė patvirtino, kad rugsėjo mėn.,visiPabal
tijo valstybių, tautų, belaisviai bus paleisti, nežiūrint rango. .Nelaisvėje 
pasiliks ir toliau pripažinti karo nusikaltėliais ir politiškai įtartini. 
Jau paleisti karo-belaisviai pereina pėr DP statusą nustatančias (scree- 
ningo) komisijas ir priimami į DP stovyklas.

.TREMTINIŲ S RAIDOS iiEROKMA i •' ! ■ * ~ ' ’V- ■■ " l’ftv.'ib’.'P -r r n Ui
u. ’i ' .rAmeri-kieciių zono je kariškos įstaigo s užsimojo.šūrėfo

spaudą kiekvienai tautybei* LietuViaks norimą palikti 'visoj'ė'*zonoje tik 
4 laikraščius <Popierius bus skiri a-as iŠ kątišįą ištęfcLi'ų-'fr' jo '"būs"' r 
duodamą tiek,'kad penkiems DP tektų 1 egzempliorius . Laikrasbių. į kitas 
zonas rnehus>įą gal ima-..siunt inėti ." | i*'reforma, lie tuviškai '< s pandai būs ’'smū
gis , neę ?nekurie laikraščiai ’ turės užsidaryti/ kadangi mėS turime’^ųuf ' ' 
daugiau, negu keturis ir jie visi išperkami ir reikalingi. ■ < ‘ '' oryv

ATMAINOS DP GLOBOS •

T Tenka patirti, kad DP globos tvarka bus keikiama ta prasme, ’kad 
UNRRA mažins visur savo personalų, o sąryšy su .DP globa reikalingą'' darbę 
atlikti paves patiems tremtiniams, ŲNRRAai pasiliekant tik kontrolės 
ir tarpininkavimo, teisę. Tremtinių tautiniai komitetai gaus daugiau ga
lios — jiems faktiškai bus pavesta .visas tremtinių globos -vykdymas. 
UNRRAos skyriai praretės (skyrių, mažinimas jau vyksta)', UNRRAos valdi
ninkai beveik visai pranykę -ją vietą užims patys išvietintieji, vieno 
ar dviejų UNRRAospareigūnų. vadovaujami. Vyksta jau ir pačių, stovyklą 
■pertvarkymas - mažesnės naikinamos ir suvežamos į didesnes. Tat stovyklos 
bus didelės, žmonės koncentruojami į didelius burtus. Tai nauja trernti- 
niško gyvenimo fazė. Visa, kas čia pasakyta, Ii ežia amerikiečių zoną. 
Nors apie tai jau kalbama ir prancūzą zonoje. Šalia šitą numatomu per
tvarkymu,'vyksta ir pasiruošimai įjungti D? į produktyvą darbą. Si-proble 
ma išrišti, žinoma, yra daug sunkesnė ir iki šiol daryti planai gyvenimo 
tikrove nevirto. Jei’J^V kariuomenė- čia darbo turės, tai dalis į darbą 
galės būti įjungta, .jei ne - Vokietijos ūkis darbo duoti negalės. •.. .

SLAUGIŲ KUubAl ■ \- - /V’t*.-V-.•?■ •: '-j, f
Am e riki ežią zonoje dešimtyje vietą prie UNBLĖA taamą organizuojami kuisai 
Tigonią. slaugyto j orus . Kandidatės verbuojamos iš visokią tautybių.
- Britą zonoje ligoninės, darbams Anglijoje verbuojama 1000 moterų
iš lietuvių, latvių ir esbią. Kitos, tautybės nepriimamos.

■ ' . ■•' r i ‘ ‘ ,:
DP ĮJUNGIAMI Į DARBU

Patirta, kad amerikiečių zonos okupacinė valdžia yra davusi savr< 
įstaigoms nurodymus DP įjungti į darbą. Yra tam tikslui išdirbta ir kon
kreti nrograma, tačiau ji viešumai nėra skelbiama. Skelbiama tik, kad-

4



- 4 -

neįsijungų .į darbų fiziniai pajėgus dirbti asmenys bus balinami iš^sto- 
vyklų ir neteks UURRAos globos . Darbas neprivalomas gydytojo orį pažintiems 
negalinčiais birbti, besimokantiems studentams ir senesnio amžiaus žmonėms. 
Kas dirba OTRRAos administracijoje ir jos įmonėse, aptarnaujančiose DP • 
reikalus, yra laikomas į darbut įjungtas. DP darbo jėga, atrodo, nebus nau
dojama Vokietijos atstatyme, bet tik tuose darbuose, kuriuos vykdo ameri
kiečių. kariuomenė ar kitos okupacinės valdžios įstaigos. Šitiems darbams 
vykdyti jaučiamas darbininku trukumas ir DP čia bus panaudoti. Jau yra’ 
buvęs atsitikimas, kad grupė jaunų vyrų yra panaudota darbams amerikiečių 
kariuomėnės žinioje. UNRRAos teamai amerikiečių zonoje yra gavę iš kariškų 
įstaigų nurodymus darbo jėgų DP tarpe suregistruoti ir-paruošti.

Prancūzų okupuotoje Vokietijos, djaly j e esantieji DP taip pat, kaip 
girdėti, bus pradėti verbuoti darbams. Tik čia atrodo bus verbųviias nė-.' 
darbams vietoje, bet pačioje Prancūzijoje. Tuo budu prancūzai mano suma
žinti DP skaičių savo zonoje juos įjungiant Prancūzijoje į darbų ir tuo 
būdų į privatų savystovų gyvenimų.

JURIDIR3 GLOBA

Prie Augsburgo UNRftlos skyriaus įsteigta DP..4 upiskonsultura* Kiek
viena tautybė turi po vienų juristų, kuria sudaro kolegijų ir gali teikti 
prireikus juridinę pagalbų. Kolegijos pirmininkas išrinktas. lietuvis adv. 
d r.Br.Kai valtis. .. . ■ -

t J . ’ .

. II. T R 3 M T I Si 1 IJ S V I ’B T I M 0 R 3 I K A LA I

ŠVIETIMO VALD£BOS PASTABOS lu PBRSPBKffVOS S •' >’

Lietuvių Tremtinių. Bendr.švietimo Valdyba, vyriausia tremtinių 
švietimo reikalų tvarkytoja, naujas mokslo metus pradedant, apžvelgia pa
reitų metų moralinės ir materialinės musų švietimo sųlygas ir meta žvilgs
nį į naujus mokslo metus darydama pa stabų ir duodama nurodymų. Štai svar
besnės ištraukos; "peržvelgę praėjusių jastų mokslo metų darbų, drųsiai ■ 
galime didžiuotis mokytojų, tėvų ir visos musų šviesuomenės iniciatyva, • 
sumanumu, atkakliu pasiryžimu ir ištverme, kuriant švietimo įstaigas. Dar
bas .nradėtas be vadovėlių, be mokslo priemonių. Mokytojai turėjo rašyti, 
konsoektus. Pradėjom organizuoti, vadovėlių spausdinimų. Mokiniams buvo 
steigiami bendrabučiai, gerinamos darbo sųlygos, kad auklėjimas ir mokslo 
našumas butų išlaikytas tinkamoje aukštumoje net ir sunkiausiomis tremti
nių gyvenimo sųlygomis. . .

Musų mokykla buvo tvarkoma Lietuvos švietimo įstatymais, taisyklėm!.; 
ir tradicijomis, prisiderinant prie gyvenamojo laiku reikalų. Tremtinių 
mokykloje dėstomieji dalybai einami pagal atitinkamas Lietuvos mokyklų 
programas. Auklėjimo Kryptis - tautinė KriKŠčioniška.

Vėl stovime prieš didžiulį atsaKin^ų švietimo darbų. Sųlygos maža 
kuo pagėrėjo, kaip ir visas musų tremtinių &yvenimas; Grumiamės už savo 
ateitį. Visas jėgas įtempiame, visus žmones išnaudojame, kad dirbtų kas 
kų pajėgia. Kreipiame daugiau dėmesio į specialinius mokslus. Labai svarbu 
tremtinių jaunimų paruošti profesijai.

Švietimo Valdyba sveikina kiekvienų iniciatyvų, kas imasi steigti 
specialiuos mokyklas ar kursus. Daug gražios iniciatyvos šiuo reikalu pa
rodė gerb.Inžinierių Draugija, Miškininkai, Skonomistai.

Vaikų darželių tinklas per mažas. Jų darbas labai reikšmingas ir 
reikalingas. Reikia tinklas plėsti. Truhstam specialisčių. Pradžios mo-

5



kyklų inspektoriai yra susirupinų vaiky, darželių, reikalų gerinti. Reikia 
: ieškoti šiai sričiai tinkamų auklėtojų, jas parengti. -Reikia įsigyti jiėrr 
žaislų, ir kitokių pedagoginių priemonių, švietimo skyriai į šių kryktu 
sritį kreips daugiau dėmesio. • ' '

Pradžios mokyklų pedagogai dirba visu rimtumu, patyrimu, be prie
kaištų. Mokiniai'į gimnazijas. ateina gerai parengti. Vadovėlių reikalas 
baigiamas tvarkyti'. Darbas palengvės ir dar- gerės. j- . •

Gimnazijų pedagogų darbo"rezultatai itin reikšmingi. Musų.abituri- 
Jėntai jau stoja ,į; universitetus, šioje vietoje mes susiduriame šu tarptau 
tiniais veiksniais, imamės visų atsakomybę- uz musų" auklėtinių paruošimų ■ 
ir išauki'H imu. Šia prasme per paštariuaaius mokslo me'tuslaikėmės.pakanr- 
karnoje^ aukštumo j e ir musų išduoti .brandos atestatai atitinka universitet 
reikalavimus v.-!

Tinkamų gimnazijoms vadovėlių iš Lietuvos beveik neturime atsivežu 
Praėjusiųjų mokslo metų praktika- parodė / kad musų mokytojai gali ir naujų 
vadovėlių ar bent konspektų parašyti. Vadovėlių leidimu ir planingu, pa
skirstymu mokykloms rūpinasi Švietimo V-ba.

šių vasarų pastebime stovyklose tendencijų musų progimnazijų ir 
gimnazijų tinklų dar plėsti. Kur praeitais metais turėjome II laipsnio 
pradžios mokyklas su keletą aukštesniųjų skyrių mokihių,' 'ten. užsimota pa
sivadinti progimnazija.. Ar tai reikalinga?. Nei didesnių’ teigiu nei garbėi 
nei mokyto jams ne i mokiniams, visai pagrįstai galime •did-ziuotis savaja • < 
8 metų oradine mokykla ir jos dideliu ^arbu kad ir vargingiausiomis vargo 
mokyklos sųlvsomis . Dar blogiau su tendencija plėstis į pilnų gimnazijų, 
bur nxra svarbiausiems dalykams diplomuotų mokytojų. Švietimo V-ba stovė
dama šių reikalų sargyboje, tomių gimnazijų negali tvirtinti, juo labiau, 
kad-gimnazijų tinklų turime, pakankamų. Gimnazijų autoritetų remiame diplo 
muotais mokytojais. To principo švietimo vydovybė iki šiolei laikėsi ir 
toliau laikysis, skirdama naujus bendradarbius.

. Švietimo Valdyba turi duomenų ir rimto pagrindo įspėti, kad nė vie 
.nas nepamirš tume vyriausio musų uždavinio esančiai ištrėmime lietuvių 

. tautos, daliai, sveikai ir pajėgiai išlaikyti, -lietuvio vardui saugoti, ta'u 
tiniam solidarumui ugdyti ir tuo keliu naujam gyvenimui nepriklausomoje 
tėvynėje ruoštis. : •- .

Mokytojai, dar turi ir specialų garbingų pavedima.- esame’tremtini 
■gerovės ir tautos garbės įpareigoti išsilaikyti su ligšioliniu idealizmu 
ir nas laukoj imu. '. ■

ŠVIETIMO REIKALAI BxiITU ZONOJ Ė ’.

Vyr. UNRRAos vadovybė britų zonoje rugp.2o-21 d. sušaukė švietimo - 
konferencijų Lemgo mieste. Dalyvavo UN RRAos, karinės valdžios, lietuvių,-, 
latvių, estų, lenkų, .žydų ir apatridų grupių atstovai.-Konferencijos or
ganizatoriai ir tautybių atstovai padarė pranešimus aktualiais švietimo 
reikalais. Buvo aptarta švietimo administracijos, 'programų ir amatų mokymo 
reikalai. Visi, pageidavimai buvo priimti dėmesin įr pažadėta patenkinti. ■ 
Organizatorių buvo ypatingai pabrėžtas reikalas skatinti DP mokytis amatų. 
Pažadėta įsteigti, atskiras amatų mokyklas DP ir padaryti žygių, kad į vo-- 
kiečių amatų mokyklas butų priimta bent lofo mokinių is DP tarpo. Pirmoje 
vietoje patariama DP raginti mokytis- statybininko, amato, paskui metaliniu- 
ko, o jau tik paskui šoferio - mechaniko.

Konferencijoje buvo svarstomas ir aukštojo mokslo ėjimo klausimas. 
Padarius pranešimų apie Pabaltijo universitetų Hamburge, konferencijos- 
šeimininkai labai esama padėtimi susidomėjo ir pažadėjo daryti'žygių, kad 
butų pagerintas studentams ir profesoriams gyvenimas, kad profesoriai gau- 

Pavadinimas,
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Nors konferencija "buvo patariamojo pobūdžio, tačiau visi pageida
vimai ir'prašymai buvo išklausyti labai nuoširdžiai ir tikimasi, kad ši 
DP gyvenimo sritis sulauks ne tik teisingo įvertinimo, bet ir geresniu, 
darbo sylygy. • . • .

Nauja gimnazija. UNKRA aukšty, pareiguny pasiulymu ir kai nėš vald
žios pritarimu sujungiamos į vieny gimnaziją buvusios trys progimnazijos: 
Neumvnsterio, Kylio ir plensburgo (angly zona). Visy šiyu progimnazijy 
mokiniai su tėvais ir su reikiamu pedagoginiu personalu suvezami į spe
cialiai gimnazijai skiriamy stovykly.

Jurininkų, mokykla. ŽFlensburge (brity zona) steigiama Pabaltijo 
krašty DP jurininky mokykla visai angly zonai. Mokykla steigiama UNRBAai 
globojant. Mokykloje bus du skyriai: navigacijos įr laivy mechanikos. 
Bus ruošiami laivy vairuotojai ir įvairiy klasiy mechanikai. Mokykla 
steigiama buv. vokiečiy jurininky. mokyklos patalpose. Mokslo oriemoniy 
pakankamai.

Erlangeno universitete studijuoja 64 lietuviai studentai. Santy
kiai su vokieciy profesūra ir studentais yra geri. Gyvenama bendrabu- 
ciuose ir privačiai. .

Žemės ukxo moKykla. Kemptene lietuviai steigia žemės ūkio mokykly, 
kurioje mokslas užtruis vienus metus ir parengs KvalifįKuotus sodinin
kystės, žemdirbystės -ir gyvulininkystės darbininkus. Mokyklon priimami 
vyrai'ir moterys 16 —,3 b mėty amžiaus. -

TREMTINIŲ S PAUTU. 1945-46 m. ' ’
Oi' '■ f ■ ■ • ■ ’ 'U ■ ' ’

• , Lietuviy tremtiniy Bibliografijos -įstaiga Memmingene suregistravo 
Europoje išeinanciy lietuviy Tremtiniy Bendruomenės spausdinius ir gavo 
šitokį' balanSy: '

Praeitais metais jy pasirodė 94 pavadinimai, o ‘šiemet per pirmąjį 
pusmetį - jau 133. Iš jy literatūrai tenka 2o,3$, kalbamoksliui - 8,2?o, 
istorijai ir social.mokslams - po 6,o£, religijai, bendriesiems griežtie
siems mokslams ir taikomiems mokslams - 3,8$>, geografijai ir biografijai 
po 1,5^j, filosofijai - o,7fy ir, pagaliau, menui ir sportui - net 4o,6%. 
Čia įtraukta daug pas įrodžius iy si ais metais įvairiose stovyklose atvi- 
ruky. Taip pat suregistruota 12o veikaly, kurie yra parengti spaudai, ar 
spausdinami.

Praeitais metais periodiniy leidiniy suregistruota 118, šiemet 
- 117, iš kuriy: Vokietijoje - lo7, Austrijoje - 7, Danijoje - 1, Svedi-

- joje - 1, Šveicarijoje - 1. 23^laikraščiai ir žurnalai spausdinami spaus
tuvėje, kiti - rotatoriumi, mašinėle. Daugiausia laikraščiy šiemet lei
džiama amerikieciy zonoje - net 56, angly - 46, prancuzy tik 3, nežinoma' 
kur - 2 ("Varpas" ir "Mažasis Židinys”}. Iš atskiry provincijy pirmy 
viety tenka atiduoti Pietų Bavarijai. Čia leidžiama 28 laikraščiai, iš 
jy 9 spausdinami spaustuvėje. Schleswig-Holsteine leidžiama 19 laikraš
ciy (tik vienas spaustuvėje). Šiaurus Bavarijoje - 16 (vienas spaustuvė j n) 

Bibliografijos Įstaiga suregistravo is vedamy kartoteky periodikos 
straipsniy tematiką, praeitais metais suregistruota 638, šiemet net 1748 
straipsniai. Vyrauja^ literatūra (eilėraščiai, apysakos, jumoreskos, pro
zos veikalėliai - mažiaus ia):pr .metais - 58,9ą>, šiemet 46,9>. Social, 
mokslams (daugiausia publicist.straipsn.politikos Klausimais)tenka skir
ti*: pr.m.17y , šiemet - ZZf/c. Atsiminimu ir biografijy šiemet paskelbta 
spaudoje 8,ly), pr.m. buvo tik 4,9^. šiemet daugiausia rašoma religinėmis 
temomis - 4,7^>, meno ir sporto reikalais - 4,6>. kilos of i jos ir etikos 
Reikalais str.randasi šiemet 4y>, pr.m.buvo tik 3jo. Istoriniy straipsniy 
procentas nukrito. Slaugiau. rąžomą •

■
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II.I. KA 3 N A U J A T E 3 M' T I N I Ų K O L O N’ .1 j O S B

SCHBINFBIDAS ’ -

Tremtinių komiteto rūpesčiu įdurta vaikų globos ir priežiūros ko
legija,- kurios tikslas padėti šeimai ir mokyklai auklėti priaugančių kar
tų.Ta proga išleistos taisyklės vaikų elgesiui tvarkyti;.. .

it

Vaikų darželį, lankančių vaikų motinos buvo susirinkusios vaikų 
■darželio darbo pagerinimo reikalams pas varstyti." Vaikų darželis nuo.rug- 
'sėjo 1 d. pavestas jau. Lietuvoj e.-: tų-'darbų, dirbusioms aukXėto joms . '

• < • ■ • ■ ” . J • •
- ■ X , ■ ■ „ ■

Kultūrinis gyvenimas šioj-e kolonijoje reiškiasi aukštų meninį, įy-’į 
pasiekusiu choru, tautinių šokių šokėjų ^rupė, gimnazijos mokinių choru, 
oktetu, dramos dramos mėgėjų būreliu, bažnytiniu choru, orkestru, kanklių 
orkestru, vaikų teatru, skautų tuntu, skaitykla, kolonijos informacijos 
biuleteniu, socialinių studijų bareliu, visokios rūšies sportu.

M0NTG0M3EY STOVYKLA . ’ , . y-.

. Anglų okupuotoje Vokietijos zonoje plačiausiai žinoma lietuvių- 
stovykla buvo Montgomery vardu. Čia pastatytas pirmasis lietuviškas kry
žius, išleistas* pi m as is lietuvių laikraštis, čia buvo'gyva ir kultūri
nė veikla. Yra gausi pradžios'jnokykla, pilna gimnazija,. daug įvairių spe
cialybių kursu: , šoferių, elektromonterių, smulkiųjų žemės ūkio šakų/ . 
siuvimo-kirpimo, anglų ir vokiečiu kalbų. Čia yra ir šaunus choras -su 
8o dainininkų, scenos mėgėjų kuopelė i r įvairiausia sporto veikla.pabar 
lietuviai iš Montgomery stovyklos, perkelti į Zeven-S ee'dorf.

WU3RZBURGAS. " .

1946 m,birželio 13 d. duomenimis šioje stovykloje gyveno iš viso 
lol9 lietuvių,iš kurių 425 vyrai, 342 moterys ir 252 vaikai iki 15 mt.. 
amžiaus, iš jų iki 1 metų - 21, nuo 1 iki 3 met - 35, nuo 3 iki 6 met. - 
6 2 ir nuo 6 iki 15 mt. - 134. . ^ .

.Iš mokymo įstaigų veikia: vaikų darželis su vidutiniu lankytojų 
skaičiumi tarp 3o-58, pradžios mokykla su 5 mokytojais ir virš, loo vaikų, 
gimnazija su lo7 meniniais; gimnazijų pavasarį baigė 8 mokiniai, fra ir 
liaudies universitetas su paskaitų ciklais ir ųvairus kursai', šoferių, 
pramoninės buhalterijos, elentromonterių, gailestingųjų seserų - samari- 
tiecių, siuvimo, kirpimo, rankdarbių ir anglų nalbos. Be to yra dar 
Inžinierių suorganizuota technikos tarnyba turi šiuos skyrius:’ sanitari
nių įrengimų, statybos, auto-mechaninės dirbtuvės, elektrotechnikos, me
chaninės stalių dirbtuvės ir dažymo-. ' ' .

Sanitarinių įrengimų skyrius paleido į darbų užterštas, apgadintas 
ir neveikiančias vandentiekio, kanalizacijas ir centralinio šildymo sis
temas bei dušus ir vonias ir įrengė naujų skalbyklų. Šito darbo atlikimo 
d4ka gyventojai naudojasi visais sanitariniais įrengimais.

Statybos skyrius įrengė stovyklos, ligoninės ir vaikų valgyklų 
virtuves, sutaisė visų gyvenamųjų namų bombų sproginėjimų suardytus sto
gus^ sutaisė sienų pertvaras ir išbaltino gyvenamas patalpas ligoninų, 
didžiulę salų, sutvarkė sandėlius ir apskritai atliko milžiniškus pasta
tų suremontavimo darbusį be jų atliktų darbų gyvenimas šitoje stovykloj > 
butų buvęs nežmoniškas, nes- vis Kas buvo rasta sugriauta, sugadinta. .

i ■

8



- 8 -

• . Auto-mechaninės dirbtuvės atlieka visug stovyklai reikalingus dar-
• •'bus . ir palaiko geroje tvarkoje visų UNRRAos susisiekimo masinu parkų.

. Elektrotechnikos skyrius sutvarko visus dirbtuvių mašinų, ir auto
mašinų elektrinius įrengimus, naujai pertvarkė visai sugadinta stovyklos 

• •sąstatuose elektros instaliacijų, krauna akumuliatorius, ir atlieka kitus 
'■ elektros tvarkymo darbus.

Dažymo skyrius atliko milžiniškų darbų padarant jaukias gyventi 
patalpas.

Stovykla turi ligoninę su chirurgijos, ginekologijos, vidaus ligi, 
vaikų, ligų, ausų, nosies ir gerklės ligų, uzKreciaiųjų ligų ir rentgeno 

. • skyriais. fra taip, pat dantų gydymo Kabinetas , ambulatorija ir vaistinė.
Beveik visų skyrių vedėjai yra lietuviai. Taip pat vaistinės, ambulatori
jos ir dantų gydymo Kabineto. Prie ligoninės suorganizuotus, seserų sama- 
ritiecių kursus baigė 21 lietuvaitė; daugumas jų di'rba ligoninėje kaip 
gailestingosios seserys.

. Bendra stovyklos sanitarinė buKlė ir stovyklos gyventojų svęikatin 
gumas yra geras. Epideminių susirgimų iki šiol nebuvo. Vaikų sveikatingu
mas pakankamas. Prie ligoninės veikia speciali vaikų klinika, kur vaikų 
sveikata reguliariai tikrinama. ' . •

Gyventojų dvasinius reikalus aprūpina du lietuviai kunigai. fra 
graži pačių įsirengta bažnyčia

IV. OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Is Vilniaus pranešama, Kad sovietų valdžia uždėjo bažnyčioms labai 
■ didelius mokesčius . Pav. ,šv.Mikalojaus bažnyčiai esu uždėta I6.000 rubl. 
mokesčių (vid. darbininko mėnesinis uždarias y-ra apie 160 rub.). Vienuo
liams vyrams uždėtas "kavalieriųmokestiV, e vienuolėms moterims ’’bevai- 

■kių'.’ mokestis. • '

Lenkų šaltinių žiniomis, Vilniaus miestas visai surusinamas ir s-- 
m ongo Ii namas , atkeliant ten rusų ir mongolų šeimas. Lankų Vilniuje esu 
likę .tik anie 15.000. Tvirtinama taip pat, kad rusai ir ...mongolai labai 
dideliais kiekiais vežami į visus tris Pabaltijo kraštus, o lietuviai, 
latviai ir estai išvežami į Rusijos gilumų. Pabaltijo kraštuos e■j aunu 
vyrų esu labai maža - kas dar neoateko į sovietų rankas išvežimui dart', 
tas slapstosi po miškus. Darbo stovyklos estams esančios prie Leningrad 
Latvių partizanai esu susilieję su ' i etuvių ir lenkų partizanais Vilniaus 
krašto miškuose. Esu nuolatinių susidūrimų su HKVD baudžiamaisiais būriai 

3£ ■ .
Lenkų šaltinių žiniomis, Leningrado apylinnėse namų remonto darbia 

dirba deportuoti lietuviai, suorganizuoti į "statybos batalijonus11.

V. J v A I Jt 1 O B ŽILIUS

Vidunas atvyko... Musų rašytojas ir filosofas Vilius Storasta - 
Vidunas prieš karų gyveno Tilžėje, iš kur pabėgo 1944 m. rudenį, kada 
gyvenimas dėl bombardavimų ten pasidarė nepakenžiamas ir artėjo frontas. 
Patekęs prie Karaliaučiaus, 1945 m.sausio mėn. vėl turėjo keltis toliau, 
bėgdamas nuo fronto ugnies. 1945 m. vasario 9 d., vis bebėgdamas nuo fror 
to, lipo į laivų ir įkrito į jurų, bet buvo išgelbėtas.

'Karui pasibaigus ir zonų sienas nužymėjus, atsidūrė sovietų zonoje, is 
kurios šiais metais rugp. pradžioj e praslinko į Vakarus. Jam teko patirti 
daug vargo ir nelaimių, todėl fiziškai yra labai nusilpęs. Dėl tos prie
žasties dabar guli Liubeko ligoninėje ir tikimasi, kad atsigaus. Vidunu'
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dabar. 78 metai. Jis globojamus. šiuo tarpu jis neturi nė drabužiu, nė 
baltiniu, nė baty. fra viską praradus Karo ir piKty žmoniy dėka.

Puzinauskas, musy Krepšinio rinKtinės vadovas., paskirtas iMCAos 
valdininku prie centrinės UNitttAOS Vokietijoje. • ’

Kiek lietuviu JAV zonoje? šiuo momentu amerikiebiy paskelbtais 
duomenimis jy zonoje UNRBĄos stovyklose ir už stovyklą n. by. yra.globėjam! 
33.999 lietuviai, 5o.o56 latviai ir 18.492 estai. '• • •

gaujas žurnalas. Amerikiebiy zonoje, Nbrtingene, išėjo naujas mėne
sinis pedagogikos žurnalas "Tremtinly mokykla”. Redaktorius yra Ntfrtinge- 
no lietuviy gimnazijos mokytojas p.A.Kairys. ■

■Paminklinė lenta. Regensburgo lietuviy kolonija (dauguma jos. dabar 
perkelta į šeiniaidą) iš brangiosios tėvynės ištremties laikui pažymėti, 
šv.Klaros bažnyčioje, kurioje vyksta lietuviy pamaldos, rugsėjo 1 d. 
įmūrijo atitinkamu užrašu paminklinę lent ą. '■ • • ...

Naujaš vadovėlis. Musy tremtiniy gimnazijos šiems inokslo mataitis 
gauS dar vieny vadovėlį -* lotyny kalbos gramatika ir sintaksė. - Ją pa
rašė kun. Zdanavičius. ■ /■ * z ■> • ;./ ■

. Steigiamą opera. Detmolde (brfty zona) šalia veikiančio dramos 
koletkwo kuriamas ir lietuviškos a p e ros branduolys. Jau yra pasižadėję •. 
dalyvauti šie lietuviai vokalistai! Augaitytė, Baltrušaitis., Binkeviciu- 
td, Kardelienė, Kutkus, N.auragis, Nasvytytė ir Puškorius.

įvairi vbbs . .
Birželio 14 d. į vieny pabaltieciy stovyklą brity zonoje.atvyko 

raudonasis pulkininkas savo padėjėjy, vietos UNiUiAos direktoriaus ir ke- 
liy tarnautojy-lydimas . susirado stoyyKlos Komendantą lietuvį ir pradėjo 
pokalbį rūsy Kalba, raudonasis pulkininKas tarė;

- Ar negalėtumėt sušaumti savo tautiebiy susirinkimą, aš norėbiau 
su j vis pasikalbėti.

- Kodėl ne, sušaukti galiu, turiu teisę, - atsakė komendantas,
- Puiku, as tamstai netgi galėčiau pasakyti kuriuo reikalu aš 

noriu kalbėti, - nudžiugo raudonasis pulkininkas. - Jusy stovykloje prieš 
kurį laiką buvo ats i klaus imas , kas nori grįžti namo. Mes žinome, kad apie 
5o^ atsakė teigiamai, tabiau anglai mums nurodo žymiai mažesnį procentą. 
Čia greičiausiai, duomenys bus suklastoti.

- Bet aš tamstai, pulkininke, vistik nepatariu eiti į susirinkimą.
- Kodėl? - nustebo pulkininkas.
- Sus-irinkimą aš sušauksiu, tamsta į jį nueiti galėsi, bet ar ga- 

1 ėsi iš jo išeiti - to aš garantuoti, deja, negaliu. 0 jei, leiskime,
ir iseisi, tai koks? - iš anksto užjautė komendantas raudonąjį pulk-ką.

- Tai kaip gi su tais 5o^... su tais, kurie grįžti nori? - 
bandė teirautis pulkininkas.

- Čia, pulkininke, gal iš tiesy duomenys bus suklastoti, nes iš 
musy stovyklos nė vienas grįsti nenori.

- Ir tamsta? ,
- Ir aš .
- Tai koks gi tamsta patri jotas, juk mums tiek darbininky reikia.
- Kaip tik patrijotai ir negrįžta, - atšovė komendantas.

Dialogas pulkininką įtikino, kad į susirinkimą eiti rizikinga. Jis 
pakeitė taktiką ir nutarė lafckyti butus.
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Ir suėjo raudonasis pulkininkas į pokalbį, su lietuve motei mi:

- Ar nenorite grįžti?
- Ar j au neturite ky vežti? Juk 194o metais 60 tukstancip. išvežėt.
- Taip jau ir 60, - "bandė teisintis pulkininkas, - galėjo tai ir 

klaida būti, dabar daug kas pasikeitė.
- Tikrai pasikeitė, - pridūrė moteris, - juk 1918 metais už auksi

nius antpečius jus korėte ir šaudėte, o dabar ir draugas pulkininkas
su plačiais auksiniais antpečiais.

Raudonojo pulkininko veido raumenys nervingai suvirpėjo.
- Blogy tamsta dienai pasirinkai, pulkininke,. Pasižiūrėkite pro 

langa, matai lietuviy., latviy. ir esty. vėliavos pusiau stiebo nuleistos. 
Juk šiandiena birželio 14-toji...

- Bet angly, nenuleista, - nudžiugo pulkininkas.
— Jus j y. dar nevožėto, - paaiškino moteris.

Rusiškai mokys UNRBAos tarnautojas žydas pokalbį, išvertė Savo d.i-- 
rektoriui. Netrukus buvo įsakyta nuleisti pusiau stiebo ir angly, vėl i avy.

Kitame bute pulkininkui neteko taip ilgai gaiš'ti. Tik ky iš pamnlr’y 
už išvežtuosius grįžusi moteris šoko ieškoti...kirvio. Duktė apramino ir 
paaiškino, kad jos tėvas Sibire, o brolis sušaudytas. Palydovai patarė 
oulkininkui greičiau atsisveikinti.

Užsuko pas latvį. Pasisveikinę. Latvis atsikėlė, atsipraš visus 
^nl^dovus, ^staigiu judėsiu plačiai atidarė duris ir parodė pulkininkui

'•T

i
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