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-TREMTINIŲ NUOTAIKOS ’ ' '

Kas tremtiniams labiausiai graužia širdį šių metu pirmosiomis 
savaitėmis? . ■ . ’

Akys su nerimu labiausiai nukreiptos 'pro Londoną į Maskva*’ Ten 
svarstant taikos reikalus su Vokietija gali būti paliestas ir Lietuvos 
likimas'. Nors visi supranta, kad konferencijos vieta ir aplinkybės labai 
nepalankios'Lietuvai} tačiau tremtiniai tebeturi tikėjimo, kad JAV’nepa
sitrauks iš viešai užimtos1 garbingos pozicijos Lietuvos reikalu ir neiš
duos' nei už brangius pažadus teisės ir teisingumo.'Daugelis;tiki, kad 
Lietuvos klausimas mažu mažiausiai gali likti neišspręstas ir atidėtas 
tolesniam laikui. ■. '' ■■■ ’ , ' ' ■

Iš savo pusės Lietuva yra gyvai suinteresuota pasitarimais dėl 
•Vokietijos kailio - nustatant rytinę Vokietijos sieną, draskant Rytprū
sius, "į kuriuos įeina ir Maž.Lietuvą, skirstant reparacijas. Lietuva su
interesuota, kad ten, kur pasitarimuose bus paliesti Lietuvos reikalai,

• autoritetingus paaiškinimus ir norus galėtu pareikšti nepriklausomos Lie
tuvos organai, o ne sovietinės Lietuvos kvislingai. Tais klausimais Lon
dono paruošiamosios konferencijos nariams yra įteikti atitinkami pareiškimą

34 x

Su skausmu dalinamasi žiniOuLo anie nelaimingu tėvynę, kur vasario 
16 d. daromi sovietiniai rinkimai, rautos neprinJ-aUo^ybės diena' verčiama 
prievartos ir teroro diena. Po jos dar gausiau nei prieš ją eis suimtųjų 
transportai į Sibirą, iš kurio vėl prasiskverbė pluoštas -žinių apie bai
sias lietuviu kančias ir daugelio mirtį.-

’ x 34 x • •

Pačiu tremtinių, gyvenimas paskutinėmis dienomis sukrėstas dvieju 
reiškinių. Viena, naujo s.ęreenin^o, kurį užsimanė padaryti paskutines 
dienas gyvenanti UNRRA- nepatenkinta armijos screeningu, kam jis buvęs per 
švelnus. Tremtinių naujas screeningas jaudina ne dėl to, kad jie bijotų 
tikrinimo, bet dėl to, kad slaptos instrukcijos išdavė UNRRA-os norą iš 
naujo versti keliauti tremtinius "namo”, atimant daugiau kaip iš pusės 
tremtiniu UNRRA-os globą, juos pašalinant iš DP. Priešinęsi bolševikų ir ’
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nacių terorui, pasipriešino tremtiniai ir UNRRA-os terorui. Ypač kad jame 
norėta viena tautybe sukelti prieš kitę pavedant screeninguoti latviams 
lietuvius, latvius estams ar žydams, bet ne lietuviams lietuvius, žydams 
žydus. Budas tautoms kiršinti tarp savęs pažįstamas iš naciui okupacijos.
Tremtiniai visuotinai atsisakė tokiame screenings dalyvauti, tvirtai Įsi
tikinę,vkad visoje akcijoje, nukreiptoje prieš juos, reiškiasi ta pati 
ranka kuri juos išvijo iš savo' -oimA • raudonoji, kur ana išvien su 
rudąją.'

Paskutinėmis sausio dienomis tremtiniai su palengvėjimu atsikvėpė, ■/
kada armijos vadovybė atšaukė UNRR/k-os screenings, kaip naudinga
Varšuvai ir Maskvai,kaip neteisėtai-daromų. 0 kiek tokiu neteisybių lieka 
nepastebėtos!

, Antra, nepaprastai pablogėjo maitinimo ,teisinė padėtis, tei i tuo 
pačiu metu vokiečiams tie dalykai gerėja. Noras tremtiniais nusikratyti, 
juos suvaržyti, atimti demokratines savivaldas ir atiduoti valdininko biu
rokratijai diena iš dienos stiprėja.

Kasdien svarstomi darbo ir emigracijos klausimai ir nesuradimas 
būdų jiems išspręsti tremtiniui primetė nuotaiku tikro "D(ievo) P(aukšteli 
kuris nežJno ką rytoj valgys, kų dirbs, kur bus išbaidytas. Nerimas ir 
neviltis labai gresia. Tačiau iš paskutiniųjų stengiasi nenuleisti rankų > • 
ir su skandinamo atkaklumu organizuoja savo kulturini gyvenimų, kad išsi
laikytų nepalužę ir nenustotų laimėto gero vardo tarp svetimųjų.

Tai matyti iš atskirų gyvenimo vaizdų, kuriuos dėstom žemiau.
Iš tautiečių, gyvenančių kitose valstybėse, tremtiniai tikisi šiuo 

tarpu vieno: kad jie paskleis spaudos ,visuomenės žmonėms, organizacijoms 
žinias apie neteisybes, daromas vasario 16 d. proga Lietuvai, apie kančias 
ir kankinius Sibire, apie negarbingas pasikėsinimus prieš juos . ne
laimingas karo aukas.

I. BENDRIEJI TREMTINIU REIKLIAI. < ■ .
K i e k 1 i e t u v i ų ”g r i ž o”.
Vokietijoje einąs, vokiečių kalba mėnesinis žurnalas ’’Eurppa-Archiv” 

4/5 nr. paskelbė straipsni, pavadintų - "Die Lage der Verschlepten (Dis
placed Persons)". Kaip įžangoje pažymėta, rašiniui medžiaga imta iš ofi
cialių karinės valdžios ir UNRFA-os šaltinių. Tame straipsnyje sakoma, kad 
1946 metų lapkričio 1 d. trijose vakarines^, Vokietijos zonose buvo iš ’viso 
76o.c'58 DP as.it>nys, gyvenantis ji lageriuose. Amerikiečių zonoje buvo 
403.587, anglų “■> .'jo buvo 320.227 ir prancūzų zonoje 36.244 asmenys. Cla 
reikia pažymėti, kad skaičiai tik pavaizduoja gyvenančius lageriuose.' 
žurnalo manymu, už lagerio ribų dar daug gyvena., kurie į šiuos skaičius 
neįeina. .

Lietuvių, pagal tuos šaltinius, butą lageriuose iš viso 57.495 asme
nys. Zonomis jie taip pasiskirsto: amerikiečių zonoje - 30.543, anglų zono-
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24.555 ir prancūzu zonoj t - 2397 asmenys. Tuo pačiu laiku stovyklose estu 
buvo 30.978 ir latviu 94.73°.

Iki 194*6 m. lapkričio 1 d. iš Vokietijos i kilimo kraštus išvažiavo 
241 lietuvis, 479 estai ir 1949 latviai. Šie daviniai yra visiškai tikri. 
Jie pakankamai aiškiai paneigia Amerikos lietuviu komunistu laikraštyje 
"Vilnyje” Nr. 261 paskelbtą rašinį. - "Kiek yra pabėgėliu", kur sakoma, kad 
apie 9,7% lietuviu pabėgėliu jau'repatrijuoti - sugrįžo .į Lietuvą. Iš 
oficialiu daviniu matyti, kad lietuviu grįžo tik o,4% gyvenančiu lageriuose. 
Pridėjus gyvenančius už lagerio rib.u, procentas dar -daug krinta.

Screeningas.Maskvos ir Varšuvos-- 
tarnyboj.. ",

• "N.Y,Herald Tribune", 1.28, Edwin Hartrich iš Paryžiaus praneša; ' 
"USEET G-5 kalbėtojas pranešė, kad USFET vyr. štabui pareikalavus buvo 
n u-t rauktas politinis a n t i s o v i ė t i n i u . ’■
lenku ir baltu DP patikrinim a-, s,-kurį buvo pradėję 
vykdyti kai kurie UNRRA-os teamai, galimas daiktas, norint i š'g ąu- 
ti Maskvai ir Varšuvai vertingu inform a' c ’i- 
j u« G-5 pareiškė, kad kai kurie nepaminėti teamai "peržengė savo galias", 
amerikiečiu zonos baltus ir lenkus kamantinėdami ju politiniu istorijų. 
Pav., DP buvo prašomi duoti vardus ir adresus save giminiu ir draugu, tebe
gyvenančiu sovietu kontroliuojamose srityse. G-5 kalbėtojas paaiškino, kad 
Augsburgo stovyklos baltai DP buvo prašomi užpildyti'asmeniną anketą iš- 57 • 
klausimu, kuriu daugelis buvo "labai politiški". Kai apie šį nesuderintą 
politinį patikrinimą buvo pranešta Paul Edwards, naujai paskirtam amerikie
čiu zonos UNRRA-os direktoriui, jis tuoj šį patikrinimą sustabdė. USl'ET- 
štabas patvirtino privačius pranešimus, kuriu buvo gavę laikraščiu kores
pondentai, kad daugelyje lenku ir baitu DP stovyklų dėl to ketinamo patikri
nimo buvo kiląs rimtas sambrūzdis.

USFET štabas paaiškino, kad pagal praeitu metu rugpiučio m. UNRRA-os 
tarybos nutarimą Ženevoj visi DP bus dar kartą patikrinti, kiek jie tinka, 
gauti DP aprūpinimą, ar asmeniškai nori grįžti namo arba gali būti•įkurdin-į 
ti kuriame kitame krašte. Tačiau U81ET štabas šiandien pranešė, kad tam /. 
reikalui nebuvo užplanuota s. joks apklau
sinėjimas. Kai kurie UFPP.A-os teamai, kuriu skaičius ir p o 1 1- 
tiniai -ryšiai nebuvo pranešti, patys parergė patikrinimą, kurtis' 
peržengė pagrindinius UNRRA-os politikos nuostatus. USFET štabas, smulkiau 
-.ocn-'- cifikucdamas, duoda suprasti, kad bus v-e d am as mas i nis 
u ardymas, nes raikai a seina apie did’elą 
grėsmę saugumui. Jeigu informacija, kurios buvo reikalaujama 
iš baltu ir lenku DP, patektu į Varšuvos ir Maskvos vyriausybių rankas, tie 
DP galėtu būti šantažuojami,kad pasidar ytu 
slapti tu vyriausybių agentai".

Toliau "N.Y.Herald Tribune” korespondentas praneša, jog USFET šta
bas stebi veikimą žydu, iš Rytu Europos įsiskverbusiu į amerikiečiu 
zoną. "Čia yra žinoma, rašo Hartrich, kad rusu, lenku ir čeku vyriausybės 
atvirai padeda tiems žydams judėti iš Rytu į Vakarus, samprotaidarni, kad 
juo daugiau žydu užgrius ant vakariniu valstybių pečiu, juo labiau jie su
komplikuos ir taip įtemptą Palestinos krizą". * ‘

T r emt iniu p a dėkap. 1? o o s e - v -e 1 t • i e n e i
Lietuviu tremtiniu moterys pasiuntė per Lietuvos pasiuntinį.Vašingtone 

pade’ką p. Rooseveltienei, kuri pakėlė balsą prieš Višinskio reikalavimą 
sunaikinti karo aukas tremtinius, atimant jiems bet kokią tarptautiną globą. 
Tame rašte buvo atitaisyti ir tie Višinskio melai, kuriuos jis buvo pasakąs | 
apie lietuviu tremtiniu organizacijas ir joms vadovaujančius asmenis.

H
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"Netiesą p. Višinskis sake, kad baltu tremtiniu tarpe Vokietijoj 
ir Austrijoj veikius kažkoks "Baltu nerepatriavimo komitetas" Apie toki 
komitetu nė vienas baltas visai n^ra girdėjęs/ nes tokio komiteto iš viso 
nėra*.. Netiesų p. Višinskis sako, kad veikianti "Centrinė lietuviu eml~ 
grantu taryba", kuriai vadovaująs žinomas avantiūristas prof.Kuhdzius. *Te 
vienas lietuvis tremtinys nėra nieko apie tokiu tarybų girdėjęs, nes .jos 
iš viso nėra. Taip pat lietuviu tremtiniu tarpe nėra tokio pfof..Kundzius. 
Jei apskritai toks žmogus yra, tai, kaip jau pati pavardė rodo, jis nėra 
lietuvis... Tas pat pasakytina apie p. Višinskio paminėtu "Svetimšaliu 
draugijų", kuriai esą vadovauja kažkoks lietuvis Klimavičius. Tokia drau
gija taip pat neegzistuoja. 0 gen. Plechavičius paleistas iš koncentraci
jos lagerio, yra lietuviu tremtiniu tarpe, bet jis nevadovauja jokiam ko
mitetui".

Papildomai prie to laiško p. Booseveltienei tenka dar atitaisyti vie
nu Višinskio melą, kad Seligenstato tremtiniu stovyklai vadovaująs pulk. 
Svilas, kuris vokiečiu laikais buvęs policijos departamento direktorius. 
Tikrai policijos departamento direktorium nepriklausomoje' 
Lietuvoje yra buvęs ats.majoras Kazys Svilas, bet Lietuvę okupavus bolše
vikams 1940 m. liepos 12 d. jis sykiu su šimtais kitu buvo enkavedistu su
imtas- ir išgabentas į Sov. S-gą. 1. Višinskis jo ar jo kaulu turėtu ieškoti 
ne Seligenstate-, bet Sibiru.

Tremtiniu maitinimas blogėja;
Iš visu trijų Vokietijos zonų, prancūzu zonoj maitinimas buvo blo

giausias. Goriausieju padėtyje buvo laikomi amerikiečiu zonos tremtiniai. 
Šiuo-metu maitinimas beveik sulyginamas visose zonose, ir tremtiniai iš 
gaunamo maisto davinio negali išsimaitinti. Štai, kaip atvaizduojamas mai
tinimas anglu zonoj Liibseko stovykloj, kurioje, yra 1441 lietuvis tremtinys; 
"Labai skaudžiai palietė'maisto normų sumažinimas. Nors ir laikoma, kad 
maisto normos sulygintos su Vokiečiu.maisto normomis, bet praktiškai gau
nama mažiau. Vokiečiai, kurie šiuo metu teikia DP maistą, pasirūpina pa
tiekti blogiausios rūšies produktus, kaip pav., duona buna daugiausia žalia,-, 
bulvės apipuvusios, mėsa apgedusi, svieste bund įmaišyta miltu ir t.t. 
Bulvių vokiečiai visai nepristato,■ o jas kompensuoja keturguba.apipuvusių 
grieššiu norma,. Yra dienu, kad stovyklose verdama sriuba, buvusių koncen- ■ 
tracijos stovyklose teigimu, beveik nieko nesiskiria nuo ten gautosios 
sriubos, jei tokia padėtis ilgiau užsitęstų, jau ir taip menkas stovyklos1- ■ 
gyventoju sveikatingumas butu galutinai sugriautas". Sausio mėn*. dėl kuro 
stokos tik sykį per dieną buvo duodama šilto viralo, hot karos pusryčiams 
ir pietums nebuvo verdama-, - '

Tokių vietų, kur maitinimo padėtis labai sunki, šiandien’ jau galima 
labai daug rasti, ir nėra jokių davinių tikėti, kad artimoje ateityje mai
tinimo padėtis pagėrė’šų. Maitinimo nedateklių kenčia visi, bet ypatingai 
kenčia -vaikai ir jaunimas.

Draudžia lankyti stovykla s’ iš. s k r i - 
.ninguoti

Ilanau stovykloje UNRRA vadovybes su tautiniais vadovais posėdyje 
i.a. sausio 2o d. UNRHA direktorius Heath pareiškė, kad jo žiniomis stovyk
lą lanką asmens, kuriems atimtos DP teisės. Esą žmonių, kurie stovykloje 
net valgą ir nakvoję. Tas netoleruotina, nes už tai gresia kalėjimas. Todėl 
uždraudė pašalintiems (išsereeninguotiems) asmenims, lankyti stovyklą. 
Būtinam reikalui esant policijos vadas galėsiąs leisti neilgiau kaip trim 
valandom stovyklą aplankyti. Nakvoti tegalima tik su UNRttA. direktoriaus 
leidimu.

Panaši padėtis yra Ir daugelyje kitų.stovyklų.

4



- 5 -

Komunistei reikalauja i ž DP atimti, 
kareivines

Anglu zonoje vokiečiai gauna vis daugiau teisiu tvarkyti patalpų 
reikalus net tremtiniam. Lubecke KPD (komunistu partija) yra savo progra
moje užsibrėžusi iš kareiviniu išgyvendinti tremtinius; esą kareivinės rei
kalingos patiems vokiečiu pabėgėliams iš Lenkijos ar Čekoslovakijos. Tuo 
tarpu tremtiniai kareivinėse dar palikti. Bet jos visiškai nešildomos. Nėra 
ku^o. Paskutiniu laiku UNRRA stovyklų gyventojus perkilnoja - dirbančius 

v i n..s stovyklas, nedirbančius i kitas. Maišomos ir tautybės; su lietu
viais apgyvendinami latviai, estai.

•Bolševikai pradeda grobti.
Lubecke Kalėdų antrą dieną, vakare prieš pat kareivines, kur gyvena 

lietuviai, latviai, estai ir kitų tautybių tremtiniai, sustojo automobilis, 
išlipo du rusai, susistabdė gatve ėjusi latvi, pradėjo klausinėti kur gali
ma gauti degtinės. Po keliu klausimu vienas iš rusu irėmė revolveri latviui 
į krutinu ir įsakė sėsti i mašiną. Tik po keliu dienu, sausio 2 d., sugrįžo 
pagrobtasis .visas apdraskytas. Paaiškėjo, kad jį buvo nusivežu'į rusu zoną, 
uždarė bunkeryje ir kiekvieną dieną tardė, klausinėdami apie karinius dali
nius ir įvairius pareigūnus. Sausio 2 d. sargybą pasikeitimo metu latvis pa
bėgo ir pralindęs pro vislu užtvaras grįžo į stovyklą.

Kalėdos su amerikiečiais
Gruodžio 19 d. į Hanau stovyklą atvyko Frankfurto amerikiečiu gimna

zijos viena klasė. Amerikiečiai mokiniai apdovanojo pradžios mokyklos moki
nius saldainiais ir žaisliukais. Lietuviu vaikai suruošė svečiams Kalėdini 
pasirodymą ir įteikė visiems bendrą dovaną Dali.Kaminsko paveikslą.

Tą pat dieną Hanbu meno ansamblis "Dainava" koncertavo Frankfurte 
amerikiečiu šeimom. Koncertas turėjo dideli pasisekimą. Kitą ^ieną koncertavę 
tas pats ansamblis Frankfurto amerikiečiu gimnazijoje. -

. . Gruodžio 2o d.-Amerikos Raudonasis Kryžius iš Frankfurto apdovanojo
5° stovyklos vaiku, tarp ju 25 lietuviukus,

Guodžio 24 d, Frankfurto karinis radiofonas transliavo "Dainavos" 
ansamblio ir sol. Jonuškaitės dainas ir giesmes. Prieš kiekvieną dainą ir 

buvo trumpai atpasakotas ju turinys.
Gruodžio 28 d. pradžios mokyklos eglutėj dalyvavo UNRRA vadovybė ir 

anglu žurnalistas, reziduojąs Prancūzijoj, Tuo pat metu jo straipsnis apie 
DP pasirodė Paryžiaus spaudoj. ,.

Gimnazijos eglutėje dalyvavo dar ir ponia Frost, vadovaujanti ameri
kiečiu moterų šalpos darbui Frankfurto apylinkėje.

-Kas sprendžia DP bylas
Lietuviu DP.geram vardui palaikyti ir kovai su negerovėmis sudarant 

lietuviu tremtiniu bendruomenės organizaciją buvo įsteigti bendruomenės teis
mai. Faktinė ju padėtis parėjo nuo vietos UNRRA pareigūnu, tačiau visose 
tremtiniu stovyklose teismo poveikis tremtiniam buvo teigiamas. Bet 1946,XI. 
22. JAV zonos buvęs UNRRA direktorius Whiting (tas pats, kuris suplanavo 
II-ji soreeningą ir rusu misijas DP stovyklose) išleido įsakymą Nr.190, kuris, 
be kita .ko, nustato;

"DP stovyklos gali savo gyventojam taikyti disciplinarines priemones tik 
administracijos keliu ir negali sprąsti nusikaltimu, už kuriuos numatoma 
piniginė bauda arba areštas. Jungtiniu tautu (ne sovietu) DP nusikaltimai, 
Įvykdyti stovykloje ar už jos ribų, už kuriuos gresia piniginė, bauda arba 
areštas, sprendžiami atitinkamu kariniu teismu.
Drausmei palaikyti, nusikaltimam tirti ir tinkamas bausmes parinkti DP 
stovyklose daugiausia turi būti naudojami sąjungininku ryšio karininkai ir
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tautiniu grupių vadovai. Greta stovyklų direktorių ir sąjungininku 
ryžio karininku-tautiniu grupių vadovai, net jei jie nėra sąjungininku 
karininkai, gali skirti administracines baudas. .
Administracines baudas sudaro judėjimo ir kitu,-privilegijų suvaržymas, 
skyrimas be eilės darbam, maisto davinio modifikavimas, ir pan.priemonės, 
išskyrus piniginę baudę ir areštą. ...' ■
Tais atvejais, kai yra nusikaltusio DP pilietybės krašto vyriausybės 
atstovas, turis teisę bausti savo "krašto piliečius pinigine- bauda^arba 
areštu, nusikaltęs DP gali būti su karinės valdžios sutikimu jam,per
duotas. DP teisiant kariniam teismui teisiamojo tautybės ryšio karinin
kas gali būti; teismo patarėju. Su juo reikėtų tartis’dėl nuteistojo li
kimo, kad. skirtoji bausmė1 nesukliudytu repatrijuoti

Šito įsykymo.padarinys ‘buvo tas, kad eilė UNRRA-os Teamu panaikino 
•gražįaį/ir vaisingai veikusius bendruomenės teismus, ■ , . - •

' m. lapkričio 29 d.. JAV-zonos UNRRA'-ęs direktorius išleido įsa
kymą, kad . ; -i •

’’Vokiečiu teismai gali spręsti“ civilines bylas, keliamas. Jungtiniu Tau
tu piliečiams įišskyrus kariuomenei prįklausantiem arba okupacinės val
džios pareigūnam ) ir visiem DP, jeigu:. a), toki b piliečiai arba DP su 
tuo sutinka, b)- arba buvo Vokietijos gyventojai s’bė-pertraukos .nuo 193o m.

. •-'■ c)-arba nenareiškė noro apleisti Vokietiją, kad įsikurtu kitur arba 
grįžtu,:d) arba yra priešieškinio atsakovui, e) arba yra atsakovai pagal 
karinės ypldžios., patvarkymą"'

Jeigu .civiliniu bylu/ sprendimo perdavimas vokiečiu teismui į DP sa
vitarpio santykius įtakos- nepadąrys', tai uždraudimas- patiem-DP savo jėgomis 
kovoti -su savo- pačiu negerovėmis yra netikslus 'i-r ne-su’p.rantarnas juoba po 

-to, kai daugelyje vietų daugeliu-atveju menkesnės reikšmės bylas patys ka
riniai organai perduodavo- vietiniam bendruomenės , teismam įr.visada buvo pa
tenkinti ju sprendimais*.

■- II. ĮJUNGIMAS DPI,DARBa ’ ’ ...• •

K -a’i p 'a p -r u p, i .n t - i- b a 1 t .u s DP d a r -b ,u?
-r ‘-"^Heidelberge buvo sukviestas posėdis, kuriame dalyvąyo amerikiečiu 

karo valdžios, UNRRA,; YMCA ir baltu tautiniu grupiu atstovai pasitarti, kaip 
aprūpinti baltus tremtinius darbu.

Kero valdžios ir UNRRA atstovu tarne posėdyje buvo' pareikšt- , k- d ......
rikiečiy karo valdžia yra nusistačiusi panaudoti ju zonoj gyvenančius baltus“ 
tremtinius ju žinioje esamiems -ir ju pac'iu vykdomiems darbams amerikiečiu 
zonoje. Baltams bus pirmenybė prieš vietos gyventojus. Visur ten, kur atsi
ras tinkamu baltu specialistu ar darbininku, ikįšįol dirbusieji vietos dar
bininkai- bus pakeičiami baltais.

■ - • Baltams numatomieji suteikti darbai busią .dvieju rušiu:-
.a) darbai amerikiečiu vadovaujamoje pramonėje, transporte ir kt. 

įmonėse bei įstaigose, sandėliuose, paskirstymo ir perkrovimo punktuose ir 
t,t. kur dirbama amerikiečiu reikalams ir
• ■■ b), darbai pačiu armijos daliniu vykdomi (tiltu ir kt.įrengimu statyba
ir t-.t..). ;

Tie darux’ninkai; ar specialistai, kurie dirbs pirmos rūšies (a) dar
buose, gaus tokį atlyginimą ir tokį aprūpinimą, koks-yra teikiamas, pagal 

.- vi s-.tos sąlygas, ikišiol dirbantiems kitu, tautybių dą-rbininlams, vadinasi: 

.vokiškos darbo atlyginimo normos markėmis ir vokiškas maistas. Tačiau DP ga- 
įėš, jei norės ,• naudoti s' tuo savo aprūpinimu, kokį jie gauna per UMBRA. 
Dalyvaudami šiuose darbuose,<DP galės pasilikti gyventi -UNRR1 stovyklose 
arba susirasti sau privačius butus arčiau darbovi etesi. Apsigyvendami už sto-
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vykios ribą, jie nebus išbraukiami iš stovyklos aprūpinimo. Pagal darbo rei
kalą» jie galės persikelti ir i kitą gyvenamą vietą, kur valdžios bus pa
reikalauta, ir tam tikslui duotas sutikimas. Šiuos darbus dirbti galis imtis 
kiekvienas tinkamas darbui baltas tremtinys, nepaisant jo šeimyninės padė
ti s, ved,,s ar nė.

Dirbantieji antros rūšies darbuose (b) gaus amerikiečią aprūpinimą, 
gyvens skirtose jiems.patalpose ir vietose ir smulkiems reikalams gaus dar 
mėnesiui 5 dolerius eici-iptais. Tie, kurie atsisakys nuo teikiamo aprūpinimo, 
galės gauti ICC dol^rią skriptais per mėnesį. Išvykdami iš Vokietijos, turės 
teisę uždirbtus skriptus iškeisti į tikruosius dolerius arba kurią kitą va
liutą' nagai oficialu dolerio kursą. J šios rūšies darbus, kadangi jie bus 
kilnojamo pobūdžio, bus priimami tik asmens be šeimą.

Salia nurodytą darbą, yrą numatoma sudaryti skrajoją daliniai pasku
tiniame kare žuvusiąją amerikiečią karią kapams tvarkyti. Tie daliniai dirbs 
visur, ir už Vokietijos sieną,-kur vyko mūšiai ir yra palaidota žuvusiąją 
amerikieėią karią. įsijungę į šiuos darbus, baltai gaus amerikiečią karią 
aprūpinimą ir darbo vietos valiuta tokį atlyginimą, koks bus mokaihas tame 
krašte vietos darbininkams. Numatoma, kad šie darbai gali užtrukti nuo 1 
iki 2-ją metą. Jie bus organizuojami kiek vėliau.

I visus suminėtus darbus baltai bus verbuojami per UNRPA rajoninius 
’darbo karininkus.

Nuo pasitarimo datos jau praėjo beveik du mėnesiai laiko. Per tą 
laiką įjungimas į darbą eina gana lėtai. Patys tremtiniai daugiau dėmesio 
kreipia į organizuojamas sargybą kuopas, kur duodamos pakenėiamos sąlygos.

Sargybą kuopos
Norėdami įtraukti oaltus tremtinius į darbą, amerikiečiai organizuo

ja sargybos kuopas - saugoti sandėliams, pastatams, įstaigoms. Baltą kuopos 
daug kur pakeičia anksčiau buvusias lenką sargybą kuopas. Pirmosios kuopos 
jau sudarytos, apmokytos ir pasiąstos į darbą. Lietuviai vyrai jomis paten
kinti. Ligi šiol buvo reiškiamas jais ir amerikieėią pasitenkinimas.

Vokiečiai prieš DP specialistus ir 
darbininkus

Per UNRRA ir kariną valdžią vis daugiau pareikalaujama iš DP stovyk
lą Įvairią specialistą darbams. Dalis ją aprūpinama darbu tiesioginėje ka
rinės valdžios žinioje, o kita dalis - vokiečią ūkyje, tik karinės valdžios 
ir UNRRA žinioje.

Kaip.iš įvairią vietą tenka patirti, vokiečiai sąmoningai veda akciją 
prieš DP specialistus ir darbininkus. Vienu atveju jie stengiasi įrodyti 
DP specialistą ir darbininką tariamus nesugebėjimus, o kitu atveju - prova- 
kuoja nesąžiningumu. Vokiečią tikslus čia nesunku įspėti. Jie čia įžiūri 
uzsieniečią konkurenciją. Visa eilė pavyzdžią rodo, kad vokiečiai rūpestingai 
deda pastangą sukompromituoti DP specialistus ir darbininkus.

Štai pavyzdžiai. Anglą karinė vyriausybė pavedė pabaltiečiams tremti
niams suorganizuoti sustojusią didžiulę lentpiuvą. Lietuviai, Jatviai ir es
tai tą uždavinį puikiai atliko ir pavyzdingai pastatė įmonę, kuri apdirbo 
miško medžiagą karinei valdžiai ir UNRRi.-ai. įmonės vadovai pastebėjo, kad 
reguliariai atsiranda mašiną įrengimuose gedimą, be to, iš sandėlio dingsta 
miško medžiaga. Neilgai trukus viskas išėjo aikštėn: mašinas gadinant ir 
bevagiant medžiągą sugauti keli vietos gyventojai, anksčiau dirbą šioj įmo
nėj; Jie'aiškinosi, kad negalį pakąsti, jog vokiškai įmonei galėtą .vadovauti 
’•aušl enderiai”. •

Karinės valdžios didžiuliame įvairią medžiagą sandėlyje dirbo tremtini 
iš DP stovyklą ir vietos vokiečiai. Dešimtininką ir prižiūrėtoją pareigos 
buvo patikėtos vokiečiams. Karinės valdžios atstovai konstatavo dažnai me
džiagas dingstant iš sandėlią. Jie tai viešai pareiškė, su įspėjimu, kad
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toliau nebcsikartotų. Bet vagystės vis tebesitęsė. Vokiečiai su pasigar
džiavimu skelbė, Kad tatai darą "auslenderiai". Įsikišo karinė policija. 
Karinės valdžios nustebimui, 5 vokiečiai sugauti nusikaltimo vietoje, o pas 
viena iš prižiūrėtoji; buvo rasta iš sandėlio paimtos medžiagos. Gal but—šis 
Įvykis paveikė taipj kad DP darbininkai buvo kompensuoti aukštesnėm pareigom* 

Panašiu pavyzdžiu Vokieti joje gana daug. Kol pasiseka išaiškinti 
.daromus tremtiniams neteisingus puolimus, tunka ir nukentėti.

Dar b a s ’ p a s vokiečius
Lubcčke, anglu zonoj blogas aprūpinimas maistu ir drabužiais varo 

į desperacija. Puolasi .į paprasčiausia darbo pasiūla. Pamažu pradeda į 
darbus priiminėti vokiečiai.. Iki šiol tik juodiems darbams - lentoms ne
šioti uoste, mišku kirsti. Tačiau uždarbis .toks, kad už ji nieko nenupirksi. 
Dėl to laukia išvažiuoti kur nors toliau, nors ir sunkiausiems .darbams.

Darbams ir g i m n a z i s. t a i • . \
Hanau sausio lo d. UNRR--OS direktorius tautiniams vadovam? pareiš

kė, kad padėtis sunkėja. Armija vis daugiau žmonių reikalauja darbams. Iš * 
lietuvių pareikalavo duoti dar 100 darbininkų. To neišpildžius grasino ne
darbingas šeimas iš Eanau iškelti ir atgabenti,jų Vietoj darbingu: • ž,.r-p. 
Gimnazija turi pasitvarkyti, Visi mokiniai, po 18 metų turės' vykti į. u^reus. 
Mokytis galės tik vakarais, hanau i darbą įjungti jau visi darbingi tremti
niai. Nepaisoma niukeno specialybės Daugumas gabenami, žemės ir miško dar
bams, o vakare sunkvežimiais parvežami.

' III .’ TREMTINIU Sm*LPA; ■ ’
Lietuvos Raud. Kryžiaus vajus ...

Lietuvos Raudonasis Kryžius Vokietijoje ir kituose Europos kraštuose, 
sovietų nekontroliuojamuose, darbą pradėjo 192!-5 metų vasarą. Šiuo metu jis 
savo skyrius turi, nur yra didesnis tremtinių skaičius. Jo pagalbą tremti
niai jaučia, kada atsiduria vargu ir būtinai reikalingi skubios paramos.

1947 metų pradžioje Lietuvos Raudonasis Kryžius, pradėjo aukų;vajų 
tarp pačių tremtinių. Tas vajus pradėtas sausio 6 d. ir truks iki vašario 
16 d. Vajaus proga Lietuvos Raud-. Kryžiaus pirmininkas dr.J,Jasaitis, davus 
’’Žiburių” bendradarbiui pasikalbėjimą, pareiškė; "Kad ir dosniai remiamas 
Amerikos lietuvių, Lietuvos Raud. Kryžius nebepajėgia atlikti visų jam sta
tomų uždavinių, kuriu tolydžio didėja ir didėja. Tremtinių vargas pastebi
mai auga* Nėra jokios- vilties, kad jis pradėtų mažėti. Bukime' pasiruošę dar 
sunkesnių dienų sulaukti. Jau priskaičiuojama apie 15.G00 pašalpos reikalin
gų tautiečių. Tam reikia daug lėšų. Lėšoms padidinti ir patiems tautiečiams 
labiau suartinti, kad .vienas kitą, labiau Užjaustų ir nelaimėje $dėtų, skel
biamas šis piniginis vajus.; Žinodami dabartinius sunkumus, mes skelbiamu 
Šukį; "Tautieti, puuėk vargstančiam tautiečiui", Norime,-kad neaukojusio 
neliktų nė vieno lietuvio".

I aukų rinkimo'vajų įsitraukė Lietuvos Raud. Kryžiaus centrus,- sky
riai, įgaliotiniai, moterų komitetai. Piniginio vajaus darbe talkininkauja 
Tremtinių Bendruomenės komitetai^, visos organizacijos, studentai ir mokslei
viai. Vajaus metu numatyta daryti dvi rinkliavas bažnyčiose i'-rinkliavos 
pravedamos pramogų metu, susirinkimuose. Visiems, kurie paaukos nemažiau 
kaip 1CG KM, Raud. Kryžius išduos pade’kos lapus. Raudonasis- Kryžius tikisi, 
kad—jis galės ir toliau remti buyųsius politinius kalinius, ligonius,mažus 
vaikus, senelius ir kitus,. rėmimo reikalingus. Reikia atsiminti, kad Raud. 
Kryžius r^mia apie 2.G00 studentų įvairiuose universitetuose' ir aukštosiose 
mokyklose.
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Dovanos iš Amerikos
Anglu zonoj iš Ltibccko praneša; iš Amerikos ir kitą kraštu giminės 

bei pažįstami savo artimiesiems siunčia siuntinius. Iš visu vietų ateina 
nusiskundimai, kad tie siuntiniai gaunami labai netvarkingai. Iš siuntiniu 
buna išimta vertingesnieji daiktai. Labai daug atsitikimu yra, kada siunti
niu visiškai negauna, nors giminės ir pažįstai;ieji laiškais praneša, kad 
tokie siuntini! i išsiųsti. Tai nuolatinis tremtiniu, pakliuvusiu į baisu 
vargą, apiplėšimas. 0 kaltininku niekas no tik nesuranda, bet niekas ir ne
ieško. Savo laiku Lietuvoje, jei siuntinys ateidavo netvarkingas arba ding
davo, visada būdavo surašomi aktai ir kaltininkai surandami. Tuo tarpu šia 
tokiais atvejais net nėra kam skustis.. Paskutiniu laiku atėjo jau tvarkin- ‘ 
gU siuntiniu. Tremtiniams net akys nušvinta gavus dovaną iš Amerikos, nes 
tai didelė, didelė pagalba. Tik tas ir gali ją dėkingai įvertinti j kas yra 
nedavalgąs.

IV. ŠVIETIMAS IR' M£NuS.

Taikomosios dailės institutas
Institutą suorganizavo būrelis musu dailininku susiburusiu Froiburge. 

Šitas dailininku būrelis sumanė atgaivinti iki karo gražiai Kaune veikusį 
to pat vardo ir paskirties institutą. Po dideliu pastangų susirado patalpas,su 
ne-mažesniu vargu įsigijo šiek tiek mokslo priemonių, susirankiojo reikiamu 
darbui medžiagų ir jau antroje rugpiučio pusėje institutas pradėjo darbą, 
f i >. • ’/'tu jau gražiai dirba grafikos, skulptūros, keramikos ir audiniu sky
riai, kuriuose studijuoja 46 studentai ir studentės. Norinčiu institute 
studijuoti yra užsirašą iš viso 75, bet dar visi skyriai neveikia. Tuo tarpu 
visi užsirašiusieji dar negali studijuoti.

Atgaivintasis -ins-titutas yra "pritaikomo gyvenimo mokykla";
1) A u d' i n i u studija su pradedamuoju audiniu, dekoratyviniu rank

darbiu - mezginiu, dekoratyviniu audeklu, kilimu, gobelenu kursais, paruošia 
kvalifikuotus įvairiu tekstilės sričių specialistus ir savarankiškus amati
ninkus. 1

2) Keramikos studija parengia kvalifikuotus keramikos spe
cialistus - dailininkus. ’ • ,

5) T a i'k.o m o s i o s grafikos studija paruošia dailiosios 
spaudos ir spaustuvių specialistus bei šios šakos dailininkus.,

4) S k u 1 p t u r' o s s.tudija parengia kvalifikuotus skulptorius • 
bei meniniu statybų meisterius ir reljefiniu darbu dekoratorius.

5) Dekoratyvinė s tapybos studija parengia dekora
tyvinės tapybos specialistus - ' meistrus, t.y. nuo paprastu sienų ir medžio 
bei ju įvairiu imitacijų, ligi rafinuotu bažnyčiUj rūmą, teatru ir kitpkiu 
pastatu papuošimo ir dažymo. . ■

6) Dekoratyvinė studija paruošia butu vidaus įrengimo 
specialistus.

Instituto tikslas . išleisti į gyvenimą tinkamai paruoštus praktiniam 
dailės darbui, kad jie Įgytas žinias galėtą. pi.‘taikyti kasdienybėje visur 
ir įvairiose aplinkybėse. *

’ Institute mokytojauja; A. Galdikas, V.-Kasiulis, V. Vizgirda, V.Pet
ravičius, A.Tamošaitis ir kt. Jo direktorius V.K.Jonynas.

A u s t r i j o's u n i v e r .š i te tuos e studijuoją 
.lietuviai

Lietuviu studentu Austrijoje studijuoja per 100; iš ju dauguma yra 
Innsbrucke (55), toliau seka Grąžąs su 20, Salzburgas su 19, Linzas 8 ir 
Bregenzas su 2 studentais. Sis skaičius pereitą semestrą buvo žymiai didesnis. 
Sunkėjant gyvenimui ir spaudžiant austru įstaigoms, daugelis studentą persi
kėlė į Vokietiją (į Freiburgą), kur p? agyveninio sąlygos, palyginti su Austri
ja, yra palankesnės.. Austrijos studentai negauna jokios pagalbos nei iš 
UNRRA-os nei iš alijantu.
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Kad ir tokiose sunkiose sąlygose, studentai dirba ir yra jau pa
siekę gražiu rezultatui. Innsbrucko universitetu yra jau baigę 8 lietuviai: 
3 diplomuoti ekonomistai (Budzcika Jurgis, Dagys Jonas, Viliunas Alfonsas), 
1 daktaras teisininkas (Vyt.Ant.Dambrava) ir 4 daktarai ekonomistai 
(Valedkevičius Kostas, Valgias Aleksandras, Juodeikis Jonas ir Neniškis 
Petras), Grąžo Politechnikumu - vienas diplomuotas architektas (steikunas 
Jonas). Daugumas Innsbrucke studijuojančiu yra baigiantieji, todėl reikia 
tikėtis, kad šiais mokslo metais dar apie 2o-25 lietuviai baigs savo stu
dijas ir gaus daktaro diplomu. Tenka dar pabrėžti, kad daugumas i .. ; s..uion- 
tu savo disertacijų temom yra pasirinkę įvairius Lietuvos klausimus. Tatai ■ 
supažindina užsieni su musu taute ir musu kultūra, Sis musu studentu nu
veiktas darbas rodo, kad Amerikos ir musu visuomenės teikiama musu akade
miniam jaunimui parama pasiekia savo tikslu ir duoda gražiu vaisiu*.

Įsteigtos metinės literatūros pr emijos.
Lietuviu Rašytoju Tremtiniu Draugijos valdyba, susitarusi su Lietuviu 

Tremtiniu Bendruomenės organizacijomis bei įstaigomis suorganizavo metines 
literatūros premijas. Ju tikslas pakelti lietuviu tremtiniu literatūros 
meninį lygį ir paremti rašytojus.- Premijas paskyrė Lietuviu Tremtiniu 
Bendruomenės Švietimo Valdyba^ BALFas, Lietuvos Raud. Kryžius ir Knygų Lei
dykla ’’Patrie”.

Tos premijos skiriamos lietuviams rašytojams už geriausius tremtyje, 
sukurtus ir išleistus grožinius veikalus. Premijos bus įteiktos Tūbingene . 
vasario 15 d. Toks paprotys buvo Lietuvoje. •

/ Neabejotina, kad premijų paskyrimas pagyvins tremtiniu rašytoju 
darbą..

Lietuviu tremtiniu opera pradeda 
darbą ... .

Kauno ir Vilniaus operų solistai tremtyje senokai rūpinosi susi
telkti į vieną vietą ir atgaivinti kolektyvinį darbą Tam buvo ir tebėra 
nepaprastai daug kliučiu* Ypač trukdo persikėlimo suvaržymai, iš zonos į 
zoną. Anglu zonoj jau iš seno Detmoldo mieste gyvena keletas žymiausiu • r ■ j 
Lietuves daininininką. Jie ir ėmėsi pradėti Lietuviu Tremtiniu Operą. 
Opera bus atidaryta vasario 25 d. Bus pastatyta. G.Rossini opera ’’SevxLijpp 
kirpėjas". Atidaryme dalyvauja šie solistai: E.Kardelienė, J.Vencevičiute, 
V.Baltrušaitis, A.Kutkus, Ip.Nauragis, V.Puškorius ir V.Bražėnas. Dekoraci- 
jas Ir kostiumus darė dailininkas V, Andriušis.

Pradžiai pasirinkta tokia opera, kuriai visi.reikalingi solistai 
yra vietoje, 8is kolektyvas numato aplankyti visas didesnes tremtiniu, sto
vyklas. Taip pat žada pritraukti daugiau solistu ir statyti kitas operas.

V.K. Jonyno ir A.G aldiko kuriniu paroda
Tremtyje yra kelios dešimtys lietuviu dailininką. Kad ir sunkiose, 

sąlygose jie dirba ir savo darbais garsina lietuvio ir Lietuvos vardą, - 
1945 metu pabaigoje du žymiausieji lietuviai dailininkai - V.K.

Jonynas ir prof. A.Galdikas buvo surergą savo kuriniu parodą Freiburge, 
prancūzą zonoje. Paroda pasisekė. Ją gausiai lankė lietuviai, prancūzai 
ir vokiečiai. Štai apie parodą kaip rašo vokiečiu laikraštis "Badische 
Zeitung”; "Iki šio laiko mes labai maža žinojome apie lietuviškąjį meną. 
Iš tu dvieju dailininku parodos mes sužinome, kad jis stovi didžioje Euro
pos meno gretose”.

Paroda truko tris savaites. Ją globojo, ir ją atidarant kalbas pasa
kė žymus prancūzu vyriausybės pareigūnai - gen. M.R.Schmitlein ir dailės 
biuro šefas K.Jordot. Parodos metu buvo surengtos dvi paskaitos - viena . 
vokiečiams, kita lietuviams. Prof. A.Galdikas parodoje buvo išstatęs 2 alie
jines 21 temperos darbus. Tie darbai apima dailininko kurinius sukurtus 
1941-1946 metu laikotarpy. -aj
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V.ii. Jonynas išstatė darbus, sukurtus 1931-1946 metu laikotar
pyje. Euvo išstatyti medžio raižiniai ir piešiniais

. V, TREMTINIŲ SUVAŽIAVIMAI.

L i ę t u v i u kataliku muzikos.'darbuo
toju suvažiavimas-

Lapkričio 2o-22 d. Regensburge įvyko lietuviu kataliku muzikos dar
buotoju suvažiavimas. Jame dalyvavo 35 muzikos veikėjai,

Regensburgas yra Vokietijos bažnytinės muzikos centras, fiia tobu
linosi ir musu bažnytinės muzikos kompozitoriai ir- kūrėjai: Naujalis, 
Brazys ir Sasnauskas. Todėl čia suvažiavo ir- musu darbuotojai.

Prezidiumą sudarė: kun.B.Chomskis, Br.Budriunas ir J.Kreivėnas. 
Ypač įdomios paskaitos buvo bažnytinės muzikos mokyklos direktoriaus Lr. 
Ferd.Haberlio ir Domkapelmeisterio Dr.Schrems. Suvažiavusieji turėjo pro
gos praktiškai stebėti Domsnatzu pamokas, pažinti ju darbo metodus ir per 
kasdienines pamaldas išgirsti ]a vyzdingą giedojimą muzikos mokyklos moki
niu* vadovaujamu Dr.Haberl (choralinės ir Paelstrinoš mišios).

Suvažiavimas apsvarstė sąlygas ir p?iemones bažnytiniam giedojimui 
pakelti tremtiniu tarpe ir rado, kad kai kurie sunkumai tegali būti nuga
limi visu kataliku ir ju vadovą bendromis pastangomis. Nutarta;

1. Naujoms kataliką giesmėms dažnai trūksta tinkamu tekstu, todėl 
prašyti Sv.Sosto Delegatą sudaryti sąlygas naują giesmių tekstams atsi
rasti...

2. Prašyti Sv.Sosto Delegatą paraginti klebonus, kad jie prisidėtą 
prie bažnytinio giedojimo pakėlimo pamaldą metu.

3. Padedant parapijoms bažnytinės muzikos reikalu, suvažiavimas 
rado reikalą sudaryti kataliką muzikos komisiją. Komisijoj! suvažiavimas 
išrinko: kun.Senką, Br^Budriuną ir J.Gaubą.

Miškininką tremtiniu suvažiavimas
Vieni iš pinnąją tremtyje susiorganizavo miškininkai, kurie su

kūrė Lietuvią tremtiniu Miškininką organizaciją. Tos organizacijos rū
pesčiu Hanau stovykloje buvo suorganizuota miškininkam paruošti mokykla, 
kurią baigė kelios dešimtys naują miškininką. Šiuo metu tremtiniai miš
kininkai ruošiasi antrajam suvažiavimui, kuris Įvyks Hanau stovykloje 
1947 metą kovo 2 ir 3 d .-d.

VI. LIETUVIAI IR KITI

Lietuviai išgelbėjo anglus belais
vius

Šio karo paoaigoje St.Johan miestelyje (Austrijoje) prie statybos 
dirbo ir du lietuviai tremtiniai; J.Tomkus ir G.Požėla. Su jais drauge 
dirbo ir aštuoni anglai belaisviai, pateką į vokiečiu nelaisvę i’trikoje. 
Minimi belaisviai toj vietoj išdirbo apie trejetą metą ir gerai žinojo 
daigelį vokiečiu šunybią.

Karui baigiaiiis, vokiečiiai pabūgo, kad šie belaisviai’gali santar
vininkams išduoti ją juoduosius darb^’ius, todėl nutarė juos nužudyti. 
Apie tai išgirdę aukščiau minimi lietuviai ir pasiryžo anglus beit S < 
išgelbėti. Gavę ginklą,■nuginklavo vokiečiu sargybinį, anglus* išr&ua’.o 
ir juos apginklavo sandėlyje -rastais ginklais. Apsiginklavęs dešimtukas 
nuo vokiečiu pabėgo.

Kol tą vietą užėmė amerikiečiu kariuomenė, lietuviams ir anglams 
teko apie porą savaičių slapstytis miškuose. Iš linco atvykęs vokiečiu 
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SS būrys apsupo mišką, bet j ji lįsti pabūgo. Lietuviams ir anglams teko 
gerokai pabadauti. Maisto šiek tiek gaudavo pas vieną pažįstamą ūkininką, 
kurą nažiai vėliau už tai sušaudė.

Sužinoję, kad netoli yra amerikiečiai, lietuviai ir anglai iš 
miško nuėjo į miesteli ir ten perėmė vietinę valdžią, nors aplinkui dar 
buvo pilna ginkluotą vokieėią kariu ir SS vyrą. Jiems 1 pagalbą tuoj 
atvyko penki amerikiečiu kariai. Lmerikieėiai išdavė šiem lietuviam 
atitinkamus pažymėjimus už išgelbėjimą aštuonlą anglą, priėmė į pagal
binę karo tarnybą. aprengė amerikiečiu kariu uniforma ir palike tame 
miestelyje savo vietininkais. Dabar šie lietuviai dirba amerikiedią' 
pašto Įstaigoje.

Anglai grižo i savo' tėvynę. Vienas ją apsivedė lietuvaitę ir di
džiuojasi, kad rado sau gyvenimo draugę iš išrinktosios tautos, kuri jam 
Anglijoje primins artimai pasiaukojusius drąsius lietuvius.

Siems lietuviams iŠ Anglijos parašė nuoširdžius laiškus, pažadė
dami reikalui esant savo nuoširdžią paramą.

L i e t, u v i s g y d y t o j a s pa d, arė retą
.. operaciją

Voecklabrucko (Austrijoje) miesto ligoninėje dirbo lietuvis gydy
tojas - chirurgas Dr,V.Paprockas. Į tą ligoninę buvo atvežtas vienas slo
vakas, kuriam buvo perdurta širdis. Austrą gydytojai nedrįso jąjįprk. ,'n 
rezikingos operacijos ir ligoniui buvo lemta mirti. Tačiau gydytojas 
Paprockas ryžosi iš paskutiniąją gelbėti nelaimingąjį: paprašė ligoninės 
vadovybę leisti jam padaryti operaciją. ■;

Ligoninės vadovybė, nors abejojo ; operaci jos pasisekimu, tačiau 
leido. Dr.V.Paprockas padarė operaciją, susiuvo, širdį ir ligonis pasveikęs 
išėjo iš ligoninės. Tokia operaci jė-iš vise.'yra 28-ji visame pasaulyje, 
kai kurie austrą laikraščiai ir ją' radi'jąs išgarsino tą drąsą žygi, pažy
mėdami, kad tai atliko austrą ligoninės gydytojas, bet nė vienas neužsi
minė gydytojo pavardės ir kad tas gydytojas yra svetimšalis lietuvis.

Gydytojas Dr.Paprockas yra padaręs ir kitą nuostabią operaciją. 
Vienam asmeniui per bombordavimus buvo sulaužytos abi kojos. Austru gydy
tojai buvo nutarę abi kojas amputuoti, ir.vieną jau suskubo nuplauti. 
Tačiau Dr.Paprockas antrąją koją išgelbėjo. Išstudijavęs Rentgeno nuot
raukas, Įadarė išvadas, kad koją kaulus galima sudėlioti ir sugydyti. Tai 
ir padarė. Koja laimingai sugijo. Ir šiuo atveju austrą gydytojai rekla
mavosi prieš amerikiečiu gydytoją inspekcinę komisiją, visai'nutylėdami, 
kad tai lietuvio nuopelnas. Nežiūrint Dr.Paprocko nuopelną ir gabumą, li
goninės vadovybė savo gydytoją konkuro?.tą, kaip svetimšali, iš tarnybos 
įb leido. .

VII. SOS IS LIETUVOS
Lietuviams garbingoji diena Lietuvoje yra paversta naujos prievar

tos ir teroro diena. Tai dienai paskirti yra tarybiniai, rinkimai. Kovojan
čio ji Lietuva griežtai priešinasi tą rinkimą agitacijai. Ryšium su pasi
priešinimu padidėjo persekiojimai. Tiek miestuose, tiek kaimuose d^n^t? 
iš po nakties nauji žmonią būriai. Laiškas, kuris mus'pasiekė i; cs
rašytas gruodžio 28 d., praneša trumpai, bet desperatiškai:

’’Vykdoma rinkiminė propaganda ir pasipriešinimas atneša naujus baisu
mus. Kalėjimai žmonią nesutalpina. Prašykit ir melskit"mums pagalbos, 
kol dar Lietuvoje yra lik® lietuvią!”

Ją balsas kaip skaudžiausias >SOS turi : but i perduotas visiem, kurią sąžinės 
gali atsiliepti i žudomą žmonią. pagalbos šauksmą.
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