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1927 m. kovo 26-27 d.d. įvyko amerikiečiu ir prancūzų 
.zonoje gyvenančių lietuvių tremtinių delegatų konferencija, 

.'."kuriojė buyo svarstomi Lietuvos laisvinimo ir tremtinių li
kimo klausimai. Konferencija praėjo labai darbinga nuotaika 
ir vieningai priėmė šias savo pasitarimų, išvadas - rezoliu- 

. , cijas. -
- . .... ' ' I.

KONFERENCIJA, įvertinusi tarptautinę ir Lietuvos valstybės padėtį 
ir pastangas kurti pastovia ir teisinga taika, nutarė:

1) Pareikšti savo griežčiausia protestą prieš Sovietų S-ga, kuri 
sulaužiusi savo iškilmingus pasižadėjimus ir tarptautines sutartis ’’gerbti 
Lietuvos\ valstybės suverenumų ir jos teritorijos integralumų" (1920 m. 
liepos 12 d. Taikos Sutartis, 1926 m.Nepuolimo paktas, 19J9 m.spalių 10 d. 
Savitarpinės Pagalbos Paktas, Tautų Sąjungos Paktas, Kellogo Paktas), 
1940 m. okupavo Lietuvos teritorijų ir, nors karo veiksmai yra pasibaigę, 
savo kariuomenės ir policijos neatitraukia, bet.klastodama ir prievartau
dama lietuvių tautos valių, siekia Lietuvę prisijungti-.

Pareikšti savo griežčiausių protestų prieš Sovietų S-gos okupuotojo 
Lietuvoje vykdomų barbariškų gyventojų naikinimų bei deportavimų į Sibiru 
ir kitas moliarines Ausijos sritis vergų darbams.

Pareikšti savo griežčiausių protestų prieš Sov. S-gos pretenzijas 
į lietuviškos kultūros Lytų Prūsų sritį; kuri nuo amžių lietuvių buvo gy
venama ir į kurių Rusija jokioj teisių neturėjo ir neturi.

Pareikšti JV, D.Britanijos, Prahcužijos ir kitų, JTO narių o taip 
pat kare buvusių neutralių valstybių vyriausybėms, kad tremtyje esanti 
lietuvių tautos dalis, be politinių pažiūrų skirtumo pieningai kaip kad 
ir visa lietuvių tauta ir viso pasaulio lietuviai nesiliaus kovoję dėl 
Lietuvos valstybės suverenumo vykdymo atstatymo', dėl demokratinės Lietuvos 
atkūrimo 1922 m. bteigiamojo Seimo priimtos konstitucijos pagrindais,kol 
tatai bus pasiekta, ir kiekvienų' tarptautinį aktų, priešingų tarptautinei 
teisei, moralei ir lietuvių tautos valiai, laikys niekiniu ir Lietuvos 
negaištančiu.

PAREIKŠDAMA tai, Konferencija prašo visus" Lietuvos išlaisvinimui 
vadovaujančius veiksnius, viso pasaulio lietuvius, visų Lietuves bičiulių, 
visas laisvę mylinčias tautas ir jų vyriausybes apeliuoti į pasaulio są
žinę ir daryti žygių;

Kad kiek galint veikiau butų išvosta iš Lietuvos sovietų kariuo
menė ir policija ir kad butų leista Ii.tuvių tautai pasirinkti pačiai sau 
tokių vyriausybę, kokios ji nori, atkuriant demokratinės valstybės ins
titucijas; . '

Kad lietuvių tautos eksterminacija butų sustabdyta;
Kad sovietų deportuotieji Lietuvos gyventojai butų grąžinti;
Kad rusų pretenzijos į Rytų prūsų lietuviškas žemes butų atmestos.

v II.
KONFERENCIJA, susipažinusi su VLIKc, Vykdomosios Tarybos ir Lie

tuvos' Diplomatinių Ilsijų veikla ir padėtimi, nutarė ;
Pareikšti visiškų savo pritarimų VLIKoir Vykdomosios Tarybos dar

bams ir nuoširdžių padėkų už pastangas Lietuvai išlaisvinti, prašant ir
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toliau su dar didesniu ryžtu ir energija Lietuvos išlaisvinimo kovai 
vadovauti telkiant ir derinant 'tai kovai visu veiksniu darnu bendra
darbiavimu, išaiškinant ir salinant tarpgrupinius nesutarimus ir nesu
sipratimus^ ' >

rrdsyti VLIK? nedelsiant sudaryti Vykdomąją Tarybą, jei nepasisektą 
politiniu grupių kovos ąjudžiu atstovavimo pagrindu, tai darbo 
p a g r i n d^u, neatsižiurint į Taryb .s nariu grupinį priklausomumu;

Pareikšti savo nucsird^ia^padėka Lietuvos diplomatiniu misijų 
šefams ir ju talkininkams už- ligšiolines pastangąs budint Lietuvos 
teisiu ir interesu sargyboje, prašant juos visokiomis aplinkybėmis ir 
toliau savo uždavinius vykdyti su dar didesniu ryžtu, savo akciją de
rinai t su VLIKo ir Vykdomosios Tarybas akcija,

III
KONFERENCIJA/ didžiaj. vertindama, uzjurto broliu, lietuviu pa

stangas ir aukas Lietuvai išlaisvinti.džiaugdamos ju veikliu įsijungi
mu į visos lietuviu tautos kovę dėl Sovietu Są jungo s- pavartotos prieš 
Lietuvę brutalios agresijos ir dėl pažeistu Lietuvos teisiu atstatymo 
ir turėdama galvoje,kad sujungtos jėgos ir suglaustos gretos visu lie
tuviu grupių ir politiniu nusistatymu žmonių duotu dar geresniu vaisiu, 
nutarė:

Pareikšt irdavo nuoširdžiausia p'adėkg viso pasaulio lietuviams, 
ypačiai JV lietuviams už tą milžinišku įnašą, kurį jie visu musę ben
drajai tėvynei Lietuvai ir lietuviu tautai gelbėti yra padarę, sykiu 
pareiškiant savo nesvyruojantį tikėjimą, kad viso pasaulio lietuviu 
bendros pastangos neleis žmonijos likimą tvarkantiems veiksniams pri- 
pazinti Sovietu Sąjungai, jos smurtu ir kla^ks’ įvykdyto,Lietuvos už-- 
grobimo ir lietuviu tautos bnftpriškiė.usio naikinimo bei įgalins Lie
tuvę laisvam fismokratiniam gyvenimui; _ . "

Pareikšti nuoširdžiausią savo pageidavimą, kad politinė ir fi
nansinė JV lietuviu patriotu akcija', Tigšiol besitelkiantį aplink ALTą T 
ir ALMą,vardan Lietuvos abiem dabąrtiniam centram nuoširdžiai ąlekiant 
susitarimo-, butu apjungta vieno centro . . %

: IV 1 ' . -
KONIERENCIJA, gerai suprasdama objektyvios dokumentuotos in

formacijos reikšmę Lietuvos bylai ir turėdama galvoje pasiektus šioj 
srity rezultatus, nutarė:

Pareikšti savo nuoširdžią padėką nąsaūlio lietuviams,ypačiai 
JV lietuviam, savo pastangomis ligsiol jijžT didžiausią naštą pakėlusiems, 
drauge jungiant pagarbos sveikinimus visiems Lietuvos bičiuliams kita
taučiams, savo balsą pakėlusiems už teisingą Lietuvos reikblą ir už 
teisingą DP pad’ėties supratimą;

Pareikšti pageidavimą, kad informacijos darbas Lietuvos išlais-. 
vinimo Reikalui ir labui kiek galint butu centralizuotas bendraisiais 
uždaviniais ir bendra linkme, kad butu sustiprinta informacija tarp 
nelietuvią panaudojant jy ą) audą,visuomenines grupes,atitinkamas įstai
gas ir organizacijas bei atskirus asmenis ir kad atskiru asmeny ar įstai
gų turima informacijai būtina dokumentacija ( pogrindžio leidiniais, . ' 
oficiaiiniais parei arimais,foro nuotraukomis ir kt>) butą įgalinta pasi
naudoti informaciją tarnyba;

Paveikti tremtiniu bendruomenės apylinkes, kad aktyviai parem
tu vadovaujančiu veiksniu į bendruomenę kreipiamas direktyvas bei prs- , ' 
šymus ir kad aktyviai panaudotą gaunamą informacijų-medžiagą.

■ v . '
KONTERENCIJA, konstatavusi, kad Lietuvos išlaisvinimo'kovoje 

pinigai yra vieno svarbiausiu priemonių, kad todėl yra būtina patik
rinti pastovias materialines sąlygas Lietuvos išlaisvinimo veiklai, • 
nutarė;

Pareikšti nuoširdžią padėk® visiem lietuviam: Jungtinėse Vnlsty- 
bėse,D.Britnnijoj,PcAmerlkoje,Sveicarijoj ir kituos kraštuos gyvenan-

. 1 . :
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tiems už tą. nuošlrdą reikalo supratimą, ir dosnu atsiliepimą, davusi lėšą 
Lietuvos išlaisvinimo akcijai, prašant juos ir toliau visomis išgalėmis 
remti Lietuvos laisvės vajui;

Tautos Fondo vajus tremtinių, bendruomenės apylinkėse ir apygardo
se pravesti su visu atsidėjimu pirmoj eilėj prieš visas kitas rinkliavas 
nanaudęjant visus tinkamus metodus, įtraukiant į vajaus akciją ne tik 
visus lietuvius pagal savo išgales, bet ir visus kitataučius Lietuvos 
bičiulius; . •

įvesti laisvės mokestį dirbančiųjų tremtiniu pajamom, prašant 
tremtiniu bendruomenės organus vykdyti reguliaru Tautos Fondo lėšų,surin
kimą kontroliuojant atitinkamiem įgaliotiniams; '

' Prašyti Vykdomąją Tarybą rasti Tautos Fondui nauju pajamą šaltiniu 
ir nauju pajamom rinkti būdą.

V. ’
Konferencija didžiai įvertindama Bendrojo Amerikos Lietuviu Fonde 

(BALF) darbą, šelpiant tremtinius ir remiant besimokantį jaunimą, reiškia 
B^iLFui .ir atskiriems aukotojams širdingiausią padėką už gausiai teikiant 
paramą.

LIETUVIŲ TREMTINIAMS BLOGIAUSIA BnlTŲ ZONOJ
. Anglu zonai teko prameningiausias Vokietijos rajonas -Rheino, 

Ruhro kraštai ir Vestfalija su dideliais miestais, kuriu daugumas dabar 
griuvėsiuose. Ir normaliais laikais tūkstančiai tonu maisto į šias sritis 
būdavo atvežama iš kitu Vokietijos vietą ir iš užsienio. Dabar ši zona 
turi verstis beveik tik savo maisto ištekliais, nors žemės ūkio rajonai 
čia nėra dideli,pati žemė nederlinga. Tuo tarpu gyventoju anglą zonoj 
daugiausia - apie 22 milijonus, ir ją skaičius dar didėja: vis nauji 
transportai atvyksta iš Rytą su Lenkijos ir Čekoslovakijos Ištremtais 
vokiečiais. Visi tie milijonai žmonią jau dveji metai gyvena pusalkani - 
gaudami apie 1.550 kaloriją maisto per dieną. Tačiau ir tai maisto tie
kimas dažnai sutrinka, kaip pav., praėjusį rudenį ir šį pavasarį daugely 
vietą Rheino kimšte ir ' estfalijoj po keletą dieną krautuvėse nebuvo duo
nos. Nenuostabu, kad ten buvo kilą neramumą ir bruždėjimą vien tik dėl 
alkio.

Tokioje aplinkoje anglą zonoje turi gyventi 24.000 lietuviu trem
tiniu DP stovyklose, UNlUUos globojamose, ir dar keli tūkstančiai už tą 
stovyklą ribą, kurie UNIŪu. globa dėl vieną ar kitą priežasčių nesinaudoja. 
Iš tikrąją, maisto atžvilgiu dabar laisvai be UNRAA globos gyveną lietu
viai net geriau jaučiasi negu stovyklose gyvenantieji, nes jie gauna vo
kiškas korteles ir savo nuožiūra bent gali jomis operuoti. Tuo tarpu sto
vyklose gyveną lietuviai teoretiškai gauna vokišką maisto normą, bet 
praktiškai jiems dažniausiai tenka mažiau, maisto į rankas dažniausiai 
negauna ir kolektyviai atvežamas maistas labai dažnai yra žemos kokybės 
MAISTU KLAUSIMAS ten kiekvienam lietuviui yra nirmaeiįis, 
nustelbiąs visus kitus. Tremtiniams duodamas davinys anglą zonoj buvo 
pradėtas mažinti 1946 Tn. kovo mėn.,kol praėjusią vasarą jis buvo visiškai 
sulygintas su vokiečiu daviniu. Teoretiškai nustatytos tokios tremtiniams 
maisto normos:

Kūdikiai nuo 0-1 metą 1139 kolonijos 
Vaikai nuo 1 - 3 metą 1213

; Vaikai nuo 3 - 6 ” 1509 ”
Vaikai nuo 6-10 " 1775 ”
Jaunuoliai nuo 10 - 20 metą 1940 ”
Normalus žmogus per 20 ” 1559 ”
Vidutiniškai dirbantieji .1755 ”
Sunkiai dirbantieji 2590 ”
Ligoniai nuo 6-20 metą 3955 ”
Ligoniai per 20 metą 3150 ”

Tačiau praktiškai šio maisto kiekio nė viena kategorija negauna,
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gauna gerokai mažiau, nes iš tikrujV sunku tiksliai kiekvieno maisto ka
loringumu nustatyti, o jei jis yra blogos kokybės - jo koloringumas ne
paprastai krinta. Pav. nustatyta, kad 100 granny duonos lygu 245 kalo
rijoms, kai tuo tarpu gaunamosios su žymia kukuruzu ir kitu priemaišų 
dalimi 100 gr. duonos teturi nedaugiau, kaip 130-kalorijų* Panašiai yra 
ir su kitais vokiečiu tiekiamais maisto produktais. Amerikiečiu ar anglu 
maisto gaminiu anglu zonos DP negauna jau visi metai. • .

Kad butu aiškiau, patieksime, kiek gi paprastas normalus žmogus 
ten teoretiškai gauna; per dieną:

daržovių 71,4 ” '

Duonos 385,9 gr*; kavos erzacinės 4,3 gr
Krakmolo milt. 3,2 t’ mėsos 17,9 n

Marmelado 16,1 bulvių 357,1
•Riebalu 8,9 M cukraus 8,9 n

Nugriebto pieno 0,10'? lt kruopu 32,1 tt

Sūrio 4,5. gr.; ' Žuvies 17,9 it

Praktiškai gi, daugelio dalyku? kaip pav., žuvis, krakmolo miltai, 
DP beveik niekuomet negauna. Visą praėjusiu žiemų vietoj bulvių dažniau
siai buvo išduodami sėtiniai (dažniausiai apšalą). žymią tiekiamos mėsos 
dali sudaro kaulai ir pan. Duona dažnai pusžali (kad daugiau svertu).

Taigi, lietuviu tremtiniu maitinimas anglu zonoj yra tiesiog kata
strofiškas ir tai žymiai atsiliepia ju sveikatai. Jei kitose zonose,.kur 
nėra taip gyventojai susikimšu vienas kitas tremtinys dar gali šio to iš 
maisto, nors ir už aukštu kainu, nusipirkti iš šalies, tai anglu zonoje 
tas visai neįmanoma, nes ir beveik visi vokiečiai pusalkaniai, jei tokia 
padėtis dar užtruks ilgesnį laiku, daugelis lietuviu tremtiniu visai nu
stips, o vaikai.ir jaunimas sparčiai didina džiovininku skaičių* 

^ntras anglu- zonos lietuviams tremtiniams didelis sunkumas yra 
patalpų k 1 a "u simas. Jau pernai pavasarį, pagal karinės anglu 
valdžios įsakymu, visi tremtiniai, kurie-iki to laiko gyveno privačiuose' 
butuose, turėjo juos palikti ir persikelti į bendras stovyklas, dažniau
siai Trečiojo Reicho darbo vergams užsieniečiams darbininkams, karo metais 
pastatytas lentinius barakus. Gyvenant tokiuose barakuose ir tai dar su
sikimšus, negali būti kalbos apie higieniškas sąlygas. Juo labiau, kai 
trūkstant kuro praėjusią, ypač šaltą žiemą, visi tremtiniai ilgus mėnesius 
šalo. Tekius lentinius barakus iš viso šaltą žiemą beveik neįmanoma pri
kūrenti. C malku daugelyje vietų tremtiniai tegavo tik po 1-2 metrus 
visai žiemai. Nėra sunkesnio ir liūdnesnio gyvenimo, kaip kęsti kartu alkį 
ir ‘šaltį. Tokiose šaltose patalpose daugelyje vietų turėję dirbti tremti
niu mokyklos ir kitos kultūrinės įstaigos.

Trečias dalykas, kuris sunkina tremtiniu gyvenimą, yra apran
gos ir apavo klausimas, jei karui pasibaigus, UNRTJ.- dar 
padalino po keletą menkos vertės, dažniausiai apnešiotu drabužiu, tai nuo 
praėjusios vasaros tremtiniai iš UNRItA nieko nebegauna - turi verstis, 
kaip išmano. Jei anksčiau, kai dar buvo gaunami Raudonojo Kryžiaus paketė
liai , .tremtiniai vieną kitą drabužį ar batus galėdavo išsimainyti iš vo
kiečiu, tai dabar ir šis kelias užsidarė. Tremtiniai turi dangstytis dar 
iš Lietuvos pasiimtu drabužiu, sutrintu darbuose Vokietijoj, likučiais 
arba vaikščioti skarmaluoti. . Tiesa, čia žymią pagalbą
bent lietuviams tremti n-’ams suteiki EaLFus su’savo drabužiu ir .ą valy nė s 
siuntomis ir ne vienus lietuvis tremtinys gavo reikalingiausią drabužį 
ar batu porą. Už tai visi jie labai dėkingi broliams amerikiečiams.

Ketvirta - visus slegia didelė n e i i n i a, ką atneš ry
tojus ir kur teks atsidurti. Nors visur skundžiamasi, kad DP yra didelė 
našta, b-t išvažiuoti kur nors iš anglu zonos į kitą kraštą Ligi šiolei 
buvo beveik visai neįmanoma. Yra lietuviu, turinčią giminiu Kanadoj, Argen 
tinoj, Brazilijoj, nebekalbant jau apie jv, kurie yra išrūpinę savo vald
žių, Pietų Amerikoj, vizas, kuriv. sutinka apmokėti visą kelionę, bot ne
paprastai dideli biurokratiniai formalumai trukdo tremtiniui išvykti iš 
anglu zonos. Kiekvienas norįs į kitą kraštą išvykti tremtinys yra smulkiai 
UNRRA. iškvočiamas, nufotografuojamas, paskui visa ta medžiaga siunčiama
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1 Berlyne, iš kur tik po kalią menesiu gali gauti sutikimu išvykti. Tiktai 
i pačią angliju vežamos i ligonines ir sanatorijas dirbti moterys ir mer
gaitės, palyginti greitai, be jckip.' biurokratiniu formalumu, išvežamos. 
Pastaruoju metu Anglijos darbo ministerija pradėjo verbuoti i darbus Ang
lijoj -ir vyrus, atrodo, kad žymi Lietuviu dalis, o gal ir visi galis i 
Angliju persikelti. Bot tai gerokai pareikalaus laiko ir žymiai lietuviu 
tremtiniu daliai dar .ilgai t Aks kušti alki ir skurdu. Vokietijoj.

Ir vis dėlto nežiūrint tokiu nepaprasto sunkumo sąlygų, anglu zonos 
lietuviai nėra n AL paskendę į pesimizmu, nei palūžę dvasioje. Užtenka tik 
aplankyti ju stovyklas, susipažinti su mokyklomis, jaunimo org-mis, iš
girsti chorus, kuriu nariai ilgas valandas dirbę miškuose ar^kitur pile 
darbo nrikatinti, nesigaili laiko lietuviškai dainai, pamatyį*rdažnai ren
giamus mėgėju spektaklius ir kitu kultūrinę, veikla, ir žmoges* negali at
sidžiaugti tikru lietuvišku pasiryžimu, patriotizmu ir tikėjimu 1 Lietuvos 
atgimimu ir laisvę.

ATKUAIaMI TAUTINIAI KGLITET..I
Anglu zonoje prieš metus trcmtiniij tautiniai komitetai buvo už

daryti. Palikti tik vad. ryšio karininkai tarp tremtiniu iš okupacinės 
valdžios. Tai buvo padaryta nenorint pykinti sovietu. Paskutiniu laiku 
vėl duotas parėdynes atkurti tautinius komitetus.■X

' . T A E M T I U I'.A I I A g G L Į } 4

. • ••'£. 0 t e r u verbavimas į a n'g 1 1 j a
1947 m. sausio 17 d. Detmolde (anglu zona) buvo-baltu atstovu po

sėdis, kuriame susirinkusieji buvo painformuoti apie galimybes gauti dar
bu Anglijoj.

Britai esą reikalingi dar 4.000 baltu moterų darbams ligoninėse. 
Dabar jos verbuojamos kiek kitokia sutartimi nei piimoji partija (1.000 
moterų)*

1) Dabar jos verbuojamos namu ruošoj, darbams; nebent jos pačios 
pareikštu norą dirbti sanatorijose.

2) Trim mėnesiam praėjus jos gali prašytis i slaugiu kursus, jei.
tam darbui tinka ir jei pakankamai moka angliškai. •

5) Tokia pat galimybė avansuoti yra ir toms moterims, kurios da
bar jau Anglijoje.

4} Teisinė baltu darbininkių padėtis Anglijoje yra tokia kaip 
aliantu. jie pasilaiko savo pilietybę; po 5 metu gali gauti Anglijąs pi
lietybę.

5) Vienišos moterys turi pirmumą vykti į Angliją. Šeimos nariai 
vykti drauge negali. Ištekėjusi moteris vykdama į Angliją turi patelkti 
savo vyre pareiškimą, kad jis nepretenduoja vykti drauge. Vyrams nuvykti 
1 Angliją negalima turėti daug vilčių*

5) Anglija negali aprūpinti kiekvienos moters apavu ir šiltu ap
siaustu nebent išimtinais atvejais.

7) Britai esą l^bai patenkinti baltu DP moterimis, dirbančiomis 
Anglijoje. Daugelis ju avansavę. Britai supranta, kad dirbančiu baltu mo-• 
teru daugumas nėra profesionalės namu darbininkės ir kai kurioms namu ' 
darbas gali būti per sunkus. - Nuvykusiomis daug nuoširdaus susirūpinimo 
ir globos parodė «.nglijos lietuviu draugijos. • '

”«T o s dar angliškai nekalba, bet visos 
n o r i a i d i r b a”

’’Leicester Mercury” tokia antrašte duoda reportažą iš pabaltieėiu 
gyvenimo Anglijos senatorijose.

’’Prieš vieną ar -du mėnesiu namu apyvokos padėtis Leioesterio mles-' 
to ligoninėje ir Markfieldo senatorijoje gerokai pagerėjo. Kiekviena ins
titucija gavo apie tuziną darbininkių, iš savanoriškai atvykusiu iš kontl-
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nento į Angliję didelio skaičiaus DP. - Vakar aš nuėjau pažiūrėti, kai. 
joms sekasi. Daugumas i musu ligoninę atvykusiu mergaičių yra kilusios 
iš Latvijos. Ten jos gimusios ir ten likę ju artimieji. Prieš kelerius 
metus įvykusi okupacija sujaukė visu ju šeimyninį gyvenime.

Mergaitės su daugeliu kitu darbininku buvo išsiųstos į Vokietija. 
Ten jos gyveno neapkenčiamose sąlygose ir dirbo įmonėse arba įstaigose. 
Jos visos dabar savanoriškai atvyko į Angliję dirbti.

Man sakė; ’’Jos yra labai geros darbininkės, bet kad matytumėte, 
kaip jos vslgo”. Taip, "antras rundas" joms visuomet reikalingas.

Mergaitės, kurias mačiau, dažniausiai buvo gero sudėjimo ir svei
kos, tair> pat ypatingai šnekios ir judrios aštuoniolikametės. Anglu kalba 
šlubuoja, tad nedrįsta daug angliškai kalbėti.

Viena mergaitė man lėtai išdėstė, kad ji čia nelabai norinti dirb
ti, nes nesuprantanti kalbos. Bet ji pasiliekanti Anglijoje, nes negalin
ti grįžti namo, kur viešpatauja rusai.

joms Vaughan College yra suruošti anglu kalbos kursai.
Piėtu ir poilsio metu jos susimaišo sueitomis ligoninės namu apy

vokos darbininkėmis ir lengviau apsipranta. Bet jos mažai pasakoja ligo
nine’ s personalui apie savo kraštu kančias. Tačiau aišku, jog jos kenčia, 
nes žino, ka-d ju draugai ir pažįstami yra nelaimingi ir nėra saugus. Ne
žiūrint to, Brika, x\osina, Marija, Velta, Olga, Alina ir visos kitos nu
sišypso fotografui, kai jis pasirodė.

Markfielde yra ir keletas esčių bei lietuvaičiu- Dr. 
Selby suruošž joms gailestingu seserų kursus. Jam padeda labai gabi mer
gaitė, mokanti net pusę tuzino įvairiu kalbu- Tai Senate, kuri yra buvusi 
vyr. buhaltere.

Petronėlė yra šeimininkė, o dar viena mergaitė irgi studijavusi 
universitete.

r Viena aštuoniolikametė Ausnia taip labai savo gyvenimu čia paten
kinta, jog neprašė pėrkelti’pas ją savo motinu ir seserį. ’ 1

. Kai kurios mergaitės yra tokios geros darbininkės-, jog ligoninės • 
vadovybė rimtai svarsto klausimu, ar noperleisti joms kai kuriuos gailes
tingu seserų darbus. Tąi atrodo bus padaryta, kai jos išeis anglu kalbos 
kuršę. . •

Markfielde toks didelis seserų trukumas, jog ko gero, gali būti • 
uždaryta ligoninė. Kai nemačiau gailestingu seserų Ištaigingus miegamuosius, 
kurie taip gerai įrengti kaip viešbučiuose, ir išgirdau apie tokius pato
gumus, kaip maudymosi baseinai, poilsio kambariai, teniso aikštės, mėne
siniai pasišokimai, maudyklės ir t.t., man tiesiog pasidarė nesuprantama, 
kodėl musu jaunos moterys nesižavi gailestingųjų seserų profesija”.

’Visus D P į angliję.
Paskiausiu laiku D.Britanijos vyriausybė yra.nutarusi 120.000 DP 

pervežti iš Vokietijos ir Austrijos zonų į D.Britanija, kur jie bus į- 
jungti į įvairius darbus.. Tas nutarimas yra vykdomas skubos keliu. Iš 
Seedorf’o stovyklos DP iškelti kitur; joje bus įrengta pereinamoji sto
vykla vykstantiems į D.Britaniją. Netoli Londono, prie Temzės, yra ruo
šiama kita priimamoji stovykla atvykusioms į D.Britaniją, iš kurios at
vykusieji bus išskirs Ly ei po darbovietes.

Yra sudalytas 82 profesijų rušiu sąrašas, iš kurio kiekvienas DP 
gali pasirinkLi sau tinkamą amatę ir darbę. Kartu su dirbančiu gali vykti 
ir nedarbingi šeimos nariai, tačiau pradžioje pirmenybė duodama viengun
giams*.

Kiekvienas, norįs išvykti, turi būti gydytojo apžiūrėtas. Visi 
priimtieji bus veltui nugabenti ir išlaikomi, ligi gaus darbę. pirmenybę 
gaus tie vyrai ir moterys, kurie sutiks dirbti juodę darbę, ir tie vyre i 
ir moterys, kurie moka kokį technišką ar šiaip amatą. #

Visi DP gaus, vienodą su anglu darbininkais atlyginimą ir naudosis 
vienodomis darbo sąlygomis. D.Britanijoju juodadarbiai gauna po 80-100 
šilingu (4-5 svarai) savaitei, kvalifikuoti darbininkai nuo 90-120 š.; 
juodądarbėms moterims nuo 50-65 š.. Normalus darbo laikas yra 44-48 darbo 
valandos savaitėje.
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Ligoninėse ir kitose panašiose darbovietėse miterims vidutinis 
atlyginimas siekia 64 šil.- savaitei', iš kuriu išskaitoma savaitei už 
maistą 2? šil., būtį ir baltiniu skalbimu, taip kad lieka gryno uždarbio 
41 šilingas.

Darbininkai, atvyki 4 D.Briteniją ir negavę butu Prie darboviečių, 
bus pat-.Įpinti bendrabučiuose bei stovyklose. Dirbančiųjų šeimos nevisados 
galis* kortu su jais gyventi, bet kiekvienam bus leidžiama savaitės gale 
praleisti pas ’ saviškius, Bendrabučiilose bei stovyklose gyvena darbininkai 
turės mokėti po 30 šilo (moterys po 25 šil.) savaitei už maistu ir butu. 
Už šitą mokestį jie kasdien gaus du kart valgyti, o sekmadieniais - tris 
kartus. Pietus darbininkai gaus- už pigią kainą darbovietės kantinoje.Kiek
vienas šeimos narys, gyvenąs D.Britanijoje, už maistą ir butą, turės papil
domai nedidelę sumą primokėti. Už šeimos nariu išlaikymą mokestis yra taip 
apskaičiuotas, kad iš darbininko uždarbio liktu reikalinga suma jo ir jo 
šeimos nariu asmeninėms išlaidoms.

Kiekvienas darbininkas ir pilnametis šeimos narys, atvykęs į D.Bri
taniją, gaus ligi metu galo po 60 drabužiams pirkti kuponu, vaikai (ligi 
18 m.) -aus 70. Pa v., vyr. kelnės kainuoja .20 šil.- ir dar 5-7 kuponai; 
moter.batukai maždaug tiek pat ir 7 kuponai.

Visi svetimšaliai darbininkai turi tas pačias teises, kaip ir 
britu darbininkai. Jie moka tuos pačius išskaitymus apdraudimui nuo ne
darbo ir ligų ir naudojasi tomis pačiomis teisėmis ir kompensacijomis ne
laimingu atsitikimu'atvejais.. Kiekvienas, atvykęs į D.Britaniją, moka 
tuos pačius mokesčius, kaip ir britu darbininkai, ir visais atvejais yra 
priklausomi D.Britanijos įstatymu.

Pirmai pradžiai darbininkai į D.Britaniją bus įleidžiami vieneriems 
metams su geros laikysenos sąlyga ir ypačiai, kad jie rūpinsis tik darbo 
ministerijos nurodytoje srityje dirbti, ir kad darbą keis tik su darbo 
min-jos žinia ir ritarimu. Ilgesniam laikui pasilikti leidimas bus duo
damas, kai atitinkamas asmuo laikysis nurodytu sąlygų ir bus vertingas 
britu bendruomenės narys.

Jokiu atveju nebus keičiamos vokiečiu markės į anglu svarus. At
vykstą į E.Britaniją privalo atsikratyti visu vokišku pinigu. Bagažo 
kiekvienas gali tiek turėti kiek pats gali Panešti. Kiekvienas darbininkas, 
atvykęs į išvykimo uostą, gaus po 5 šil., o atvykęs į D.Britaniją - sekan
čia sumą.

Tokios yra taisyklės. Pirmiausia pradėta vežti iš -Lubecko į perei
namąjį lagerį, gasiruošti išvykimui nedavė nė 24 vai. Seimu neėmė, jeigu 
jose yra vaikai. Dėl ju dar neturį nurodymų. Paėmė tik tas šeimas, kurią 
visi nariai yra darbingi. Paėmė tuos vyrus, kurie sutiko šeimas palikti. 
Daugiausia susirūpinimu kelia patalpos ten Anglijoje.Gyventi barakuose po 
keliasdešimt, būti atskirtiems nuo šeimų - tai grįžimas į tą netikrą padė
tį, kurią teko tremtiniams pakelti karo metu.

TREMTINIAI JBELGIJ^
Belgu sutartis su JV armija dėl 

tremtiniu
Šiais metais vokiečiu belaisviai turės būti paleisti namo. Belgai 

ir prancūzai susirūpino darbi ninkais jiems pakeisti. Belgijos vyriausybė’ 
susitarė su USA armija ir tarptautini’, nabagėliu komitetu dėl tremtini'.’ 
gabenimo anglių kasykloms. Svarbiausi susitarimo punktai: 1) Belgijos vy
riausybė užtikrina reguliaru ir pastovu darbą tremtiniams, niekad ir nieku 
nebendradarbiavusi pms su naciu režimu; 2) jie bus priimami į Belgiją ir po 
90 dienu galės atsikviesti savo šeimų narius (žmoną ir mažamečius vaikus). 
Jiebus raginami pasilikti Belgijoj, ir po kurio laiko jiems bus suteikiama 
pilietybė (musu žiniomis tik po 10 metu.x<ed.) ; 3) už ju pervežimą per Bel
gija, apgyvendinimą, maistą ir darbą atsakinga Anglių Kasyklą S-ga, 4) 
užsienio darbininkai bus traktuojami kaip ir Belgijos darbininkai, dirban- 

, tieji tą patį darbą; 5) Sutartį pasirašiusiu asmenų teisinę ir politinę 
apsaugą perima tarptautinis pabėgėliu komitetas. 6) Darbininkai, kurie su
laužys sutartį, kurie bus rasti netinkami darbui po žeme ar kitose vietose, 
kurie savo veiksmais bus pavojingi viešajai tvarkai ar saugumui, galės
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kol USA karinės pajėgos yra atsa- 
Darbininkai gali sutarti nutraukti joje numatytu budu, 
Belgijos vyriausybės dokumentus, reikalingus iš jos

būti sugražinti į amerikiečiu zona, 
kingos už DP. 7) 
tada jie 
išvykti.

gaus iš vyriausybės dokumentus, reikalingus iš jos

T raportas
5 e l'g i j o j

r e m t 
a p

Ryšium su
tuviu, latviu, estu ir jugoslavu delegacija vietoje susipažinti su dar- 

" bo ir gyvenimo sąlygomis.( I ją įėjo ne tik lietuviu žmonės, kurie buvo 
numatyti ir pasiūlyti tremtiniu bendruomenės). Delegacija grįžo ir pa
teikė savo raportą. Svarbiausi jo punktai;

1) S^syklos^ ” Kasyklos dvieju rušiu: senesnės Liege, Charleroi
ir Lalouviere, modernesnės - La Oampine. Senesnėse - daug anglies dul
kiu, temperatūra aukšta (38°C). Kasami klodai 600-1000. metru gilumoj, 
įrengimai senoviški. Modernesnėse •• mažiau dulkiu, jos naikinamos me
chaniškai laistant vandeniu; -temperatūra normali (20° - 251C); lubos 
pakankamai stiprios; įrengimai modernesni. Visose kasyklose darbo sąly
gos tik patenkinamos. •

2) Atlyginimas.- Dirba trimis pamainomis po 8 vai. pamainos' ne
keičiamos. Šavafteje-5 darbo dienos. Atlyginimas 140-230 franku dienai. 
Šeimos priedai; 1 vaikui 170 franku 
(1 dol. = anie 43 frankai).

3) Pragyvenimas.- Seimai iš 
nai. Taigi“3I3ėšnėš“šefmos gali tik

4) B u t a i.- Sąlygos blogos 
barakuose su cementinėmis grindimis, 
nei kitu šildomųjų įtaisymu; nėra poilsio vietų* Sanitariniai įtaisymai 
yra labai blogi, Jau dabar patalpos yra perpildytos. Šeimoms ju visiš-

■ kai nėra. .
ĘįTOS_nrįėrašąs• žautiniaikulturiniai, nei religiniai trem

tiniu reikalai nerėšnėktucjami; jokios lietuviškos mokyklos, jokio'ku
nigo; net vienas vertėjas skiriamas tik 10.000 žmonių

i n i u
i e s ą
šia sutartimi buvo sudaryta lenku, ukrainiečiu, lie-

delegaci j o s 
lygas

mėn., 3 - 1570 franku, 6 - 1730 *“?•

4 asm. minimumas! 160 franką die- 
išsimaitinti, bet ne sutaupyti.
. Didesnė agnliakasiu dalis gyvena 
Nėra vandentiekio, nėra krušnią,

P r a d e- d. a v e r b u o t i
Belgijos delegacija jau buvo atvykusi verbuoti darbininku Miin- 

•chene. Mūnchene buvo sušaukti tremtiniai, kuriems pranešima turėjo pa
daryti belgu delegacijos nariai (5 karininkai). Bet praėjo valanda lai
ko jiems besiginčijant su UNRRA. Susirinkusiems ėntus nekantrauti vienas 
iš belgu pareiškęs, kad UNRRA draudžianti belgams kalbėtis su tremti
niais.

Tuo pačiu metu į Bad Eibling buvo atvykę prancūzai. Jie verbavo 
jugoslavus kasykloms. Sakė, kad ju sąlygos geresnės nei belgu*

- Ar garantuosit, kad Prancūzijoj musu neišduos bolševikams? -
Buvo paklausimas. £

- Mes už vyriausybe negalim kalbėti, bet patys manome, kad ne.
Delegacija žadėjo tą klausima išsiaiškinti. ,

ELTOS pastaba; Lietuviu atsakingosios istaig.s į moterų vykimą žiu- 
rėJo'nelgiamalT'nes jos lietuviu įau.ai didelė dalis turės žūti. Kas 
kita, jeigu jos ten kurtąsi šeimomis arba jei įsileidžiami ir lietu
viai vyrai ir tokiu budu kurtysi lietuviškos šeimos, kurios yra svar
biausia tvirtovė /4'■-‘’■’įvylou. išsaugoti. Sitais ir kitais sumetimais 
lietuviu cen^inės įstaigos palankiai žiuri į dabar paskelbtą visuo-. 
tini tremtiniu perkėlimą j Angliją. Neigiamai - į gabenimą į Prancūzijos 
kasyklas ar ukius, palieka privačiai atsakomybei vykti į Beigiją..

Pirmas transportas
Iš Hanau išvyko į Selgij s kasyklas pirmas transportas liežuviu - 

50 žmonių. Priimtas palankiai su gėlėm ir dovanėlem.Manome,kad išvyks 
iki 1.000 žmonių,
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Argentinon ir Brazilijon
Emigracija labai 'opuliari tarp tremtiniu* Kad tik ne Vokietijoj - 

. instinktyviai visi veržiasi. Hanau (JV zona) stovykloj emigruoti i Ar
ge n t i n ą užsirašė per 1.700. Sąrašai išvežti i Frankfurtą, kur prie 
kataliku misijos supintis DP *’ emigracija į Argentiną Vatikanas yra pasky
ręs Įgaliotini kunigą amerikieti Edward J.Killion.

x*nglu zonoj B r a z i 1 i ja verbuoja tremtinius, Meerbecko sto
vyklai buvo skirtas kontingentas 80. Norinčiųjų užsirašė 200, tarp ju 
keliasdešimt lietuviu.

U N R R A V E I K L a PRIES STUDENTUS

■ UNRRa amerikiečiu zonoj išsigalvoja vis nauju išdaigu. Kai nepasi
sekė tremtinius išsiųsti 1 Sov.S-gą ėmėsi naujo screeningo. Kai su gėda 
turėjo screeningus nutraukti, dabar savo galybę rodo prieš tremtinius stu
dentus. „

JV zonos vyr.UKRj.-os vadovybės įsakymu uždaromi visi DP studentu 
bendrabučiai ' ' .1' prie vokišku universitetu. Nuo balandžio
pradžios jau uždaryti Karlsruhėj, Stuttgarte, Heidelberge ir kt. Ten už
darė ir UNRPA-os išlaikomas studentu valgyklas.

Dar daugiau - Stuttgarto UNFAA-os district© vadovybė 1947 m.kovo 
12 d. aplinkraščiu uždraudė išduoti sausą maisto 
d avi.nl tuose teamuose registruotiems, bet prie universitetu gyvenan
tiems DP studentams. Ligi šiol buvo praktika: studentas pasiima maistą iš 
savo stovyklos vienai savaitei ir važiuoja 1 artimiausią universiteto mies- 

* tą. Dabar jeigu jis nori naudotis UNARA-os globa, tai turi, sėdėti lagery 
ir nuo studiją atsisakyti. Jeigu nori studijuoti, tai turi atsisakyti UNRRAOs 
globos, pereiti prie vokiečiu maisto korteliu ir savo lėšomis viską apsi
mokėti. 0 ju neb|raJau šiems tremtiniams baigiasi lėšes, o kas bekalbėti 
apie studentus. .

S V I E T I M .. S I AMENDS
Naujiabiturientai
Tremtiniu mokyklos mokslo metus baigė balandžio pradžioje baigusiu 

8-ąją klasę šiemet yra 515 mokiniu. Ketvirtosiose klasėse yra 428 mokiniai. 
Kuriu pažymiu vidurkis yra nemažesnis kaip 4, egzaminu tiems nereikia 
laikyti.

Svarstomos galimybės sustiprinti specialybių bei amatu mokymą.

Kova dėl universiteto Munchene
S.m. sausio 17 d. UNhAa Team 1066 gavo įsakymą 4S valandų laiko

tarpyje išsikraustyti iš ’’Deutsches Museum’’ patalpų, kurios turi būti per
duodamos vokiečiams. Ten buvo ir ūNRRa-os universitetas. Senatas ir studentu 
vadovybė griebėsi daryti žygiu, kad tuo nebūtą universitetas likviduotas.’ 
Užmegsti ryšiai su su Bavarijos švietimo ministerija, kuriai tos patalpos 
atitenka, ir išten gautas leidimas patalpomis naudotis. Dėl universiteto 
meterialinės padėties tuoj kreipiasi į karinę vadovybę Frankfurte bei Mun
chene, iš kur pažadėta parama.

Tačiau išsikraus tankios UNRRA-os noras buv,o likviduoti ir univ~tą. 
Nutraukus maistą buvo paskelbta, kad studentai turi teisę arba pereiti į 
lagerius, arba gauti vokiškas korteles. Tačiau sąmoningai nebuvo išduoti 
užsiregistravimo pažymėjimai, be kuriu nė vienas-studentas negali įsire
gistruoti kitur. ..ntra - buvo pareikalauta UNRRA-i atiduoti visus univ-to 
laboratorinius įrengimus ir mikroskopus, kurie anksčiau buvo gauti iš ka
riuomenės. Keleto profesorių ir studentu vadovybės dėka laboratorijos liko 
beveik nesuardytos.

Studentai ypatingai sunkioje padėtyje, nes nuo sausio 22 d. negau
nama maisto. Ryšium su UNAlu.-os trukdymais sausio 25 d. studentai surengė 

■

9



masines viešas demonstracijas- ir paskelbė 3 dienu balo streiką Apie 800 
studentu nuėjo prie karinės vadovybės rumu ir reikalavo sudaryti- sąlygas 
toliau studijuoti. Karinė vadovybė i demonstracijas atkreipė dėmesį, 
^rižddėjo universitetą ramti'ir ištirti visus su UNiuiA įvykusius nesklan
dumus. Demonstrantai nešė įvairiomis • kalbomis parašytus plakatus; ’’Mes 
norime mokytis”. - '

Taip baigė savo dienas vadinamas UNRuA-os universitetas, ir nuo 
šiol vadinsis tarptautiniu universitetu. Daromi žygiai, kad tai nepasi
baigtu su šiuo semestru, bet butu gautas leidimas veikti ir toliau; atroCo 
pavyks, nes karinė vadovybė ir Bavarijos švietimo ministerija tokiam uni
versitetui pritaria.

neikia pažymėti, kad sunkioje padėtyje, be maisto, atsidurusius 
•studentus pasisiūlė šelpti net vokiečiai. Tarptautinės organizacijos 

’’Pro Una Sancta, Ecolasia” Muncheno skyrius duoda studentams pavalgyti 
sriubos ir duonos nemokamai.

1 200 ’’Čiurlionio” koncertu
3.m.sausio 25 d. "Čiurlionio" ansamblis vadovaujamas A.Mikulskio 

savo nuolatine'jo gyvenamojo vietoje prancūzu okupacinėj o zonoje Dcttingen 
bei Urach,, kukliai paminėjo savo koncertu dvišimtinę.

Iliustruojant skaičiais, ansamblio veikla atrodė taip: 
ansamblis įsteigtas Vienojo 1944.VIII.28 d.

Koncertu klausėsi 101.670 klausytoju iš ju 32.620 kariškiu”"!r 69*050 
civiliu- Skirstant tautybėmis ansamblio koncertu klausėsi: 25-130 ^run- 
euzu kariu, 4170 amerikiečiu kariu, 2820 anglu kariu, 300 lenku kariu 
ir 200 liuksemburgiečiu

Gastrolių metu įvairiomis susisiekimo priemonėmis’nuvažiuota 
19.221 km ir aplankyta 85 atskiros vietovės visose trijose Vokietijos 
okupacinėse zonose, ansamblio sąstatu šiuo metu sudaro 43 žmonės.

Kelias nuo pirmojo iki du-šimtojo koncerto buvo nelengvas. Lietu
viškos dainos, šokio, ir muzikos pergalė svetimtaučiuose buvo’ laimėta -po - 
didelio' ir kruopštaus pasiruošimo, perėjus karo ir kitu gyvenimo aplin
kybių skaudžia Odisėju. Žymusis Paryžiaus gynėjas generolas Margueritte 
Lit Ližė, būdamas vienose užsieniečiu meno kolektyvu varžybose Baden-Ba- 
denc komisijos? pirmininku ir pripažinęs, tose varžybose "Čiurlionio" an- ’ 
sambliui pirmąją vietų, pareiškė: "nš buvau liudininkas aukštos kultūros, 
išaugusios iš senos šalies. Sužavėtiems žiūronams atrodo, kad jie mato 
jaunas margaites šokant smėlėtame Baltijos pajūry, kad jie girdi vėjo 
šlamesį pušu miško. Pasirodymas jaudino dar ir giliai išreikšta savo gim
tojo krašto nostalgija, gražaus tolimo krašto. Aš linkiu "Čiurlioniui" 
pasisekimo, kurio jis yra tikrai vartas".

"Čiurlionio" dainas ir šokius buvo labai pamėgęs USA armijos gon* 
Smits, atsisveikindamas su savo karine karjera ir pereidamas į diploma
tinę sykiu švęsdamas savo gimimo diena generolas buvo pasikvietęs Ciur- 
lionišklus, vienintėlius iš civiliu, tarp savo karininku į pietus. "Aš 
girdėjau apie lietuvius dar Amerikoje”, sakė savo atsisveikinimo prakal
boje generolas', bet aš ju nepažinau. Tik iš šitų lietuviu meno atstovu 
aš pažinau lietuvius ir juos p-milau. Aš išvykstu iš čia, bet jusu rei
kalus aš laikysiu prie širdies kari, p savuosius". Tai tas pats generolas, 
kuris dabar US^x atstovauja Maskvoje.

"Čiurlionis" jau atliko savo misija tremtyje. Vadovaujančiųjų 
veiksniu rūpestis, kad. jis pakliūtu i užjurį, kur jo misijai butu plati 
dirva, 0 jis neapviltu.

Vasario 16 d. proga Vykdomoji Taryba Čiurlionio ansambliui skyrė 
premija 5«000 AM. už Lietuviu meno garsinimu tarp svetimųjų. Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga taip pat įteikė”Čiurlioniui"5000 RM.

Hamburgo Baltic University per* kel
tas į Pinnebergą

Hamburgo Baltijos Universitetas šių metu pradžioje-iš Hamburgo 
iškeltas į Pinnebergą į vokiečiu kareivines. Naujosios universiteto pa-
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talpos yra erdvesnės, bet nepritaikintos universitetiniam darbui. Hambur
ge, kad ir glaudžiau gyvenant, buvo galima lengvai naudotis miesto bi
bliotekomis. Dabar studentijai ir profesūrai į Hamburge tenka važinėti 
JO km kelia, nes pačiane Pinneberge jokios'bibliotekos nėra, o universi
teto suorganizuota biblioteka dar labai negausi. Tačiau kiti universite
tai, ypačiai ii .jnerikos siunčia Hamburgo baltu un-tui padrąsinančius 
sveikinimus, o kai kurie ir knygų* - Kovo 16 d. un-tas šventė savo metines.

Lietuviu mokyklos anglu zonoje
..nglu okupacinėje zonoje šiuo metu yra 33 vaiku darželiai.kuriuos 

lanko 997 vaikai, *8 pradžios mokyklos su 1954 mokiniais, 4 progimnazijos 
ir 10 gimnazijų su 1123 mokiniais, dviejose amatu mokyklose mokosi 219 noki, 
niu, mokytoju kursuose Seedorfe 31 klausytojas, dailės studijoje Gross 
Heše e 8 klausytojai, aukštesniojoj prekybos mokyloj Grevena 88 mokiniai. 
Tai vis gnynai lietuviškos mokyklos. Be ju dar Buztehtitėje DP amatu mo
kykloje mokosi 90 lietuviu jaunuoliu, jurininku mokykloje Flensburge - 
40, "Hamburge (pinneberge) 270 studentui lietuviai ir dar 440 lietuviu jau
nimo studijuoja vokiškuose universitetuose. Susumavę gausime, kad lietu
viško jaunimo gražus būrelis pasodintas į mokyklini suolą, būtent 5198, 
o tai sudaro beveik 21yj visu lietuviu gyvenančiu šioje zonoje. 0 jei dar 
■ridėsime lankančius visokiu rušiu suaugusiu kursus, tai tasai•procentas 
dar žymiai padidės. Tačiau su kokiu vargu jie mušasi i mokslą.

Prekybos mokykla
Grevene, anglu valdomoje Vokietijos zonoje, veikla trijų skyrių 

Prekybos mokykla '’Žibintas”. Jos uždaviniai: padėti lietuviams tęsti moks
lu prekybos mokykloj, kurie dėl ištrėr.lmo negalėjo jo baigti. Lietuvoje, 
Paruošti jaunimą prekybos gamybos, administracijos ir kitu ištaigu bei 
Įmonių biuru specialistais, sustiprintu svetimu kalbu mokymu padėti jau
nimui lengviau Įsijungti į kitu tautu ūkini gyvenimą, jei tektų ilgesni 
laikę gyventi svečioje žemėje, paruošti jaunimą komerciniu mokslu studi
joms ’"re kybos institutuose ir universitetuose.

Šio darbo pradininkai buvo dabartinis mokyklos direktorius dipl. 
ekonom. J. Varanavičius, vicedir. J. Kukanauza ir kun.Kuznickis, kurie 
1945 m.vasarą vadovaudami Celles (Hannover) lietuviu apylinkės bendruo-. 
menei ryžosi organizuoti prekybos mokyklą. - JJokykla pradėjusi darbą 
turėjo išeiti visą tremtiniu vargo kelią, kol pagaliau atsidūrė Grevene.

Šiuo metu mokyklą lanko 91 mokinys. Joje dirba 17 mokytoju ir 3 
administracijos tarnautojai.

Juru mokykla
Lietuviai tremtiniai jurininkai ir jūrininkystės specialistai 

praėjusiais metais Flensburge, anglu valdomoje Vokietijos zonoje suorga
nizavo juru mokyklą- Mokykla pirmuosius mokslo metus baigs šlu.metu baland
žio mėnesi. Mokykloje veikia 4 klasės: dvi navigacijos ir dvi mechanikos. 
Juru mokyklai vadovauja D.i’.lVL-ŽEIK.-.

Architektūros konkursas
Pereitu metu vasario m.Lietuvos krašto ūkio atstatymo konferenci

joje Augsburge buvo iškelta eilė sumanymu krašto atstatymo reikalu. Lie
tuviu tremtiniu inžinierių draugijos centras ėmėsi dali sumanymu Įvykdyti. 
Jis paskelbė architektūros konkursą tipiniams kaimo ir miesto gyvenamųjų . 
namu projektams paruošti.

I-o pusės metu jury komisija, susidedanti iš doo.V.Žemkalnio,doc. 
K.Kriščiukaiėio, dipl.inž. J.Jasiukaičio, dipl.inž. J.Gimbuto ir dipl.inž. 
Br.Galinio gavo 45 -rojektus (34 projektai miesto ir 11 kaimo statybos). 
Ji Už juos paskyrė tris premijas už kaimo ir tris už miesto statybos pro
jektus. Už miesto namu projektus pirmąją ir trečiąją premiją laimėjo dipl. 
inž. Jurgis 0 k u n i s. antrąją premiją už miesto namu projektus ir tre
čiąją premiją už kaimo namus laimėjo inž.arch. Vladas S v i p a s . ,
Biru® ją premiją už kaimo namus laimėjo dipl.inž. Jonas M u 1 o k a s. 
antrąją premiją už kaimo namus laimėjo dipl.inž.Karolis H, e i e o n a s.
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Konkursui, pasibaigus i.ugsburgo lietuviu stovykloje buvo surengta 
konkursiniu darbu paroda, kurią aplankė daug gyventoju-

T a E M T I K I I D a B Z

Sargybų ir transporto kuopos
„merikiečiu zonoj civilinės sargybų kuopos, kurias amerikiečiai 

organizuoja iš DP, susilaukė tarp lietuviu didelio pritarimo. Kai kuriu 
stovyklų visi tinkami vyrai 1 jas įstojo. Karinė amerikiečiu vadovybė 
lietuviais ir apskritai baltais pareiškė daugsyk pasitenkinimą. Buvo nu
matyta suorganizuoti civiliniu sargybų kuopu viso iki 40.000 žmonių. 
Tačiau suorganizavus baltu 9 kuopas, reikalas sustojo. Kuopos tikrinamos, 

' ar tarp ju nėra tarnavusiu vokiečiu kariuomenėje. Ligšiolinis screenirigąs 
pašalino vos kelis lietuvius, latviu ir estu daugiau.

Didesniu tempu eina transporto-kuopu organizavimas. Ju-tuo tarpu. . 
busią organizuota ne t oi 50. . . • ,*;

amerikiečiams tai apsimoka. Jie atpalaiduoja savo žmones. Jiems 
tremtiniai atsieina skatikus, palyginti su amerikiečio kareivio išlaikymu,

TREMTINIŲ S U. V A Z I <1 M ’ • " •’
Baltietės' moterys susiorganizavo 
Pabaltietės tremtinės moterys ė.m. kovo 8 d. Esslingene, Vokie

tijoje aptarė aktualiuosius klausimus ir išsirinko moterų Tarybą, suva
žiavime dalyvavo 38 lietuviu, 23 latviu ir 21 esčių atstovės. Suvažia-. 
vimo rezoliucijos:

1) Pavesti Moterų Tarybai įkurti Darbo Centrais, kuri tuojaus .
suregistruotu‘Visą amatininkams ruošti mokymo personalą, . . ;

2) Pateikti memorandumą karinei valdžiai mitybos reikalu. . •
3) Pasirūpinti, kad moteryš turėtu atstoves bendruomenių komi- 

tetuosę.
4) Padėti išsklaidytai gyvenantiems šeimos nariams Įvairiose 

zonose, apsigyventi vienoje vietoje.
I Moterų Taryba išrinkta; lietuvės.- 1) Dr.Žilinskienė Marija, 

2) Saulaitienė Ona, 3) Dr.Easlavičienė ^leksandra, 4) Augustinavičiėnė 
Danutė, 5). Garbuzaitė Emilija, 6) Jasaitienė Sofija, 7) Milvidaitė Ma-/,"/. 
rija; latvės - 1) Tekia Lrdraane, 2) Marija Udre, 3 i Margarieta Bušą, 

. 4) umalija Stavere-Bone, 5) Elisa Druva, 6) Lidija Šute, 7.) Lutą Heine, 
8) Olga .\etuma; estės - 1) Johanna pats, 2) Mali- Jurma, 3) Gertrud Ani
line, 4) Marta vander Bellen, 5) Hilda Viliu, 6) Alno Tammaru, 7) Ella 
Ignats, 8) Elvine Koop.

I Revizijos Komisiją išrinktos; lietuvės - 1) Jakubonienė Stasė,’ 
2) Leklaitienė Halina; latvės - 1) Olga Dselsite, 2) Anita Sudane; 
estės - 1) Mno Onni, 2) Olga. Lonk.

Sėkmingesniam darbo pasiskirstymui įkurtos penkios sekcijos: 
jaunimo, darbo, administracijos ir teisės, socialinė,-kultūrinė. Burtu 
keliu Pabaltijo Moterų Tarybos pirmininkės vieta teko Dr.M.Žilinskienei, 
vicepirm. - Mag.rhil.M.Jurmai ir Tekiai Lrdmane

Gydytoju suvažiavimas apie 
kalorijas -

t

Kovo, 27 d. Lendsburgo ftcvykloje buvo gydytoju suvažiavimas gu
riame buvo nagrinėjami tretiniu sveikatos reikalai. Pirmas pranešėjas; * 
Vienoj gimnazijoj (..iut.erisee) 50-Jo mokiniu svoris yra mažesnis už normalu. 
Tik 54,6-/a mokiniu svoris per 3 mėn. priaugęs po 1 kg, o kitu yra nepasi
keitęs ir net krites, „ntras pranešėjas; Suaugusiam nedirbančiam maisto 
reikia 2000-2400 kalorijų- Lengvai dirbant kiekvienai darbo valandai 
turi būti -ridėta 50-100 kai.,sunkiai dirbant 100-200 kai. Sunkiai dir
bąs suaugąs, kuris sveria 70 kg, reikalingas 3300 kai., lengvai dirbąs,-' 
kuris sveria 65 kg, - 2800 kai.- Proto darbininkams mažiau svarbos turi - 
maisto kiekybė, bet labai svarbi, kokybėm Tremtiniu stovyklose maisto
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normos oficialiai 1500 kaloriją Faktiškai nedaugiau kaip 12003 trūksta 
kasdien 1600 kai. Dėl to tremtiniu organizmas silpsta ir daros nebeatspa- 
rus ligom.

Trečias pranešėjas; Dirbantieji stovykloje ar už jos ribų gauna 
tam tikra maisto priedą, o motinu darbas šeimose nieko neskaičiuojamas 
ir jos gauna nedirbančio normą. Tai neteisingd, nes motinos darbas dažnai 
yra sunkesnis už dažno "dirbančiojo” darbą.

Po diskusijų prieitos išvados;
a) motinos su 1 vaiku iki 6 metu ir motinos bent su 2 vaikais iki 

4 metu turi būti laikomos dirbančiomis ir gauti dirbančiųjų maistą;
■ b) turėtu būti pagerinta maisto kokybė ir padidinta kiekybė; nes 

dabar faktinis maisto kiekis mažesnis nei vokiečiu;
c) besimokantieji turėtu būti laikomi dirbančiais;
d) prašyti, kad bent 5070 gaunamu baltymu kiekio'sudarytu gyvulinės 

kilmės baltymai..
Baltu studentu atstovybė.
Kovo 9d. sudarytas Centrinis Baltu Studentu Komitetas, jo uždavi

nys - vieningai siekti savo studentiškos padėties pagerinimo, stiprinti 
baltu tautu kulturinius ryšius, supažindinti kitu tautu studentus su 
baltu siekimais.

N E 1 P ū A S T I SVEČIAI P S TREMTINIUS 
Stassenas pas Hanau lietuvius
HaiuU DP STOVYKLA. Kovo 13 d. netikėtai aplankė respublikonu 1948 m. 

kandidatas i US.x prezidentus, Harold E.Stassen, lydimas aukštu USFET kari
ninku- Jis pažiūrėjo UNlūu.os liginine, 1TCT dirbtuves, lietuviu gimnazija 
ir kitas Įstaigas, atrodo, kad dirbančiųjų DP stovykla aukštajam svečiui 
padarė gerą įspūdį. Jo kelione aprasinėjantieji■ laikraščiai pabrėžia Mr. 
Stassen domėjimąsi tikruoju gyvenimu, nes pav.Italijoje 
jis vienas vaikščiojo po juodąjį turgu ir "derėjosi" dėl kainu bei prekių- 
Tą patį matėme ir Hanau stovykloje, kur svečias nenorėjo laikytis vedžio
jimo plano, bet pats kaišiojo galvą ir teiravosi visur, kur tik jam patik-. 
Būdamas liet, gimnazijoje, jis klausinėjo II ir VII klasės mokinius, kaip 
jie čia atsirado, ko mokosi, ko siekia ir kokiu planu turi ateičiai. Gerą 

. Įspūdį padarė II-os klasės mažas lietuviukas Augžemis, kuris su kandidatu 
1 USA prezidentus kalbėjosi angliškai ir vykusiai atsakė į visus svečio 
klausimus. Kalbėdamas su estu stovyklos vadovu kun. Temmarru, svečias pa
klausė, ar daug DP važiuos dirbti į Belgiją ir Prancūziją. Kun.Tammarru 
atsakė, kad šie kraštai yra per arti "geležinės uždangos”. Jeigu busime 
verčiami anglis kasti, tai leiskite tą darbą dirbti USa, Kanadoje ar kitur, 
bet tik ne Europoje, - pareiškė kun. Tammarru, prieš tai paaiškinąs, kodėl 
mes.negalime grįžti i okupuotas savo tėvynes. Mr.Stassen jokiu pažadu ne- 

.. davė, tik pasiteiravo, kaip mes žiūrime į emigraciją Pietų Amerikon.

Sovietu karininkas pas K y 1 i m 
lietuvius —

1947 m. vasario 22 d. Kylio lietuviu stovykloje lankėsi sovietu 
repatriacinės komisijos atstovai; kapitonas ir politrukas majoras, kuris 
ėjo vertėjo pareigas. Juos i stovyklą atlydėjo anglu 506 Mil-Gov,D©t.Šefas 
pik.Itn.Shadwell ir vietos UNlutA 101 team cH rektorius Čekoslovakijos žydas 
Drozdek. Visa ši delegacija į stovyklą atvyko automobiliais, ginkluoto 
anglo sargybinio lydima. - ,

Anksčiau UNluu. buvo paskelbta, kad su sovietą atstovais norį pasi
kalbėti stovyklos gyventojai užsirašytu pas stovyklos komendantą. Buvo 
užsirašą keli, bet pasikalbėti atvyko tik du lietuviai; vienas iš Didž. 
kitas iš Mažosios Lietuvos. Tarp Didž.Lietuvos lietuvio ir sovietu kapito
no Įvyko toks pasikalbėjimas:
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ou>. Melagis, sakykite man viską, 1947, Nr.4(17) 
turite,sakykite,kuo turite nusiskusti ir prašykite :ą
tik galėsiu, padarysiu.

Lietuvis;ronas vade,neturiu kuo skustis, nei ko prasyris tenoriu 
tik patiekti Tamstai porą klausimu,

Ka itonas: Prašau klauskite.
Lietuvis: kr Lietuva dabar iš tikrųjų yra visai laisva ir nepri- 

klausomą?
Kapitonas: Lietuva yra visai laisva ir ne r i klaus oria, bet ji 

tvarkosi komunistiniais '•■agrindais,
Lietuvis : Jeigu, kaip jus sakote,ji yra visai laisva ir nepriklau

soma,tai kodėl pas mus neatvažiuoja buvusiu Lietuvos vyriausybių nariai 
ar šiaip mums žinomi lietuviai, o atvažiuojat vien tik jus, rusai?

Kapitonas: Musu misijoj yra lietuvis karininkas kapitonas nepševi- 
fiius, Sakykite, ar Tamsta norite grįžti i Lietuvą. Jeigu esate netekąs 
sveikatos,jeigu buvote vokiečiu armijos karys ir esat sužeistas, tai grižus gausite pens!ją,aprūpinimą.Stalinas visa tai yra amnestavęs.

Lietuvis: Dėkui, „.š jau gavau jusu pensija, kai 1940 m. buvot 
okupavę.

Kapitonas:(isižeides) .Kaip tai okupavę? Niekas • neokupavę!
Lietuvis; Jusu kariuomenė rieš lietuviu norą užėmė Lietuvą, o pen

sija tokia: 7 mėnesiai kalėjimo-brolis išvežtas i Sibirą,švogeris sušaudyta-
Kapitonas: Gal tai buvo klaida.Jus gi paleido iš kalėjimo?
Lietuvis: Mane ~aleido vokiečiu bombonešiai;sugriovę kalėjimą. Už 

tai dabar žinau,ką gausiu grįžęs - kulką už 25 kapeikas į pakaušį..
Kapitonas: (supykęs kreipiasi į politruką vertėją,kad tas prašytą 

anglą karininką leidimo suareštuoti šį kaip įžeidusį SSSR).
Lngl.'lk.ltnr; kratydamas galva: čia jo privati nuomonė ir pas mus ją galima laisvai reikšti,areštuoti nematau pagrindo.
Kapitonas: (nurimsta) Na, tai sakyk, ar nori grįžti į Lietuvą?
Lietuvis: Kol ten bolševikai - negrįšiu,
Kapitonas: kreipiasi į anglą prašydamas leisti areštuoti.
anglas': Vėl neigiamai papurto galvą.

, Kapitonas. Ką dar norite pasakyti?
Lietuvis, ..r jus nežinot 1941 m. Sibiran išvežto' mano brolio 11- 

kimor Kapitonas: Jis jau penkis kartus grįžo į Lietuvą. Kaip jus pavardė? 
Užsirašęs ,:avar<fę ka"itonais su kitais Sov.S-gos atstovais iš Kylio iš
važiavo.

Jurgis Krikščiūnas
Kovo 24 d. Hamburge mirė Jurgis Krikščiūnas, agronomas,profesorius, 

buvęs ministeris, buvęs trentinią bendruomenės pimĮninkąs.
K. buvo gimęs 1894 m.balandžio 22 d.j.šmintoj ,Prienąval. ,pasiturln- 

fcliukininko seimoj e.Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir ją baigė 1914,Pet
rapilyje gamtos fakultete.Ten -praleido ir pirmąjį pasaulinį karą. 1923 m. 
Hallės un-te gavo agronomo diplomą, o netrukus ir daktaro laipsnį už di
sertaciją apie cukriniu runkeliu auginimą Lietuvoje. Grįžęs į Lietuvą - 
Siaulią agronomas ir pirmasis ėmėsi ūkio tyrimo darbą bandymą laukeliais. 
Sukurė ir vadovavo žemės ūkio tyrimo įstaigai. Vadovavo eilei ukinią 
organizaciją; x3ieno Centro ilgametis pirmininkas. Lie'ukio val
dybos narys, agronomą Draugijos pirmininkas, Hk^nominią studiją draugi
jos pirmininkas, Lino Pirmininkas. - K, vienas iš daugiausiai parašęs ūki
niais klausimais popui/arindamas ūkines žinias tarp ūkininką ar informuo
damas a->ie Lietuvos ūkį užsienius, - 1926 m, buvo paskirtas žemės ūkio mi- 
nisteriu,bet tei4bl;o tik iki 1926 m.grucdžlo 1? d,Paskui buvo įjungtas 
stipriau į žemės ūkio akademiją,kuri jį pakėlė 1935 a.o.profesorium.
1-rofe s or Jaudamas tremtyje baltą universitete Hamburge, K. ir mirė, ten ir
palaidotas.

i:ažymėtina,kad du vellonįes broliai - teisininkas ir' ūkininkas - 
z’uvo bolševiką išgabenti į Sibirą.
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