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■LIETUVIAI KANKINIAI FLOSSENBURGO KZ

Antrojo pasaulinio karo metu lietuviai lyginant su kitom taitom ati«. " < 
davė labai didelę kraujo auka kovojant prieš totalizing ir ruošiant dirva 
vakariniu demokratijų pergalei. Kankiniu kaulus, krematoriumuose sudegintu 
palaikų pelenus, išlikusius gyvus ir iš prievartos stovyklų išsilaisvinusius 
tebenešančius vergijos pančius randi nuo pačiu Sibiro taigų iki Atlanto pa
krančių* Šiandien daugelyje vietą, kur jau bent kiek sudarytos žmogaus lais- ' 
vei sąlygos, lietuviu tautos kankiniai, drauge su kitu tautu nukankintaisiais, 
pagerbiami ir jiem atminti statomi paminklai. Viena iš tokiu vietovių, gre
ta eilės jau pasauliui gerai žinomu'Trečiojo Reicho gėdos vietų, yra ir Flo- 
ssenburgo KZ

Didžiausias įįetwiu_kankiniu_procentas

Flossenburgo KZ iš viso buvo nukankinta 52.000 žmonių* Jie buvo su
vežti iš visu Europos kraštu, kad čia akmens skaldyklose, esančiose prie 
pat Čekoslovakijos sienos, griežtai izoliuotose nuo pašalinio stebėtojo akies 
galėtu būti terorizuojami ir žudomi. Lietuviu tauta čia sttdėjo baisią auką. 
Amerikiečiu karinės Įstaigos nustatė, kad Flossenbergo KZ buvo nužudyta: 
26.4J0 rusu, 17.546 lenkai, 5-964 vokiečiai, 4.771 prancūzas, 3-784 čekoslo- 
vakai, 3*413 italu, 5-152 žydai 2.480 lietuviai, 2.140 jugoslavu, 
1.695 belgai, 1.162 olandai, 672 vengrai, 450 graiku, 20 danu, 14 skandina
vu, 14 ispanu, 9 anglai ir 2 amerikiečiai.

NukankintujU skaičius didžiausias rusu ir lenku. Tačiau atsimenant, 
kad Sov. S-goj skaitoma apie 190 milijonu gyventoju, rusu aukos sudaro visos 
tautos tik 0,013$, lenku-aukos 0,058$, o lietuviu auku skaičius sudaro net 
0,087% visos tautos. Jeigu prancūzu ar anglu butu žuvę tokis procentas kaip 
lietuviu, tai jie butu palikę Flossenberge apie po 25 - 30.000, rusai-apie 
150.000 auku- Taigi lietuviu auka didžiausia.

Kankiniu_pagerbimas

Flossenburgo KZ kankiniai pagerbti 1947 m. gegužės 25 d., dalyvaujant 
Amerikos kariuomenės atstovam, kariniu misijų, esančiu Vokietijoje, delega
tam, Bavarijos ministeriam, vadovaujant ministerial pirmininkui Dr.Auerbachui, 
aukštiesiem dvasiškiam, Flossenburgo KZ išlikusiom gyviem kaliniam, tūkstan
tinei miniai page^biman atvykusiu dalyviu, daugiausia iš trentiniu stovyklų, 
kaip labiausiai suprantančiu šios aukos dydį.

Iškilmės buvo pradėtos vainiku padėjimu prie paminklo žuvusiom jau 
atėjus amerikiečiam. Nors ir gera amerikiečiu medicinos pagalba ir geras 
maistas, bet negalėjo išgelbėti su viršum dvieju šimtu kaliniu, kurie buvo 
žiauriausiai kankinti. Jie visi palaidoti Flossenburgo miesto viduryje ir ją. 
atminimui pastatytas gražus paminklas. Po išlaisvinime tarp mirusiųjų yra ir 
du lietuviai: Jonas VELIČKA, miręs 1945*5*5 ir Ernestas MAURlCAS-,miręs 1945- 
5*20. Vainiaus penėjus įvyko visu tikybų aukštėju dvasininku laikomos pa
maldos. Kataliku tikybos pamaldas laikė tremtinys vyskupas V* Podolskis,nau
jai pasatytoje KZ ribose koplyčioje, kurioje bus įfengtas vienas langas- 
vitražas pagal lietuviu tautinius motyvus. Po pamaldų vysk.Podolskis vienas 
iš dvasininku pasakė pamokslą anglu, prancūzu, vokiečiu ir lietuviu kalbom. 
Pamokslas įspūdingai nuskambėjo per visą buvusio KZ plotą, kuriame tuo laiku 
buvo susirinkę apie 12.000 klausytoju* Kad ir nenorom, bet pamokslo,kuriame 
buvo pasmerktas totalizmas, nešąs tautom ir žmonėm vergiją, turėjo išklau
syti ir Sov. S-gos karinė delegaoija, kurioj dar tebėra šimtai tokiu baisiu 
stovyklų

- Po pamokslo kalbėjo Amerikos kariuomenės atstovas, visi kariniu misijų 
delegatai, Bavarijos ministeris pirmininkas ir paminklui statyti komiteto
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atstovas. Ižkilminga eisena visi nusileido į mirties slėni, kur yra garsusis 
krematoriumas, surijęs 52.000 kaliniu gyvybes, ir kartuvės. Čia jau supiltas 
bendres visu nukankirftąją kapas. Tautu atstovai čia gavo teisę įamžinti kanki
niu atminima pastatyti paminklines lentas ir paminklus-.' Lietuviu paminklinė 
lenta jau pastatyta preš pat krematoriumo duris, o .paminklui pašventintas ant
kapis prieš pat kartuves. Už vieno kito mėnesio tame mirties slėnyje išaugs 
eilės tautu paminklai, kurie amžiais svetimam praeiviui kalbės apie dvidešim
tojo amžiaus žiaurumus,- kurie taip skaudžiai yra palietę lietuviu tautus r?-*- 
miai dirbusiu prie savo Baltijos krantu.

J KZ iškilmes Flossenburge buvo nuvykusi didelė lietuviu KZ delegacija, 
kuri per vietos ir užsienio spaudos atstovus padarė tokio turinio pareiškimu: 

"Lietuviu tauta yra viena iš nedaugelio Europos tautu, kuri nesutiko 
sudaryti vokiško legiono kitom tautom naikinti ir kaip tik dėl to turėjo su
kloti pačiu geriausiu auku - 21.000 žuvusiu kacetuose ir kalėjimuose ir 12.000 i 
jusiu i laisvę, įet fiziškai palaužtu kankiniu- Ją visu vardu pareiškiame,kad _ 
musu kova dėl teisingumo ir tautos laisvės yra nebaigta, Auku skaičius šiuo 
metu Lietuvoje siekia dešimteriopai daugiau, negu čia paminėti nadią persekio
jimo auku skaičiai. Šitos aukos, šitas nekaltas kraujas šaukiasi dangaus prieš 
klastų, kerštą ir neteisybę. Ir mes, kurie turėjom būti sudeginti krematoriu
muose, likome gyvi ne tam, kad tylėtume ir rankas sudėję lauktume. Pati Ap- 1 
vaizda, kuri mums dar leido gyventi, įpareigojo šaukte šaukti į pasaulio ge
rąją sąžinę ir pačiom dar neužgijusiom žaizdom reikalauti, kad neteisybė butu 
sunaikinta, žiaurumai pašalinti, žmčgaus ir tautą pavergimas pi statytas nrie 
gėdos stulpo, ' 1

Pasmerkimas tironam-t ' .
Amžinoji garbė žuvusiem kankiniam! -
Laisvė pavergtom tautom!”
Lietuviu kacetininkam yra perduota urna su kankiniu pelenais. Yrą ki

lusi mintis perkelti ją į JV.

ŠUSTIPREJES SOVIETŲ SB.UDIMAS PRIEŠ DP
. S5=S:=SSS5S=S:=S===S====:= =s====»=:=== = =:ss=: = =S5s==sa»)

Sovietai sustiprino propagandą dr diplomatinį spaudimą, kad tremtiniai 
butą priversti grįžti, I visus lagerius siunčia gausiai knygeliu apie roją 
sovietinėj Lietuvoj, Paleckio atsišaukimus, Lietuvos komunistą partijos laik
raštį "Tiesą” ir rusiškąją ’’Pravda”. Kai kuriose stovyklose rodomos sovietinės 
filmos. Daugely lageriu lankėsi sovietą karininkai, ragindami grįžti. Ant 
sieną stovyklose ar įstaigą viduje išklijuoti rašyti-ar' piešti plakatai.

H.Q.European Command aplinkraščiu įsakė garsiakalbiais, iškabom.ir ki
tom priemonėm visuose DP centruose paskelbti, kad grižtaiitie ji gaus 60 dieną 
maisto davinį, kad maisto davinys bus duodamas tik iki birželio 15 d* ir dėl 
to DP turi pasiskubinti ’’namo”.

”0 UNRHA Iš vi e* eu-SOVi* '2 k"ltinn~2į /

JV armijos laikraštis ’’Stars and Stripes” gegužės 15 d. paskelbė ravo 
korespondento pasikd. bė jimą su vyr.amer.zonos UNRRA-os direktorium Paul E d- 
wards. . *

"Paul Edwards, amerikiečiu zonos Vokietijoj UNRRAdirektorius, šiandien 
pareiškė, kad jis sutinkąs su rusą kaltinimais, jog lenką, ukrainiečiu, baltą 
ir jugoslavą repatriacija yra kliudoma antisovietinio elemento DP stovyklose.”.

Tuo pačiu metu Edwards pranešė, kad UNRi'A ir JV armija yra "pilnai su
si tar. us i os" dėl reikalo pašalinti šiuos asmenis, agituojančius prieš repa
triaciją.
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/ Amerikiečiu zonos direktorius pareiškė, kad šia ’’antidemokratiniai” 
lyderiai per žiamą yra sustiprinę savo šalininkę kontrolę ir naudoja tokius 
metodus, kurie'siekia nuo "intelektualinės propagandos iki karingo brutalu- 
mo,iki teroro" ,kad tik sutrukdytu laisvu DP apsisprendimu repatriacijos rei
kalu.. .

"Mes sutinkame su rusais”, pareiškė Edwards. "Mes remiame ju reika
lavimus" . • ' •

(Vėliausias rusu protestas buvo įdėtas "Pravdoj" gegutės 11 d,,kur 
Borisas Izakovas priekaištauja, kad "priešinga Sovietu S-gai propaganda yra 
varoma stovyklose). , • ■

Planuojamas išskyrimas • ' • . .

”$ioš antirepatriacinės grupės nėra demokratinio proceso padarinys, 
bet daugiau-liekanos prieškariniu režimu, kuriose atsi-spindi naciu ir fa- 
šistu konsepcijos”, apkaitino Edwards.

"Jos yra prievartos grupės, linkusios į karingu brutalumu ir teroru, 
užgniaužti laisvą kitu stovyklos nariu apsisprendimu/’ jis pridūrė.

UNRRA ir armijos sutartoji programa antisovietinius lyderius sukon
centruoti stovyklose specialiai '.’kietasprandžiam nerepatriuojamiem".

'. Repatriacijos propaganda bus vykdoma stovyklose naująją Rytu vyriau
sybių karininku.

Stovyklų nariai gali individualiai apsispręsti prieš repatriaciją. 
i Edwards paaiškino, bot jis negali viešai agituoti prieš kitu vykimą 

namo,
Edwards pareiškė, kad UNRRA skatina repatriaciją dėl menku vilčių juos 

platesne skale įkurdinti naujuose kraštuose.
"Armija gi skatina* repatriaciją iš naujo atsižvelgiant į faktą, kad 

jos pirmutinis uždavinys yra Vokietijos ir jos ūkinio ir politinio gyvenimo 
atstatymas", jis pridūrė.

„"Siu neproduktyviu ir svetimu tautiniu grupių buvimas Vokietijoje su
daro problemą, kuri komplikuoja Armijos planus”.

• *’ •/

Eltos prierašas Ponas Edwards nebe pirmas sykis groja pagal sovietinei* gai- 
3aš7~ŪNRRI”ne5e pirmas sykis vykdo sovietinė politiką OP atžvilgiu. Ne be 
pirmas kartas, kad UNRRA mėgina kalbėti ir Armijos vardu. Antrąjį screenin- 
gą ji organizavo taip pat "susitarusi su Armija".. Vėliau paaiškėjo, kad UNRRA 
pareigūnas buvo Armijos valią suklastojęs, nes ta Armija UNRRA-ai screenin- 
guoti uždraudė. Taigi ir dabar yra pagrindo tikėti, kad p. Edwards savo 
nuomonę pavertė Armijos nuomone sauvališkai^

Antra, p. Edwards, kartodamas p. Vf.A.'raUcio . ir* kitu sovietiniu atstovu 
žodžius, kad esą "antidemokratiniai lyderiai" trukdą DP laisvai apsispręsti 
repatriacijos reikalu ir vartoję meflodus "nuo intelektualinės propagandos iki 
karingo brutalumo", nepažymi, kas yra tie "antidemokratiniai lyderiai", kur, 
kada ir kokiais veiksmais jie sukliudė DP laisvą apsisprendimą. Kiek liečia 
mus, lietuvius, mes atmetame kategoriškai šitą taip Edwards, lygiai p. Vi
šinskio, o taip pat sovietu armijos "Tagliche Rundschau", teigimą ir tvirti
name: jokie atsakingi centriniai lietuviu organai nėra nei veiksmu nei žodžiu 
"prievartavę" tremtiniu repatriacijos atžvilgiu. Mes laikome tremtinius tiek 
sąmoningus., kad' agitacija prieš repatriaciją, lygiai kaip ir už repatriacijų, 
laikome tu žmonių pažeminimu. - •

Trečia, mes galime konkrečiai nurodyti, kas yra tie "antidemokratiniai 
lyderiai", kurie trukdo repatriaciją. Pirmieji ir tiesioginiai - tai pp 
Višinskis, Dekanozovas ir Zdanovas, kurie organizavo Baltijos valstybių pa
grobimą,tu krašbu sovietizaciją ir ju gyventoju deportaciją į Rusijos priver
čiamųjų darbu stovyklas. Paskesnieji "antidemokratiniai lyderiai" tai dabar
tiniai Baltijos kraštu okupantai, kurie tebetęsia anų trijų antidemokratiniu 
vyru prievartą lietuvius pakeisti Lietuvoje gyventojais iš Rusijos.' Repatria
ciją trukdo ir sovietinė repatriacinė propaganda, kuri DP -apšaukia karo kal
tininkais ir kolaborantais. Iš^raktikos kiekviena? DP žino, koks likimas gali
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būti tų, kuriuos taip pravardžiuoja aukščiausi sovietų, dignitoriais

c Tai ir yra patys tikrieji kandidatai i specialų lageri, kuri žada 
steigti p. Edwards ’’antidemokratiniam lyderiam”, trukdantiem lietuvių re
patriaciją.

Ar politiškai yra tvarka, kad lageriais kitiem grasina tie UNRRA-os 
pareigūnai, kurie pasidavę vienos valstybės įtakai, .-terorizuoja DP, prasi
lenkdami su žmoniškumu, kurį vykdyti yrą pašaukta UNRRA; prasilenkdami Su JV 
aukštųjų pareigūnų deklaruota DP laisvo apsisprendimo politika, - paliekame 
spręsti tiem, kurių aukščiausioje žinioje yra DP ir pati ŲNRRA.

sovietų_agįtaciįą?

Hanau buvo atvežta sovietų filmą ’’Tarybų Latvija” . UNRRA-os area raštu f 
pare^calavo iš stovyklos komiteto būtinai dalyvauti tos filmos demonstravime 
neklusniem buvo grasinta DP teisių atėmimu. IV piliečiui gali būti nesupran
tama, kaip gali būti įsakoma ęiti į kinų ar neiti. DP prie visokių įsakymų 
yra pripratę. įpareigoti stovyklos iradoVas ir komitetas nuvyko. Neįpareigotų 
savo noru atvykusių- lietuvių buvo 15, su kitom tautybėm viso 90 žmonių. Gyven
tojam nesidomint, filmos demonstravimas nutrauktas. Net paskelbtųjų dienų 
filmų rodyti sovietų karininkai su filmą neatvyko.

Oberleningene, išklausę sovietų karininko pranešimo, tremtiniai api
pylė jį klausimais: kodėl pas lietuvius kalbėtis yra atsiunčiami rusai, o ne 
lietuviai žipomi visuomenės žmonės, kuriais galima pasitikėti. Kodėl sovietai 
nacių išgriautai Lietuvai, kaip jie sako atstatyti, būtinai nori išsivežti^trem
tinius, kurie nenori vykti į okupuotų Lietuvų, o negrąžina į jų tremtinių iš 
Sibiro, kurie tikrai nesipriešintų; ar galima tikėti žodžiais jo,karininko, 
jeigu aukščiausi sovietų vadai raštu pasirašytus iškilmingus pasižadėjimus su
laužė ir t.t. - - •

Ntirtingene sovietų karininkų, kalbantį rusiškai,' paprašą, kad jis kal
bėtų angliškai ar kuria kita kalba, nės 80% jo nesupranta, o ,kai jis susirin
kusius ėmė vadinti SS piliečiais, žmonės pakilo ir išėjo, nelaikydami savęs 
sovietų piliečiais, pas kuriuos buvo atvykęs sovietų karininkas.

Tiibinįene, prancūzų zonoj, p ris i wink o pilna salė įvairių tautybių 
treuftinių. Prancūzų karininkas,sovietų pulkininko palydovas, maj. Roche. labiau 
ragino tremtinius grįžti nekaip pats rušas. Esą, vieni bus nuvežti į Baltijos 
kraštus, kiti į Ukrainą, treti į... Sibiru... Kai susirinkusieji ėmė juoktis, 
iš tokios paguodos, prancūzas įsižeidė prancūzų armijos vardu. Bet baigėsi 
be jokio incidento. Nebuvo nė klausimų. Kai prancūzų majoras nustebo, kad 
niekas nieko, rusų neklausia, vienas jam paaiškino, kad daugumas susrj?inkusių 
rusų kalbos nesupranta. Tada prancūzas vėl ėmė priekaištauti, kaip jie, 
Rusijos piliečiai, nesupranta rusiškai.

Agitacijos rezultatai tarp lietuvių menki. Vos vienas kitas klaipė
diškių sutiko ’’repatri juotis". .

Jų padėtis bloginama. Iš vienos pusės sovietų įtakoje iš kitos - 
vokiečių. Ankstesnėse slaptose UNRRA-os instrukcijose buvo nurodyta kilnoti 
į blogesnius lagerius, silpninti maistą. To paties nori ir vokiečiai, kurie 
prie amerikiečių pareigūnų eina dviem keliais - oficialios vokiečių įstaigos, 
partijos kreipiasi į amerikiečių karinę valdžią, kad namai, kuriuose dabar 
apgyvendinti D?, butų vokiečiams grąžinti. Vokiečių spaudimas ypačiai teh di
desnis, kur burmistrai ar landratai yra komunistai ar jiem simpatizuoją.
To paties siekia per moteris, kurios mielai ’’fraternizuojasi” su amerikiečiais.

Prieš perduodant tremtinius IRO, karinė vąldzia tiek sovietų tiek 
vokiečių veikiama, iš naujo užsimojo pertvarkyti DP stovyklas: mažas stovyk
las panaikinti ir sukilnoti į dideles stovyklas nemažesnes kaip 500 žmonių. 
Tokio sukilnojimo rezultatas - pabloginamos tremtinių patalpos:. kur gyveno 
atskiruose nameliuose, dab,ar grūdami į kareivines; mokyklos, organizacijos,

4



chorai išardomi ir reikės iš naujo viską organizuoti. Taip atsitiko pas
kiausiai su Esslingeno distriktu, kuriamo buvo Nūrtingeno, Neufene, Kirch- 
heimo ir kitos stovyklos. Smūgis nuduodamas kaip tik ten, kur pažangiau
siai lietuviai buvo susitvarką, kur bažnytinis lietuviu centras (delega
tas su savo Įstaigą) buvo Įsikūręs. Tremtiniai, lyg tos skruzdės, buvo . 
susinešę ąau gražu skruzdyną, bet ateina svetimas batas, ištryptą, išmėto 
ir vėl iš naujo reikia nešti po šapeli. -

Kas bus nauji DP globėjai? -

Nors tremtinius globoti perims IRO, tačiau UNRRA nori jai paruoš
ti tarnautojus. Ji suorganizavo kursus, kuriuose dalyvauja UNRRA-os teamu 
parinkti ir atsiusti DP. Dėstoma, kaip administruoti atskirus IRO skyrius. 
Tačiau tas tiksiąs yra tik proga atrinkti ”tinkamus” pareigūnus būsimąjai 
-IRO. Pav., kursuose prie Mūncheno lektorius (Belgijos žydas) ėmė aiškin
ti, kaip puikiai sutvarkytas socialinis klausimas Sov. S-goje. Kai daly- , • 
viai ėmė juoktis, užraudęs pasiteisino, kad šveicaru laikraščiai taip r&šę. 
Pasikalbėjimuose atsargiai teiraujamasi, kaip dalyviai žiūri 1 USA ekono
minę krizą, ką kiekvienas manąs toliau daryti, koks keno nusistatymas žy
du atžvilgiu ir t.t. Po kursu kiekvienam UNRRA-os teamui buvo persiustos 
atestacijos apie jo atsiuntus kursu dalyvius. Kursuose buvo 5 atsiusti 
iš Berlyno.

DP_kuopos paleidžiamos
V ■ )

' Amerikiečiu zonoje barinė valdžia savo reikalam buvo suorganiza- 
vusi iš DP sargybos, darbo, transporto kuopas. Jdb buvo abipusiškai nau
dingos. Tremtiniai galėjo įsijungti į darbą ir būti aprūpinami pakenčia- 
miau (išlaikymas 5 dol. skrijfeis, už kuriuos galima amerikiečiu krautuvėse . 
pirkti). Amerikiečiam labai pigi darbo jėga. Kuopą nedraugai užsimojo jas 
išardyti. Ėmė skusti, kad tai vokiečiu kariuomenei tarnavę. Dėl'to buvo 
Įvestas kuopom screeningas ir pašalinti, kurie buvo tarnavę vokiečiu ka
riuomenėje. Lietuviu buvo pašalinta ves keli žmonės, didelis procentas 
ii t vi u ir estą. Dabar sovietam padarius demaršą kuopą tolimesnis organi
zavimas sustėbdytas. Lenką kuopos.jau paleistos. Pabaltiečiu kelios kuopos 
dar nepaleistos. Bet tolimesnis formavimas visiškai sustabdytas.

TREMTINIAI PRADEDA KRAUSTYTIS IS VOKIETIJOS

Praėjusiu metu pabaigoje Anglijos ir Belgijos iniciatyva prasidė
jo akcija darbingus tremtinius perkelti 1 savo kraštus. I Angliją buvo 
verbuojamos mergaitės, tinkamos ligoniniu darbui^ Belgija buvo užsimojusi 
gauti sau angliakasiu. Tremtiniu vadovaujančiuose sluoksniuose kėlė dide
lio susirūpinimo, kad bus išrinkti pajėgesni , jauni ir nevedę, o kiti 
palikti savo likimui. Buvo siekiama planingo visu tremtiniu iškėlimo ir 
Įjungimo į sveiką darbą. Iš kitos pusės buvo laikoma, kad tremtiniu buvi
mas Europoje primena pasaulini lig šiol neatitaisytą ju' tėvynei skriaudą.

Siu metu pradžioje Snglija piimoji ėmėsi keldinti tremtinius plates
niu mastu. Tai daryti Anglijai diktavo šios priežastys: 1. Anglijai labai 
trūksta darbo jėgos; 2, tremtiniu buvimas anglu, valdomoje Vokietijos zonoje 
sunkina ir taip blogą tos srities maitinimą; J. atėjo laikas tremtinius 
pastoviau įkurdinti, kad jie gyvenimo nebūtu sulaužyti. Tremtiniai žinodami; 
kad atsiradus pirmai galimybei, jie galės grįžti į laisvą tėvynę, gyven
dami baisiame netiktume, alkani ir badaudami, pradėjo masiniai rašytis. 
Pinnieji transportai apie 1500 žmonių jau pasiekė Angliją. Transportai 
išeina kas savaitę. Pinnoje eilėje vežami viengungiai ir sutinką, palikti 
savo šeimas Vokietijoje, kol’ten įsikurs ir galės parsigabenti šeimas.
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Sutartis sudaroma vieniem metam. Apie sąlygas gegužės mėn','13 d. pabaly 
tiečiam laikraštininkam Anglijos Darbo ir Tautinis Tarnybos atstovas taip 
pareiškė: •

’’Visi pabaltiečiai, kurie vyksta dirbti $ Anglija, bus Ja ikomi -sa
vanoriais darbininkais iš Europos. Jie bus trasuojami, kaip ir visi Ang
lijos ir iš užsienio atvyk? darbininkai. Jie gaus tas pačids darbo ir so
cialinio aprūpinimo sąlygas, kaip ir anglui darbininkai. Po penkių metų 
kiekvienas jų turės teisę paduoti Anglijos vyriausybei prašymu, kad jam 
būtų suteikta Anglijos pilietybė. Iš Anglijos išvykti, nebus daroma kliūčių.. 
Darbo sutartis galios ir ilgiau, negu vieni metai, jei tik sutiks dirbti 
pagal darbo ministerijos nurodymus. Kuris nesilaikys nustatytos tvarkos, 
tiem darbo sutartis nebus pratęsiama”. r • •

Paklaustas apie kitų, profesijų tremtinių perkėlimą į Angliję,bužo 
atsakyta, kad Anglijai pirmoj eilėj reikia darbininkų. Dedamos pastangos 
1 Angliję perkelti dvasininkų -ir gydytojų. Bet /jų teisės būsiančios ap
rėžtos. Jų busią paimta proporcingai, pagal išvykstančių darbininkų skai
čių. Artistų klausimas neišspręstas. Dėl mokyklų pasakė, kad bus galima 
turėti savas tautines mokyklas ir vaikų darželius. Tačiau pažymėjo, kad 
kalbat išmokti laikoma pirmuoju uždaviniu. ,

Aiškumui dar reikia pažymėti, kad dabartiniu metu vežami į Angliję 
visi darbingi ir nevyresni, kaip 50 metų amžiaus. Seimų sudaro, tik vyras, 
žmona ir vaikai. Tėvai turi vykti su atšciru susitarimu. Esą numatoma, kad 
vėliau būsią vežami ir vyresnio amžiaus.

Nuvežtieji apgyvendinami stovyklose, nes Anglijoje labai trūksta 
butų. Uždarbiai nustatyti labai žemi Ir šiuo metu jie peržiūrimi. Tiki
masi, kad anglai sudarys ir kitas palankesnes įsikūrimo sąlygas, kurios 
dabar yra gana šykščigpl • . -

Mus informuoja iš anglų zonos, kad liej^ivių galinčių vykti į Ang
liją, užsirašė 80%. Likusieji 20%, jei bus reikalo, tikisi emigruoti 4 
kitus kraštus , pirmoj eilėj i Š.Ameriką. -

Kita trontinių kryptis j Belgiją, anglių kasyklas. Pabaltiečiai 
anglim kasti yra visiškai ‘naujokai; sąlygos sunkios, dėl to registruojasi 
mažas procentas. Pirmieji transportai Belgiją jau pasiekė ir pradėjo dar

bą. <
Tremtiniai verbuojami ir i Prancūziją. Prancūzijai reikia ne tik 

darbininkų, bet ir gyventojų. Sąlygos, kurios buvo paskelbtos, tremti
niam yra mažiausiai, palankios. Iš kitos pusės, Prancūzijos didelis pa- 
raudonėjimas tremtinius, kurie bėgo nuo raudonosios rykštės pagrįstai 
gąsdina; Dėl 1įos priežasties ir kandidatų į Prancūziją yra mažiausia.

Gegužės mėn.2 d. iš Bremeno uosto išvyko 860 asmenų transportas 
į Braziliją. Dauguma, išvykusiųjų yra pabaltiejiSi. Jie numatyti įkurdin
ti žemės ūkyje

281030_LETUyiŲ_GYyĘNĄ_ST0yYKL0SĘ_A®RĮKIEĄĮV_Z0N0JE__

Pagal UNRRA-os ir JV kariuomenės davinius, per kovo pirmąsias 
dvi savaites išvietintųjų asmenų, gyvenančių UNRRA-os globojamose stovyk
lose amerikiečių zonoje, skaičius sumažėjo 24.481. Kpvo 15 d. 366.o53 
išvietintieji asmens naudojasi UNRRA-os globa. Dar apie 166.060 DP gy
veno amdbikiečių zonoje iš_ vokiečių ūkio ir oficialiai negavo išvietin- 
tųjų ašmenų aprūpinimo. Viso amerikiečių zonoje stovyklose ir už stovyk
los ribų gyvenančių DP skaičius kove mėn.siekė 532.o53» Tautybėmis: 
žydų 124.453; lenkų 113.122, latvių 43.178; lietuvių 28.o30; 
estų 14.308; rusų 7.682, jugoslavų 5.388; be pilietybės 10.771 ir nedi
delis skaičius prancūzų, norvegų, belgų ir lūksemburgiečlų, gyvenančių 
amerikiečių zonos stovyklose.
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I amerikiečių, zonos stovyklas DP nobepriimami ' • •/-

Balandžio 16 d. gea.Clay paskelbė; nuo balandžio 21 d. nė vilias 
išvietintas asmuo nebus daugiau priimtas į.amerikiečių zonos stovyklas. 
Priežastis - hmerikiečių zonos D? per dvejus metus turėjo laiko apsi
spręsti, air jie nori gyventi išvietintųjų stovyklose, ar vokiečių ūkyje. 
IRO biudžetas pirmiesiem metam sudaro 160 mil-dol., iš kurių numatoma 
aprūpinti 800.000 visame pasauly esančių pabėgėlių./Bet šiuo metu yra 
vienas milijonas pabėgėlių, kurių aprūpinimas IRO priklauso.

166.000 išvietintųjų asmenų už stovyklos ribų teisės šio naujojo 
portvarkio įepžllččiimohl'Tiktai bid:jo pav.,persekiojamuoju atveju, 
ateity galės būti padarytos išimtys ir bus ląstą priimti į stovyklas.

Įspėja saugotis nelegalių agentų
• •

v Pirmojo karinio distrieto APO 1 vyr.bustinės gen.maj.Milburn 
išsiuntinėjo visom stovyklom toki pranešimų:

1. Šią vyr. būstinę pasiekė žinios, kad DP stovyklose pasirodė’
emigracijos organizatoriai, kurie ima už asmenų registravimų busimai emig 
racijai mokesti. ' ■

2. Yra tokios įstaigos kaip IGCR (Tarpvyriausybinis pabėgėlių 
Komitetas), IRO (Tarpvyriausybinė pabėgėlių Organizacija) ir t.t.,kurios 
titikamu laiku-registruos asmenis emigracijai, tačiau šios įstaigos neima 
jokio atlyginimo už tokius patarnavimus.

s . J. Kiekvienas asmuo, mėginus registruoti DP ir už tokius patarnavi 
mus imti atlyginimų, .turi''būti suimtas ir apie tai tuojau pranešta šiai 
vyriausiajai būstinei.

Švietimas, mokslas, mekas

Amerikiečių_zonoje_nutraukiama parama . 
studentams

Pagal UNRRA-os 1947 m. kovo 4 d. išleistų potvarkį, sustabdoma • 
amerikiečių zonoje bet kokia parama ir globa DP studentam. Tas potvar
kis palies apie 1.000 lietuvių studentų,- sudarydamas jiem'sunkiai pake
liamas materialines sąlygas. Tuo reikalu LTB Vyr.Kom. kreipėsi į visus 
tautiečius ir organizuotus vienetus visokeriopai-paremti aukštosiose ir 
specialiose mokyklose studijuojantį lietuvių jaunimų.

Iš_Baltijos Universiteto

Vos išvykus Globos Karininkui Mr.R.RigglG universitetinis mies
tas gavo įsakymų iš 1? DRACOS viršininko mnj. Burrell, ištuštinti vieną, 
gyvenamą bloką, i kurį persikelia baltiečini DP iš Elmshomo. Visos dėtos 
pastangos ir įrodinėjimai, kad studentai ir šiaip yra susispaudę ^kad 
reikalingos geresnės mokymosi sąlygos ir kad grynai akademinėj bendruo-? 
menėj netiktų maišyti^ pašaliečiam, atmestos. Betgi lietuviai studentai 
nepameta nuotaikos ir stropiai ruošiasi semestro galui (gegužės 24 d.)

įP_studentai paraginti pagreitinti studijas

Anglų zonos kai kurių universitetų studentai gavo iš savo globėjų 
paraginimus, kaip galima pagreitinti studijų baigimą. Ta proga primenama, 
kad dabartinė padėtis ilgai nesitęs ir studentams teks įsitraukti į prak
tišką darbą, kuris duos»pragyvenimo šaltinį. •
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Vokiečių universitetuose mažinamas užsieniečių 
skaičius <—■ M. ■** .

I D 76 „
1947, Nr.6(19) »

Vokiečiai, įgydami -vis daugiau, teisių, stengiasi, kur tik yra įma
noma, atsikratyti Užsieniečių. Šiuo retu atėjo eilė studentam- Kai kuriu 
vokiečiu universitetu vadovybės ja reiškė, kad užsieniečiu studentu skaičius 
turėsiąs būti vienu trečdaliu sumažintas- Jau anksčiau didelis skaičius 
užsieniečiu studentų išbraukta iš Tūbirgeno universiteto, dabar atėjo eilė 
ir kitiem universitetam.

Sunkumų daroma ne tik norintiem naujai įstoti, bet ir baigiantiem. 
Daugely vokiečių universitetų studentai, prieš laikydami baigiamuosius 
egzaminus, turi pasirašyti pasižadėjimus, kad atsisako dirbti profesinį, i 
darbą. Vokietijoje.

Dešimties gimnazijų šventė >-■_ . . ' *■

Nūrtingeno lietuvių gimnazija, užbaigdama antruosius mokslo metus 
trentyje, suruošė dešimties gimnazijų,sporto švrntų. Išvakarėse^ gegužės t- 
1d. buvo suruoštas iškilmingas mokslo metų baigimas. Iš apylinkės suplau
kė gausus tautiečių būrys, atvyko garbingi svečiai: Sv.Sosto delegatas 
kan.F.Kapočius, UNRRA dir. R.Maingeot, karinio gubernatoriaus atstovas, 
LTB Apyg.pirmininkas adv.Šlepetys ir daug kit ų. Gausių svečių akivaizdoje 
dešimt Nūrtingeno gimnazijos abiturientų gavo atestatus. Ta proga iškilmių 
dalyviai patyrė, kad šiais mokslo metais Nūrtingeno gimnazijų, gražiai va
dovaujamą direktoriaus prof.kun.P.Dambrausko, lankė 112 mokinių (pradžioje 
mokslo metų - 120), iš kurių 72 buvo apgyvendinti gimnazijos bendrabutyje. 
J aukštesnes klases perkelta 97 > .pataisas gavo 5 ir antriem retam kurso 
pakartoti pi likti 7 mokiniai. Geriausioji mokinė, kaip ir praeitais mokslo 
metais, buvo D.Racevičiutė, kuri vienais penketukais perkelta į ketvirtąją 
klasę. •

Pirmąją iškilmių dieną Įspūdingai užbaigė-Vincės Jonuškaitės koncertas. 
i ‘ Gegužės 2 d. prasidėjo gimnazijų sportinės varžybos. Suvažiavo čia 

gimnazijų jaunimo iš visur5 Augsburgo, Wurzburgo, Dillingeno, Hanau, Ra- 
vensburgo, Scheinfeldo, Eiohstatto, - gi prie jų prisidėjo dar nūrtingepie- 
čiai gimnazistai ir aukštesnioji technikos mokykla. Sportininkų paradu ir vė
liavų pakėlimu atidarytos sportinės varžybos. Uždegamos olimpinės ugnelės 
ir Išsirašomas atitinkamo turinio aktas'.

Po sporto varžybų, išryškėjus laimėtojam, dovanų ir diplomų įteikimu 
bei kalbomis baigėsi pirmoji dešimties gimnazijų sporto šventė. Nūrtingeno 

' gimnazija parodė gražų pavyzdį, suruošdama šį jaunime sąskrydį

Maironio Pavasario Balsai - -

’laironic gražiausieji lyrika "Pavasario Balsai” šiais metais iš kar
to sulaukė dvigubo X 1aidimo.

Pirmąjį išleido Liudas Vismantas Nūrzburge. Tai IX leidimo,paruošto 
J .Ambrazevičiaus, pakartėj ima s. Spausdinta gerane popieryje-j normalaus 
knygos formato. - _ - ,

Antrąjį leidinį išleido p.Indr.eika ir J. Narbutas Meerbecke. Tai 
taip pat IX leidimo pakartojimas, tik išleidžiant ten buvusius straipsnius. 
Knygelė mažo kišeninio formato, prašesniame popieryje.

Pirmosios knygos tiražas 5.000 egz., antrosios'- 1.00Q egz. Pava
sario Balsai, kaip neišsenkantis tautos dvasios šaltinis, labiausiai gali 
padėti palaikyti- tremtinių Vargo Mokykloj jaunuomenės dvasią.

ELTOS BIULETENIS E 6 (19) 19^7 m. birželio, 5 d.
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