
LIETUVIŲ TREMTINIŲ GYVENIMAS

S t ą t i s t i k a. .. v----------------- ------ ... , .
? Tiksliai surinktom žiniom, 1948 m. pradžioje yisose trijose va
kariniu sąjungininku zonose su DP teisėmis ir.IRO globa gyveno 46797 
lietuviu tremtiniu* Amerikiečiu ir anglu zonose, neskaitant mažu iė- 
imčiu, visi tremtiniai gyveno*ir tebegyvena stovyklose. Prancūzu zo
noj tokiu stovyklų kaip amerikiečiu ir anglu> nebuvo. Iki valiutos 
reformos beveik visi prancūzu zonos lietuviai gyveno privačiai. Po va
liutos' reformos ir prancūzu zonos tremtiniai, nepajėgdami mokėti už bu
tus^, vienur kitur susispietė į nedideles stovyklas, kuriose gyvenimas 
vis tiek geresnis kaip amerikiečiu ar anglu zonų stovyklose - stovyk
los nedidelės, daugiau erdvės, mažiau suvaržymu.

Privačiai be DP teisiu ir IRO globos trijose vakariniu sujungi* 
ninku zonose tebegyvena 3657 lietuviai tremtiniai. DP teisės ir IRO 
globa jiem buvo atimta garsiųjų screningu metu. Faktiškai išscrenin- 
guotieji gyveno amerikiečiu ir anglu zonų stovyklose.: Prancūzu zonoje 
lietuviai sorenlngu metu nenukentėjo.

Austrijoj buvo 1404 lietuviu.,
1948. metu pirmame pusmetyje lietuviu tremtiniu skaičius Vokieti

joj ir'Austrijoj pagal amžių buvo toks:

• Amerikiečiu zonoj:
Vaiku•<nuo 0 iki , 1 metu........................605
Vaiku nuo 1 iki 3metu .............723 
Veiku nuo 3.iki, 8 metu................1?23
Vaiku nuo 8 iki 14 metu .♦,..............2300
Vyriškos lyties per. 14 metu........ 10224 
Moteriškos lyties per 14 metu........8210

Vis o........... -.23785

Vaiku nuo 0 iki 1 metu  ......................475
vaiku nuo 1 iki 3 metu............. ...904
vaiku nuo 3 iki 8 metu ............1404
Vaiku nuo 8 iki. 14 metu'..............\...2896
Vyriškos lyties per 14 metu.................... 7755
Moteriškos lyties per 14 metu ..............7058*

Viso ......20492
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Prancūzu zonoj:
Vaiku 
Vaiku 
Vaiku 
Vaiky

t

Be HP teisiu

Vaiku
Vaiky
Vaiky
Vaiky

nuo 0 iki 1 metu =..,,.33 
nuo 1 iki 3 metu ...............,73 
nuo 3 iki 8 metu . ,128
nuo 8 iki 14 mot Va ........ t .7.7203

Vyriškos lyties per 14 metu ...........1213 ' 
sr 14 metu..870

V i, s o ..i.,,.2520

mėty.7,... 38 
mėtį..........................143 ;
mėtų.........................272
metu*..................................303
14 metu ................... I732

Moteriškos lyties per 14 metu ................. 1169

Vis

Moteriškos lyties

ir IRO globos:

nuo 
nuo’ 
nuo 
nuo

0
1
3
8

1
3
8

iki
i£i*

iki
iki 14
es nėr

o

t’
Austrijoj; ’

amerikiešly anglu
zona. zona

Vaiky nuo 0 iki 1 mėty 57 ■' 9
Vaiku nuo 1 iki 3 mėty 55 1
Vaiky nuo 3 iki 8 mėty 35
Vaiky nuo 8 iki 14- mėty 52
Vyr.lyties per 14 mėty 422 102

prancūzų VISO
.zona

26 92
49

16 57
16 55

Mot. lyties per 14 metu 272 39 146 457

. • VISO 853 164 . 387 • 1404
• • ■' ■ '

Visu trijų vakariniu.sąjungininku Vokietijos ir Austrijos zonose
1948 m. pirmame pusmetyje lietuviu tremtiniu^buvo:

f • Vaiky nuo 0 iki 1 metu .. ...........................1243

1 Vaiku nuo 1 iki 3 metu .............................1892 ’
Vaiku nuo 3 iki 8 metu .. ................................3584
Vaiku nuo 8 iki 14 metu.................. .. 5757
Vyriškos ’lyties per 14 metu .......... 21618

' < :' ■ v Moteriškos lyties per 14 metą .....7.. 17764

' ; , * ' 18 VISO ................. 51858
J. &&3; y . . *
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Darbo tarnybos pabaltiečiujĮtstovu_suyažiayimas

prieš pusantrų metu amerikiečiai ir iš pabaltiečiu tremtiniu pra
dėjo organizuoti darbo kuopas. Pabaltie. čiai stojo su noru. Nustatytas 
kontingentas greit buvo užpildytas, ir ne visi norintieji į darbo kuo
pas galėjo .patekti. Susidarė kelios lietuviu darbo kuopos, ‘atliekan
čios Įvairius statybos darbus visoj amerikiečiu zonoj.

< Liepos gale amerikiečiu karinė vadovybė Vokietijoj sušaukė pirmo
ji pabaltiečiu darbo kuopu atstovu suvažiavimu. Buvo pakviesti visi ry- 

. šio karininkai ir daliniu vadai. Amerikiečiu kariuomenės atstovai suva
žiavimui davė reikiamus patarimus ir nurodymus. Jie pabrėžė, kad .pabal
tiečiu daliniai pasižymi reikiama drausme ir geru profesiniu pasiruoši
mu. Šitos geros prbaltiečiu savybės bus labai naudingas numatomoje emi
gracijoje į Jungt ^nes Valstybes.

Suvažiavimo nutarimai ir pageidavimai per Baltu sekcijų prie HQ 
EUGOM Įteikti amerikiečiu kariuomenės Vokietijoj aukštąja! vadovybei, 

f • •.
Amerikiečiu armijos generolas Magruder pabaltiečiu darbo tarny- Į 

bos atstovu suvažiavimo užbaigos pobūdyje pareiškė: ’’Mes buvome stip- ■ 
riai paremti jūsų darbo tarnybos kuopu, vykdant okupacinius uždavinius 
Be ju mes nebūtume galėję Įvykdyti savo statybinės programos, kuri mus 
aprūpino barakais ir remonto dirbtuvėmis. Mums buvo ypatingai didelis 
Įspūdis matyti, su kokia dvasine stiprybe laikėsi jūsiškiai išvietintu 
asmenų stovyklose, niekad nesiskusdami ir visuomet pasiruošę atlikti 
visa, kas tik Įmanoma, kad pagerintu savo pačiu ir kaimynu likimu. Aš 
tikiu, kad galėsiu daugelį jūsų pasveikinti ateityje Amerikoje”.

• -o- ' y

£SSįai_pradėjo_org£mizuoti_]3abaltiediu sargybų kuopas

Liepos pabaigoj anglai savo zonoj iš pabaltiečiu tremtiniu pra
dėjo organizuoti sargybų kuopas. Lietuviu reikalams atstovauti pakvies
tas lietuvis ryšio karininkas. Tuo tarpu sudaromos bendros pabaltiečiu 
sargybų kuopos. Kuopose bus. sudaromi atskiru tautybių būriai. J sargy
bų kuopas verbuojama savanoriškai. Pabaltiečiai kuopu organizavimu gy
vai susidomėjo, pirmieji du lietuviu būriai jau paruošti ir gavo tar- 
nybinius paskyrimus.

Apmokymas trunka tris mėnesius. Priimami ne tik buvę karininkai, 
puskarininkiai ir kiti atsargos kariai., bet ir kariuomenėje netarnavu
sieji. Pradžioje visi laikomi eiliniais, bet tuojau daroma atranka.Ka
rininkai ir puskarininkai numatomi aukštesnėm pareigom.

Anglu pulkininkas Coggan-Harris, vyriausias sargybų kuopu virši-. 
ninkas, pareiškė, kad jis apie pabaltieėius asęs geros nuomonės, nes 
jie esą ramūs, tvarkingi, stropus. Jis ju laukięs galimai daugiau.

Sargybų kuopose susidarius 500-600 lietuviu, anglai pažadėjo 
paskirti etatini lietuvį kapelionu*

, • Numatoma, kad ateityje anglai pradės organizuoti darbo kuopas.
i ' -o-

' * * •
Tremtiniai anglu zonoj . (

-į^įU^o^.s_lietuyii£_rupesėiai. .

Spakenfeerge Įvyko metinis apygardos lietuviu stovyklų atstovu' suT. 
važiavimas. Suvažiavimas, apsvarstė organ!zaelnius, Jcultūrinius -anglu
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zhnos lietuviu tremtiniu reikalus ir kasdienes aktualijas, susidariusias 
šioje apygardoje dėl savotiškos a'aglu karinis valdžios laikysenos tren*- 
'tiniu atžvilgiu, Siojr. apygardoje anglu karini valdžia tyčia ardo tau
tines stovyklas ir steigia mišrias. Taip pat čia vykdomas jau pagarsė
jęs vadinamasis vasaros planas, pagal kurį visu tautybių tremtiniai rū
šiuojami pagal amžių, darbui tinkamumę ir sveikatingumu į atskirtas 
stovyklas. Suvažiavimas vieningai nuEiskuhSė, kad toks" rūšiavimas ne 
tik žemina tremtinius kaip žmones, bet ir i-š „esmės griauna kultūros ir 
švietimo darbą. Nusistatyta•daryti visus galimus žygius, kad‘to plano 
vykdymas būtu sustabdytas ir kad ateityje,nebūtu ardomos tautinės sto
vyklos. - " ' .. • .

Suvažiavimas gyvai.aptarė ir švietimo reikalus. Apygardoj veikia 
3 lietuviu gimnazijos, kuriu kiekvienoj mokosi po 80-100'moksleiviu. 
Anglu karinė valdžia panoro visas tas tris gimnazijas sujungti į vienį 
ir ję įkurdinti Pinneberge. Ten būtu automatiškai 'perkeliami visi moks
leiviai. Suvažiavimas pasisakė, kad jungiant gimnazijas moksleiviai ne
būtu atskirti nuo tėvu. Jei jau negalima gimnazijas palikti dabartinėje 
padėtyj^, tai prašoma keliant moksleivius kartu imti ir tėvus.

. . -o- • ’

Steigiami našlaičiu globos namai

PC IRO prašoma, amerikiečiu organizacija ^Unitarian Service Commi
ttee” organizuoja našlaičiams ir vaikams be tėvu globos nuo 16 iki 18 
metu amžiaus globos namus Verdenę, anglu zonoj. I juos priimama 40 mer- ■ 
gaišiu ir 90 berniuku. Globos namai pradeda veikti rugpiūčio mėn. gale. ■ 
Vaikai bus mokomi amatu: siuvėju, radio mechaniku, elekrto mechanikos, , 
bendrosios mechanikos,-stalių, batsiuviu? ūkio, virimo ir.kirpėju. At
skiru sričių amatu kursai truks šešis mėnesinė. Kursuose bus dėstoma 
vokiečiu kalba. Pageidaujant, žadama mokyti anglu, ispanu ir kitu kal
bu. I šiuos globos namus priimami visu tautybių tremtiniai našlaičiai 
ir. vaikai be tėvu globos, gyvenantieji anglu zonoj-.

Atitinkamos įstaigą patikino, kad emigracija -iš šių namu bus- vyk
doma pirmoj eilėj.

-o- • ’ • . ■

Lietuviai Luebecke ■ '

Stovykloj gyvenantieji lietuviai beveik jokiu. jreikalu<su' vietos 
administracija neturi ir visiškai nesusiduria.-

spauda •
Vietos vokiečiu*rhromtiniam labai nepalanki. Liepos mėn. pradžio

je ji piktai puSlė visus svetimšalius. Akcijoj prieš tremtinius dalyva
vo ir pats Liibecko miesto burmistras socialdemokratas Pas sarge. Pik
čiausiai tremtinius puolė Lubecko socialdemokratu laikraščiai.

Nuolatiniu gyventoju skryningai praėjo. Atvyksta pavieniu lietuv 
viu įš rusu zonos. Ju visiškai nešerininguoja ir į stovyklas nepriima.

ArtimesniSjkontaktas su anglu karine valdžia palaikomas tremtiniu 
švietimo ir teisinės globos srityse.

Dėl burmistro puolimu pabaltiečiai įteikė memo; andumę. Pulk. Sha-<_ 
dwell C.O. pareiškė, kad- jis jau ir anksčiau dėl panašiu incidentu yra 
daręs intervenciją aukštesnėse britu, administracijos įstAgose, tačiau, 
be rezultatu, todėl jis ir dabar abejojęs ar bus galima kę nors pasiek
ti. • .

. Artiflery stovykloje buvo krata, kurioje dalyvavo anglu MP ir vo
kiečiu policija. -Kratos metu atimta per šimtą kiaulių. Ki 0U.1 i u auginto
jams buvo iškelta anglu teisme byla, tačiau byj^ tremtiniai Laimėjo ir'
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Lubecke beliko dvi lietuviu stovyklos; Mcesen su 330 gy- į 
venįoją ir Artillery^- 438. Patalpos pakenčiamos. Yra keletas ba
raku, kur jau.blogesnes patalpos.Maistas prastas^ blogesnis nei 
vokiebią. Po valiutos reformos darbo klausimas žymiai pasunkėjo. 
Vokiečiai' atleidinėja uzsionicęi.us darbininkus, taip pat ir an
gly įstaigos labiai siaurina tremtiniu etatus. -

■ • -o- • ’ .

■ Religinisugyvenime s anglą zonoj

Taukinis delegatas 1947'm. balandžio 4 d.anglę, zonai pas
kyrė savo įgaliotinį. Delegato potvarkiu visa anglę zona suskirs
tyta į 5 dekanatus, kuriuose yra 28 parapijos., 1948 m- pradžioje 

, pastora’cinį darbą dirbo 39 lietuviai kunigai. Kiekvienam kunigui 
teko aptarnauti 275 tikinčiuosius. Is 51 stovyklos tik 32 turi ša- 
vo kunigus,gi 19 stovyklą yra atskirai ty pačią kunigą aptarnau- 
jąmos. Iki šio meto 7 lietuviai kunigai is anglą zonos išvyko į J 

'kitus kraštus. Britą karine valdžia kunigus laiko stovyklą kape
lionais, ją darbą vertina ir juos užskaito dirbančiais.

Anglą zonos lietuviai katalikai turėjo keletą reikšminges
ni ą suvažiavimą. Stovyklas lankė J.E.vyskupai V.Brizgys, V.Padols- 
skis ir Tautinis Delegatas ktm. F.Kapocius.

Beveik visose anglą zonos stovyklose kartu gyvena ir evange
likai - Mažosios Lietuvos lietuviai. Sugyvcninlas geras.

/ . / ' ’ ' _ ' -°’ . . .. ' .

Amerikieeią zonos tremtinią aktualijos ,. •

Naują§_iEQ_dįrektorįus_ąmGrįkįeęįą_zbnoj

Buvusis amcrikiecią zonos ISO. direktorius Mr .P .B.Edwards 
is eitąją pareigą pasitraukė. Nuo rugsėjo 1 d.nauju amerikiebią 
zonos IRO direktorium- paskirtas Amerikos Raudonojo Kryžiaus tarp- 
t.autinią reikalą direktorius Mr-. Philips s E.Ryanas. , .i

Mr .Philips^ Ryanas karo metu buvo Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pagalbos užsieniui direktorius. 1931 motais jis baigė ka
talikišką Fordhamo universitetą ir gilino studijas Notre Dame 
universitete. Karitatyvinį darbą Mr.Phylips Ryanas pradėjo 19£2 
metais Indianoje. Nuo to laiko jis nuolat dirbo privatinėse x->L. 
valdžios agentūrose, kurios rūpinosi benamiais^ ir pakeleivingai  ̂
žmonėmis. - Jis yra socialiniais klausimais parašęs kojotą knygą v 
ir daugybą straipsnią. : x ’ •' •'

T' ' Tremtiniai tikisi,kad naujasis direktorius tinkamai supras 
tremtinią padėtį.’ ' - ...

> ■ ■ —o—

Kelioniu palengvinimas DP

IRO judėjimo skyrius pranešė, kad visi .asmens, turint i e ji 
DP statusą ir gyveną amerikiebią zonoj, tiek stovyklose, tiek už 
stovyklos ribą, turi teisę gauti nemokamą kelionę geležinkeliais 
kai vyksta IRO arba jai priklausančią įstaigą, tarnybos reikalais., 
arba į emigracijos^ar repatriacijos įstaigas-

Z ■ -o-
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EUCOM civili p reikalą.skyrius, norėdamas tiJksliai sužino
ti DP asmeną profesinį pasiruošimu ir ją tinkamumą darbui, su
rinko visos amerikiecią zonos1-duo.menis. Statistika rodo, kad 
60 %% DP tinkami darbui ., DP' tarpe yra 226Tprofesi ją zmonią.

4055% darbingą tremtiniu dirba ir dabar. Prie, nedarbingąją 
priskaitomi visi asmens nesulaukę 18»metą ir vyresni kaip 65 mj 
nedarbingom laikomos ir namą seimininkes. Apie 40%% darbingąją 
tremtinip gyvena stovyklose ir dirba IRO, okupacines kariuome
nes įstaigose arba vokie&ią ūkyje. IRO dedanti pastangas suras
ti darbo galimai didesniam t remtini p skaičiui, bet karine vado
vybe mananti, kad tokios darbo galimybes labai ribotos#. Pilnai 
rankp darbą sunaudoti trukdo stovyklinis gyvenimas bei stovyklp 
.geografinis isdėstymas. ' \

-o- *

Mūncheno lietuvip delegacija pas JV kairinį gubematorią

,. Liepos 27 d. Munchene gyvenantieji lietuviai'tremtiniai 
minėjo metinę sukaktį, kai Jungtines Valstybės 1922 m. liepos 
'22 d. Lietuvą prięazino de jure. Tą dieną lietuvip tremtinip de-ė 
legacija apsilankė pas karinį gubematorip-Bavarijoj Murray von 
Wagoner ir jo asmenyje padėkojo JV vyriausybei uz Lietuvos pripa 
žinimą de jure ir uz DP biliaus priėmimą.Delegacija amerikieėią 
kariniam gubernatoriui įteikė kuklią lietuvišką, dov’anėlią; medi
ną lėkštą su išpiešta-vytimi ir Lietuvos miestą herbais, du al
bumus su lietuvip dailininkp reprodukcijomis ir liaudies meno 
dirbinip nuotraukomis. Kartu delegacija kariniam gubernatoriui 
įteikė atitinkamą rastą dėl emigracijos paskubinimo, dėl galime' 
evakuacijos pavojaus, prašant didesniam tremtinip skaičiui su
teikti darbo ir finansinės paramos lietuviškom organizacijom, 
selpian&iom mažus vaikus, senelius, ligonius.

^Karinis gubernatorius padėkojo uz lietuviškas dovanėles 
ir pažadėjo susipažinti su įteiktame rašte įskeltais klausimais., 

Delegacija ta pačia proga lankėsi ir pas amerikieeip ka
riuomenės atstovą pulk. J.Deokar.

-0-

•Li e t avi ai tremtiniai remia fterlyno gyventojus

Schw»Gm9nd . stovykloje gyvenantieji lietuviai tremti niaiJ, 
paremdami vokicėią akciją "Gelbėkim Berlyną", piniginėmis ad-. 
komis prisidėjo, prie šiam reikalui pravestos rinkliavos.

Lietuvos Raudonasis Kryžius Ludwigshafeno aukoms gelbėti 
paaukojo 10 milnjohą. vįcnet-ą-'-pcnjoiJJjio^-Poki^o^auką~hr>-^ 
dėkojo ra&tu ir per spa-udą. -

j , . ' -°-
Pabaltiecip DP P3,3 vo-kisoius

Vokiecip labdaros organizacijos Bayreuthe kartai su pabė- 
gėlXą reikalam komi-sa.net—vokiecip ir pabaltiecip tremtinip vai
kam SMicngBnizavo-'grazią iškylą į Maino slėnį. Vaikai buvo pa-- \ 
.vaisinti Amerikros 'labdaros organizaciją prisipstu -maistu ir apu 
dalinti dovanėlėm.Tai piimias..vokincduą_jni-t'nnmddnhą—’^nikąben- 
dradarhnavimas. '

o
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'Tremtiniu, spaudos konf or'enci ja

Amerikiečių zonos IRO centre nuolat saukiamos DP spaudos' 
konferencijos, į’konferencijas suvažiuoja visų. tremtinių leikraš-* 
čių redaktoriai, o IRO pa'reigunai per juos pasisako visais aktu
aliaisiais klausiniais, ir atsako į klausimus,. Paskutinio ji DP 
spaudos konferencija įvyko ruguiūcio nė ■. amerikiečių zonos IRO 
centre Bad Kisinęen.

■ IRO pareigumai paaiškino, kad IF.O norėtų ir toliau pasilai
kyti tarpininko vaidmenį tarp DP spaudos ir karines valdžios. 
Anksčiau, veikiant popierię suvaržymams, IRO turėjo savo valdžio- • 
je visą DP spaudines nutraukus popierio tiekimu,, kas buvo IRO 
galioje, automatiškai laikraštis tarėjo netekti ir karinės val
džios licencijos laikraščiui leisti. Panaikinus popierio norma
vimu, automatiškai atkrito ir netiesioginė, bet gana reikšminga 
DP spaudos priklausomybė nuo IRO. IRO pareigūnai priminė, kad 
ateityje DP spaudos nuostatus numatoma pakeisti, bet tuo tarpu 
reikia griežtai laikytis senos tvarkos ir bet kokius pakeitimus 
daryti tik su IRO žinia. Laikraščiu leidėjai priminė, kad spau
da turėtų^turėti laisvę. Bet koks spaudos priklausymas nuo IRO 
nėra jai palankus. ■

Paklausus, ar IRO turi kokius planus tremtiniam evakuoti 
galimos krizės atveju, kai* dabar ic Berlyno e vak uo jami . žydai , bu
vo atsakyta, kad žydi/ D13 išgabenimo iš Berlyno nereikia sieti su 
Berlyno krize. Juos išgabenti buvę anksčiau numatyta. Pradėjus 
lėktuvais Berlyną aprūpinti IRO išnaudojusi gėrę progą grįžtan- 
-ciais lėktuvais ią Berlyno DP išvežti.

Toliau buvo paklausta, kokius, uždavinius turi naujai įs-. 
teigtasis DP*. judrė jimo biuras -(Movements Office). IRO pareigūnai 
atsakė, kad šio biuro svarbiausias tikslas sekti DP judėjimo st,.... 
tistiką. Numatoma, kad sekančiais metais i užsienius išvyks 
140.000 DP. DP judėjimas yra susijęs su IRO*biudžeto vykdymu,ir 
todėl DP judėjimą sekti yra būtina.* Bu to, šio* biuro .uždavinys 
yra stovyklose ir privačiai gyvenančiu. DP priežiūra ir globa* 
darbo atžvilgiu, nes vokiečiui stengiasi DP iš darbovioci(/„iš
stumti ir jų vieton įstatyti savuosius .Visais tais reikalais 
judėjimo biuras DP reikalus gins karinės*valdžios įstaigose^ 

Paklausus kaip IRO rūpinasi našlaičiu emigracija ntsizvel-. 
•giant į tai. kTd JV'ir kiti klastai našlaičiam imigruoti teikia 
pirmenybių, buvo paaiškinta, kad IRO rūpinasi visais"naslaičiai.3 
kurie tik užregistruoti.Našlaičius pasižadėjusios įsileisti JAV 
ir Kanada. . ” •. r .

-o-

Sukaktys,suvažiavimai-kultūrinis gyvenimas

Lietuvos Skautų Sąjungos_trisdešimtmetis

šiais metais Lietuvos Skautų Sąjunga švenčia 50 metų su
kaktį.Ji buvo į steigta" 1918 m.Nepriklau.somo j Lietuvoj skautai 
kas dešimtmeti^ organizuodavo visuotines skautų tautines ętovy^ 
k la s. Pi majam dešimtmečiui p ami mėti pirmoji didžioji Lictgivos 
Skautų Sąjungos stovykla įvyko 1928 m, A.Panemunes mmske; čyi- 
dešimtmečio stbvVkla buvo suruošta 1938 m.A .Panemune j zr*Przais 
lyje. Abi stovyklos'buvo itin iškilmingos,*dalyvaujant uzsįenio 
skautams.- Trisdešimtmečio-minė jimas ir trečio ji jubiliejine sto 
vykia įvyksta tremty Vokietijoj. . *

Lietuvos Skautų Są jungar-bmvo^numačiusi šią ve sarę Alpene 
nn3^iosti_jzigaL^ d-i dįią vi.su. Vokietijoj gyvenančių lietuvių skau-
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t? stovyklą, skautiškos veiklos trisdešimtmečiui paminėti. Valiu
tos reforma ir kiti tremtie s-gyvenimo sunkumai .verte ęlanus per
tvarkyti: vietoj vienos stovyklos suruoštos dvi - Alpe.se ameri- 

♦kicci.ą ir prancūzą zonose gyvenantiems skautams ir Baltijos pa
jūryje - anglą zonos skautams. Abie jose^stovyklose stovyklavo 
apie 2000 skautą. IRO ir karine vadovybė” stovyklaujančius skau
tus parėmė maistu ir palengvino susisiekimą.

-o- . -

lB_pabaitx&£iji_£iiateii&i^_vfeikios •

Pabaltieci? filatelistą tremtiniu draugija Vokietijoj"Bal- 
ti ja” išleido leidinėlį-katalogą, kur apibudinta pabaltieciij fi- ' 
latelist? veikla ir įdėti Lietuvos, Latvijos^ Estijos,Klaipėdos, 
Gardino., Dariaus-Girėno ir F.Vaitkaus pašto ženklai. Katalogas 
turi per 200 puslapiu. Lietuvįakasis skyrius užima pus? kataloge.

Pabaltieciai filatelistai Vokietijoj susiorganizavo 1946 
metais .Per tą laiką. įvyko, du suvažiavimai'. Tretysis suvažiavimas 
saukiamas sį rudenį. Dalis file telistą emigravo į kituok rastus.

-o- v.
' ' . • . V

Lįetuyią_katalikiu_moter?_suvažiavimas

Rugpiūcio mėn. hanau. lietuvi?, tremtiniu stovykloj įvyko 
. Vokietijoj tremtyje gyvenančiu lietuvi? katalikių, moter? suva

žiavimas. Nežiūrint pasunkėjusi?, gyvenimo sąlygąir valiutos re
formos, suvažiavimo s buvo gausus, Svečiu tarpe buvo vyskupas Pa-

- dolskis, fev.Tėvo Delegatas^lietuviam kan.F.Kapočius, prof.kun.
»• M.Krupavičius ir kiti.Suvažiavimas pasiuntė sveikinimus fev.Tėvui, 

ai'kivyskupui Skvireckui, vyskupui Brizgiai, Amerikos vyskupam,III 
misijos lefui vyskupui Muenob.-, BAL'S’-ui ir 1.1.

’ ♦ • -o-

„šokėjos pasisekimas vokie&ią_ąoeno j

Augsburgo - vokiecią komedijos teatro.buvo paminėtas meno 
šokio pedagogės Subklew’vadovaujamos meno šokio mokyklos dešimt
metis .Koncerte pagrindinė rolė patikėta viešniaiiietuvaitei L. 
Grigaliftnaitei, gyvenančiai Augsburge, vienai is ryškiausi? tos 
srities šokėją. L. Grigaliūnaite gražiai rasi rodė ne tik grupi-— 
nią šoki? pagrindinėse rolėse-, bet išpildė keletą solo numeri?. 
Jos pasirodymas sutiktas labai šiltai.

Meno šokio mokyklos vadovė L.Grigaliūnaitei leido naudo
tis tos^mokyklos patalpomis ir muzikoa'instrumentais. L.Griga- 
įiunaite yra baigusi D.Nasvytytės ritminės gimnastikos ir meno 
šokio studiją

■ . ' v-0“

Taikomosios Dailės Institutas tremtyje
išleido pirmąją laidą ?

Pries dvejus metus Freiburge(prancuzą zona)buvo įsteigtas 
taikomosios dailės institutas >

feią vasarą jis davė pirmąją dailininką laidą-4 naujus dai-> 
Ii.ni likus .Mokslo metus baigiini-ir pirm^^iaijLą_J_sXeiilžijnrvtr-BU-- 

—-___<ruosta^m<>h^Lnią--Aaiiėe--<La.rb? parodė----
-o-

Hk ....
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Lietuvių dailiirinkų paroda..

Konstancoje (prancūzų zona}liepos-rugpiūcio men .b-mro...ati
daryta dailininkų,..Adomo Galdiko ir V.K-Jonyno dailės ddrbų pūro- . 

’-da.Parodę, globojo prancūzu karines valdžios Eduation Publiąue 
direktorius prof.R.Schmittlein ir Konstancos karinis gubernato
rius Noel, žymiųjų Lietuvos-dailininkų paroda susidomėjimą pero-' 
dė ir vokiečių visuomenė.

—o-

Dgi'lininko_Adomo_yarno_70_metu_sukakti  s

Eavensburge gyvenąs dailininkas Adomas Varnas atšventė 70 
metų amžiaus sukaktį.Dailininkui pagerbti suruoštas minėjimas. 
Jubilijatas is,lietuviškų organizacijų ir pavienių asmenų gavo 
daug sveikinimų'.. Dailininkė Adomo Varno 70 m.amžiaus ir 40 m. - 
kultūrinio darbo minėjimų suruošė ir Lietuvių Dailės Institutas 
Freiburge.Minėjime dalyvavo ir pats jubiljjatas.

Adomas Varnas yra sukūrus visų eilę vertingu tapybos pa
veikslų, iliustravęs daugybę knygų ir pagarsėjęs šaržų rinkini n..-. 
’•Ant politikos Icikt.ų”. . • j

Tremtine_baige_Mfncheno_konseryatorijg 
‘ ( • * 

• 'p .Bickier?e-No vįckai te liepos men „išlaikiusi paskutiniuo-
' sius egzaminus baigė Mancheno Bandelio konservatorijos operos 

klasę. Soliste Binkiene dainavimo studijas pradėjo Vilniaus Mii- , — 
zikoSį Mokykloj 1941-44 metaiė. į Miincheno Bandelio konservatori
ja Įstojo 1V46 motais, is Lietuvių tremtinių ji yra pirmoji bai
gusi Miincheno konservatorijų. 

' ' . -°- .

Ryšium su ruošiama lietuvių dailininkų paroda Jungtinėse 
Valstybes© is spaudo’© isęjo tai parodai skirtas katalogas!,Lie- > 
tuvių Daile Tremty "v-Leidiny jo dalyvauju 29 • d ii liniukai, is jų 
du mirę: Čiurlionis ir K-. Šklėrius, ir vienas inžinierius 
arenitektas. Tarp daugelio reprodukcijų 16 yra spalvotos. Lei
dinyje grusifi atstovaujama tapyba, toliau grafika,skulptūra, 
pritaikomasis menas. įžangą, paraše dailininkas A.Valeška.Reda
gavo P.Augius, padedant A.Valeskai, V.Petravičiui ir. L.Vilimui .

Leidinio tekstas anglų kalba. Leidinys pavadintas"Lithua^- , 
nien Art in Exile".

-o-

Pasitarimas aktualiaisiais švietimo reikalais
— -•— .—‘~ . ...----------

įvedus Vokietijoj naują valiutą, tremtinių, švietimo ir 
kultūros reikalai ^abai-pasunkėjo. Laikraščių padėtis nelengva, 
knygų leidimas sunkus, o švietimo ir kultūros darbas sunkiai be
įmanomas. švietimo reikalam aptarti rugpiūčio 10 d. Felbache 
įvyko lietuviškųjų organizacijų pasitarimas. Pasitarime aptar
ta lietuvių tremtinių mokyklų padėtis, kuri daugeliu atveju la
bai sunki,nes daug vidurinių mokyklų mokytojų nebegauna atlygi
nimo. Pradžios mokyklų padėtis geresnė. Amerikiečių zonoj vo
kiečių mokamas tremtinių pradžios mokyklų mokytojam atlyginimas 
siekia 407°._JhnrtH^vi^r-^emtin±T^Bxw4ruom€ui£^-Jfcoffljbt. rai Imri-da
ryt i žygius, kad toks atlyginimąsmokytojam bųtų mokamas viso
se zonose. * •
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Išsamiai susipažinta, su studentu padėtimi.*]
. formos buvo šelpiama 1180 studentu, po valiutos r< 

ma šelpti _tik tuos studentus, kurie ruošiasi diplominiams egzami
nams. Tokįę studentu Vokietijos universitetuose yra 148. Šiuo me
tu geniausiai išspręsta anglę zonos studentę tremtinię padėtis: 
jie is vokiečiu iždo gauna ligi 100 M menesiui.

1 to valiutos reformos-karitatyvinię organizacijų padėtis 
liek pablogėjo, jog gręsia rimtas pavoju's sustabdyti veiklą. Pa- . 
skatinti bendruomenės narius aukoti lesąs lietuviu tremtiniu 

i švietimo j šalpos ir kultūros reikalam nutarta prasyti Vykdomą ją 
Tarybą ir LTB Centro Komitetą išleisti bendrą atsišaukimą. Apta
rus kultūrininkę emigracijos į JAV reikalą, nutarta prasyti Ame
rikos lietuviu organizacijas jiems išrūpinti darbo ir buto pazy 
mėjimus.

-o-
Nepražyti "svediai* lankosi

Politrukas•Kasselio lietuviu tremtinię stovykloj

Paskutiniuoju metu uolus lietuvię tremtiniu stovyklę lan
kyto jas*pasidarė raudonasis7lietuvis politrukas Čepas. Čepas dė
vi rusišką uniformą, bet save mėgsta garsinti lietuvio karininko 
vardu. Prieš metus tas pats Čepas lietuvię tremtinię stovyklose 
ragino skubėti repatrijuoti, pabrėždamas, kad repetrijacijos lai
kas visiškai baigiasi. Vėliau repatrijuoti busią labai sunku.Ne- 
grįžusieji neteksią sovietą pilietybės. Dabar Čepas anuos žodžius 
yra visiškai pamiršęs, ir lenda’visur, kur tik gali,*nors niekur 
nekviečiamas ir nelaukiamas. Dabar jis nė nebando aiškinti, kad 
repatriacijos laikas baigiasi.

Liepos men.’ pabaigoje Čepas, amerikiecię karininko lydimaą, 
atvyko į Kasselio lietuvię tremtiniu stovyklą, ieškodamas"savę 
piliecię" .Politrukui Čepui* palaukę žodį tarė IRO repatriacijos 
ir įkurdinimo skyriaus viršininkas Sollesnes, atidaręs ir prave
dęs repatriacinį mitingą. IRO pareigūnas priminė, kad tremtiniam 
įsikurti svetimuose kraštuose galimybės sunkios. Daug vilcię de
dama į Jungtines Valstybes, priėmus tremtiniam įsileisti bilię, 
bet daugeliui juo teksią nusivilti. Esąs visai rimtas reikalas 
pagalvoti apie grįžimą į Lietuvą. Labai neaiški esanti senelię 
ir gausią šeimę ateitis.

Tolis u politrukas Čepas pradėjo kviesti pasinaudoti teikia
me. lengvata grįžti į Tėvynę.Negrįžusioji neteksią sovietę pilie
tybės .Susirinkusio ji Čepo žodžius apie pilietybės netekimą paly
dėjo garsiu juoku. f

Čepas pažadėjo atsakyti į klausimus; • .
-Kodėl sovietai lietuvius veža į SibirąV-paklausė vienas 

lietuvis. r , „ ’ ,
- Visos valstybės kalėjimą ar kitaip baudžiu, nusikaltėlius, 

-piktai atsakė Cepes. . *
Lie tuvis;-Bet kodėl tremiami nekalti žmonas,ne t maži vaikai 

Čepas; piktai ęamojo ronka ir nieko neatsakė.
Lįeiuvis;*Jci jus esate lietuvis karininkas,tai kodėl dėvi- 

’ te rusišką uniformą?
čepas>Lictuva yra įjungta į Sovietę Sąjungą, ir Soviotę 

Sąjungos yra tokia uniforma.
Lie tavisi mes grįšime namo tada, kai Lietuva nebus įjung

ta į Sovietę Sąjungą,bet bus laisva ir .nepriklausoma. /
Čepas;-(sumisęs) Tokios Lietuvos niekada nebus.
Toks Čepo atsakymas įžeidė susirinkusiąję jausmus ir salė

je prasidėjo brūzdėjimas.Lietuvis pareigūnas*painformavo Čepu pa
lydovą amerikieti karininką, k* d politrukd~į-žulus atsakymas su
erzino visus susirinkusius, ir gali kilti nesusipratimą,jei mitin
gas bus tęsiama®.Amerikieti®--kaxininkas mitingą uždarė ir kartu 
su politr.Čepu išvažiavo--tais pačiais keliais,kuriais" buvo atvykę.
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