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&) ^VBSBBUfiGAS. - Apie persi tu metu gruodžio mėn. vidurį ruep poli- 

■trukai vaikščiojo po R^ensturgo W,)Sj piliečiu”.
Kabino -X lietuvius* 131*ecianaig pripažino tik tuos, kurio turė
jo Lietuvos Respublikos pasus. Kitus ragino vykti į Sovietus. Kas 
priešinosi, apmušdavo; Kartais net karabinai. Lietuviams nekėlus 
-triukšmą, prancūzai davė jiems (politiukams) savo palydovus. Prie

- tokip liudyt o j u poli’* rukai neišdrįso vartoti teroro.

b) R.r.ftJiG'UZlcJA. - fra žinių, kad po Karo belaisviu lagerius važinėja 
sovietu repatriacijoj komi sijos ir ragina, A baltis cius grieti pa
brėždami, kad baltieciu dalyvavimas vokiečiu kariuomenėje nebus 
laikomas jiems nusikaltimu., o dabar negrįžtantieji vėliau nebega- 
lėgięi grįžti ir busiu traktuojami kaip vokiečiai karo beieieviai.

Nemažas lietuviu skaičius paklausęs tu r-ekagingij ir užsi
rašęs grįžti.

Jš N.ę.rvegi jos atvyko 3.50 .l.ie.tuyį^
Pereitu metu lapkričio mėn. iš liorvegijna į amerikiečiu valdomu 
sritį gražinta ten atsidūrę lietuviai. Jie apgyvendinti kasselio 
lietuviu stovyklose ir kitur. Daugelis j p. Vokietijoje turi savo gi
miniu* Norvegijos išvykti jiems padėjo Norvegu ir Vakaru Sęjungi- 
ninku valdžia.

GKCSS (Kreis Menoenh - čia lietuviai gyvena lagery. Maistas
geras. Aprūpina UNRRA. Vaikai gauna Kas 17 diena pakietėlius. Organi
zacija gera, Veikia pradžios mokykla. valku darželis ir 3 klasės 
gimnazijos. Tikimasi greit turėti pilnę 8 klasių gimnazijų* Lietuviai 
lagerio komendantu i± kolonijas klebonu labai patenkinti.

ffiftWSBURGO ŽINIOS . - Regensburgo tarptautinės pereinamos stovyklos 
'komendantu UNREA paskyrė lietuvį kr*. Jo^kę.

- Kun- Aleksos ir kitu kunigu rūpesčiu Regensburgo lietuviams gyv. 
Sie^lunge leista įsisteigti koplytėlė, kuri jau įrengta Kertnarotr. 
14 ir atidaryta pereitu u.etų lapkričio 19 d.

- Kalėdų Švenčiu proga Regensburgo niet.^aud. Kryžius įteikė po
p»kietėlį dovanu visiems lietuviams belaisviams, dabar esantiems 
B^eSburge belaisviu stovykloje. Be to, Kegensburgo Liet.Baud. _ 
V—r t, „a T--J : Nt; ar.b, ■ lai yra 7 lietuviai

Lozoraičių 
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■belaisviai ir Straubirgo ligoninėj guli keli sužeisti lietuviai.. 
Kadangi tose vietose n^rą Lietuvių -fraudonoj o Kryžiaus skyrių, tai 
Regensburgo Liet..fraud. Kryžius deda pastangų, kad minimus belaisvius 
ir sužeistuosius paimtų, globoti artinianai lietuvių, komitetai,ir 
Raudonio Kryžiaus skyriai. Be to, dar patirta, Kad Belgijoj vienoj 
belaisvių, stovykloj yafa 2.0u0 lietuvių, belaisvių., .ttegensburgo lietu
vių. Raudonojo Kryžiaus skyrius nori 5U 'š jų paimti save globon. 
Yra prasyta amerikiečių Karinė vadovybė, kad belaisvius atiduotų 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus skyrių ir tautinių, komitetų globon.

_&5 žodžiai i Ameriką.
UJTKEA sudarė sąlygas užmegzta rysius su savo giminėmis ar pažįsta
ma? s Jungtinėse Amerikos valstybėse. Šįam reikalui yra specialus 
blankai, įmriicse galima rasy-’-i gg žodžiusIŠ Amerikos galima 
gauti laiško" ir n akėtus neapibrėžtame skaičiuje. Po pipnojO ry
šio užmezgima ateityje "ous galima rašyti platesnius laiškus kiek
vieną savaitę.

Įvykis Rebdorfo stovyklai...
Kartą užsieniečių stovykloj del trumpėj elektros sujungimo įvyko 
gaisras. Atsilankė į stovyklą amerikiečių karininkas majoras iŠ 
Eicbst&tto. Susikvietė jis tautybių seniūnus ir davė jiems nurody
mų. Pranešė, kad nuo šio j?i elektros įrengimams tikrinti ir pri
žiūrėti yra paskirtas vokietis -Inžinierius, kuris dirbsiąs pasi
telkus stovyklos inžinierius. Vokietis inžinierius nustatysiąs 
elektros sunaudojimo dydį stovykloje ir galimas daiktas, kad reik
sią išjungti re tik visus šildymo aparatus, o ir pačią elektros^ 
energiją sviesos reikalams apriboti, iš majoro aosilaiikymo jaaaiš- 
kzjo, ksč jis stovyklos direktoriui buvęs davas parėdymą aiškinti 
stovyklos gyventojams karinius potvarkius. Toks aiškinimas stovyk
los direktoriaus ini ei et VVa nebūvąs pradėtas. Tada majoras pareiš
kęs, kad stovyklos direktorius busiąs atleistas, jo vieton busiąs 
kitas, o stovyklos teisėjams įsakąs tuojau pat t.y. tą patį va
karą pradėti aiškinti potvarkius. Majoras pareiškė,,, kad tie įstaty
mai lygiai liečia ne tik vokiečius, bet ir užsieniečius, kai jie 
atsiduria už stovyklos vartų.

Majoras aiškino, kad užsieniežiu reikalus tvardyti kariuomenė yra 
pastačiusi UNkJtŠ/i. kariuoučuė nustato kiek ir kokias patalpas užu 
sienieciai gali turėti ii kr-xd.o kolordngumo turi būti valgis. Visi 
stovyklos gyventojai turi CL/iRA’os besąlyginiai^klausyti; nieko ne
turi stovyklos gyventojas reikalauti, o tik prasyti. Stovyklos gy
ventojas turi laikytis visą kariuomenės įsakymų. Pasak jo: "Jus esa
te nepakenčiamieji asmens, todėl turite daryti, kaip kariuomenėj 
jums liepia."drąsino sutvarkyti kariškomis priemonėmis, arba pasa
linti iš stovyklų ar grąžin „i namo. Vienas inžinierius norėjo pasi
aiškinti elektros reikalu, bet jam liepė išeiti.

Anie šį įvykį sužinojo Centrinė Bambergo UNRRA’os vadovybė ir atsiun
tė savo inspektorių ištirti padėtį vištoje. Inspektavimo pasėkoje 
atleistą visa Rebdorfo stovyklos vadovybė ir ši stovykla perėjo Bich— 
static stovy klos UKBRA''os vadovybės žinion,. Keikalai tvarkosi pa
lankiai .
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FISCHB3CKĄS. - Pereitu pavasarį., perkėlus iš Hamburgo jo apylinkėje
- esančiu lagerių, visų užsieniečių, karo pabėgėliui perteklių. į Fisch- 
beckų, čia įsikūrė didelė Pabaltijo tautų^pabėgėliams stovykla, ku
rioje apgyvendinta ir per 700 lietuviu. Iš pradžių, stovykla darė 
kiekvienai slegiantį. įspūdį. Barški), radonas aptvertas kelioms eilėms 
spvgliuotų vielų, tvora; pass rajonas prišiukšlintas, biauriaį dvokė; 
mediniai barakai aplūžę, apdriskę, langai išdaužyti, durys išlaužy
tos. Barakuose Šeimininkavo nacių, palikimas - blakės. Bet pridėjus 
lietuviškų darbo nebijančių rančą, vaizdas iš pagrindų, pasikeitė. 
Pranyko vislių tvoros, siuKilėc ir smarvė. Barakui sutvarkyti taip, 
kad kiekvienam lietuviui padarė malonių gyvenimo gūžtų.

Iš pradžių eia, buvo dilelis tr^.’rJmasis ir nesutarimai tarp komiteto 
ir stovyklos gyventojų, bet rkukąs naujų komitetų, gyvenimas atė
jo į normalias vėžes, Komi, t cm.-. sumanume dėka- santykiai su anglų 
karine vyresnybe labai geri, .•.'.'ilsies, kurį teikiataip pat 
geras. Paskutiniu metu suorgs-z-lzuota ’r veikia pašto agentūra. Kul
tūros srityje smarkiai žsngirn i pirmyn. Veikia nuolatinis choras, 
kuris savo zavinc-iomis dainomis nuolat skaidrina pilkų stovyklos 
gyvenimų. Aktyvą ar reiškiasi taut. šokių grupė, skutai ir sporti
ninkai. Paskutiniu laiku sportininkai surengė Pabalt. tautų, sporto 
turnyrų, kurį laimėjo lietuviai. Veikia pradž. mokykla-. Numatoma 
įsteigti gimnazijų, bet trūksta mokomojo personalo. Leidžiamas 
beperiodinis.rotatorium spausdinamas, laikraštukas "Vargo Kelias", 
Su kaimyninių tautų gyventojais santykiai geri. 1‘ischbecko lietu
vių stovyklų dėl gražaus savitarpio sugyvenimo, jeigu tik degtinė 
čia rastų mažiau garbintojų, galima butų statyti kitoms stovykloms 
pavyzdžiu.

CELLE. - C eilės Lietuvių stovykla pradėjo kurtis tik frontui praū
žus. "Dabartiniu metu lietuviai apgyvendinti dviejose stovyklose. Pir
ma stovykla, Fabritoreg, kurioje gyvena apie du šimtai lietuvių. Antro
je, Amt Sant georgengarten, yra apie 150 lietuvių. Abi stovyklos 1945. 
IX’1? d., dalyvaujant UNHSA’os direktoriui, išsirinka.Ceilės miesto 
ir apylinkės lietuvių tautinį komitetų. x

A * ■ *

Pirmoji stovykla yru "barakuos, kartų sukoncentruotos. UNBHA’ og įstai
gos. Patalpos pakenčiamos. S~i:x-o3 turi atskirus kambarius, apšildoma 
krosnimis, veikia vandentieki?. Taip pat yra pirtis, kuri veikia pen
kias dienas per savaitę, vi:. . <:-ė yra lietuvių žinioje, dirbantieji 
virtuvėje apmokami.

Antra stovykla turi labai p-< a? patalpas-. Pabaltijo valstybių žmonėms 
yra paskirti trys blokai, kuj .tose, be lietuvių, gyvena latviai ir 
estai; maistas geras.

Veikia choras^(misrus ii vyrų), sportininkų sekcija, skautų draugovė 
ir tautinių šiokių grupė. C'aukdami dažni visuotini susirinkimai, ku
riuose skaitomos paskaitos, duodamos įdomesnės ištraukos iš užsienio 
lietuvių spaudos ir kt. Leidžiamas sieninis laikraštis "Dienos ži
nios", vaikų laikraštėlis "Musų balselis”. Taip pat sudaryta kultūri
nė komisija. Kultūrinės komisijos žinioje yra visas kultūrinis gyve— 
nines. Komisija -’irha glau-’žiei- kontakte su lietuvių stovyklų komite
tu.
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Stowl-close veikia vaikę, darželis, 4 skyr. pradžios mokyklos, aukštes
nioji ir žar. prakybos mokykla, anglę, kalbos kursai. Lietuviu sto
vykloje organizuoja#! visų trijų Pabaltijo tautę, pabėgėliams amatinin
ku kursai. Kuršę, organizevlrę vūao remia TOKIA'os direktorius. Ba to, 
įsteigta vaidybos kursai.

Paminėtini didesnieji anglę kariaus pasirodymai, kurie susilauko nuo
širdaus įvertinimo: Pabaigtuvės, Joninės, rugsėjo 85., spaliu 16 fl», 
lapkričio 23, Vėlinės ir želeioš smulkesnių.

.Religinius reikalus tvarko kun. nuamickis Jonas, kuris, eidamas, ba 
torp sunkias pareigas .Lehrtės stovykloj a, kiekvieną, sekmadienį 16 
vai. laiko pamaldas Cellėjo, net mokytojauja pradžios ii* prekybos mo
kyklose.

Arčiau susipažinus anglams su lietuviais, paskutiniu metu gaunama 
pEslulyrrę. dirbti pas anglę karius arba ju įstaigose, dabartiniu me
tu. jau dirba fizinį ir intelektualinį darbų 61 asmuo. Nedirbantieji 
vra" įtraukti į kai turinę veiklų. Santykiai suTOREA'os direktoriums 
ir komendantu yra labai nuoširdus. Ypatingai daug dėmesio kreipiama 
į švietimo re! .'.alus ir^anruninirę maistu. Sanytkiai su latviais ir 
ėstais taip pat Araugiski. Latviai ir estai visuomet dalyvauja lietu
vių ruošiamose Šventėse ir puikiai apie jas atsiliepia. Nors latvių 
yra daugiau ui lietuvius, tačiau lietuviai kultūrinėje veikloje 
j Vs.0 5 p,»

BTOTzTOLK - Hamburgo pašonėje, gražių ir smėlėtų kalnelių apsuptame 
Buxtehudes sies valyje yrn įkarta Pabaltijo tautę pabėgėliams stovyk
la. čia gyvena per 400 11 etaviu. kadangi lietuviai gyvena rytų ir 
vakaru miestai! u gatvės o. hui- vienus nuo kitę, skiria apie 2 km. nuo
tolis, patogumo t-Slei stovykla pasidalino į, du vienetu - pirmųjų ir 
antrųjų*. Gyvenusieji butai ola labai geri. Šeimos gyvena privačiuo
se butuos a, gi vi -ngurgi ai - rr. ;yto?J.o mokyklose. Maistas nekoks, 
bet ža^a pagerbti, ne* •?.rt iriausio j e ateityje maitinimų ketina per- 
irti ŪNKSA.'Abi stovyklos komitetų turi bendrų. Abi stovyklos dar 
turi oo vadovę. Įsteigtas Band. Kryžiaus skyrius.

Krutamą ir kultūros srity js. feizia pradžios mokykla. Organizuojama 
gimnazija trūkstant mokomojo psrsonalo, tinkamai negali pradėti 
darbo. Paskutiniu laiku susi ozanizavo skautai. Pirmojoj stovy kloji 
veikia kultūros ratelis, kuri e’leidžia sieninį laikraštį "Tėvynės 
ilgesys". Bažfaai rengiami vt- irau su vaidinimais ir dainomis, bet 
dėl meniniu jėgų trukumo, į > išeina skystoki. Vakarę rengime abi 
stovyklos tarpusavy lenktyrds uja. &is lenktyniavimas jokios naudos 
neduoda, tik išblaško ir taip silpnas menines jėgas. Su kaimyninių 
tautę, gyventojais, latvi.aia ir lenkais, santykiai ger'il Bet lietu- 
vię tarpusavis sugyvenimas r.Lcgas. Visi susiskirstę į luomus bei 
grupes. Bontinės garbintoję., kuria pridaro stovyklos gyventojams 
da-'-g nemalonumų, taip pat netrūksta, nors prieš juos vedama griež
to kova.

r? .n t ros stovyklos u c
-,ė vakar a. ijuins •-

...£rt ? šventės praleistos gana jau-
t c vykiu vokvklę salėse buvo papuoštos

' ai?, ‘-inkamos kalbos. Kalėdų pirmęję 
'vielos salėje vietos p?_-adsios mokykla su- 
■'U — ■ -■ ■- j^>T‘-o.i. or.a buvo plati ir
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įvairi. Pirmiausia mokinių choras pagiedojo Kalėdų giesmę. Po to i'• ; 
Kalėdų senelis visus choristus apdovanojo dovanėlėmis, kurias se
nelis gavo iš Anglę. Komendanto. Tada mokiniai gana vykusiai pa
dainavo keletą dainelių. rKdeKJ.a^cVus keletą eilėraščių, jų tarpe .■ 
du angliškai, buvo pašokta tautinių šokių ir suvaidinta vieno 
veiksmo koruedijėlė "lėlių teatras", kitaros ratelis suvaidino 
vieno veiksmo vaidiminėlĮ. /amaro žiurėjo ir Knglų Komendantas 
ir kiti karinės valdžios atstovai.

mietuviSkas .ka.pjsas. Seligenstadte.

Stcvyklos Įsikūrimas.
Seligenstadt b. Tbrzburg atskiros lietuvių stovyklos pagrindu su
darė buvusios Coburgo lietuvių stovyklos gyventojai. Pareinamoj 
Įvairių tautybių Ccburao stovykloj lietuviškoji bendruomenė pra
dėjo burtis viena iš pirmųjų - dar psrrai matę, balandžio mėn. vi
duty. Netrukus ten susihui'ė apie 1.000 lietuvių.. Birželio 13-14 
d. lietuvių stovykla buvo perbalta ••iiraburg-Zell. Birželio 27-29 
d. apie 700 lietuvių iš čia buvo perkelta Į Seligenstadt b-r^tlrz- 
burg vietovę^ kur ir pradėjo kurtis atskira lietuvių stovykla. 
Tuojau pat is eisenacno atvyko per 200 lietuvių, o vėliau čia 
rinkosi atskiros šeimos ir žmonės iš Įvairių šiaurinės Bavarijos 
ir kt. vietovių.

Paskiausiai, lapkričio 2 d., Į čia buvo atgabenta arti šimtinės 
lietuvių iš anksčiau minėtos Vviirzburg-Zell stovyklos. Ir taip 
Seligenstadt b. ^’Urzburg lietuvių stovykloje susibūrė apie 1.200 
1i etuvių.

Gyvenimo sąlygos.
Įsikūrimas šioje stovykloje buvo sunkus ir vargingas, kaip ir gy
veni r. as ligi šiol, yoac natai oų atžvilgiu, ligi lapkričio cėn. 
pradžios žmonas gyveno poroje senų medinių barakų ir kituose ne 
žmonėms gyventi skirtuose pastatuose. gyvenama buvo labai anks
tai , stačiai susispaudus. Bar vasarų buvo pradėta eilės naujų, 
iš kitur pervežamų baramų statyba. «j uos šiaip taip baigus, jau 
lapkričio mėn. pradžioje buvo apgyvendinti žųonės iš blogiausių 
patalpų ir naujai atvykstantieji Į stovyklą. vandens ir elektros 
energijos stoka, ypač pradžioje, o taip pat ir pastaruoju metu, 
sudaro daug nepatogumų higienos ir Kt. atžvilgiais.

Naujų gyvenamųjų barakų ix kitų būtiniausių pastatų bei Įrengi
mų statyba pareikalavo nemaža daibo ir iš pačių stovyklos gy
ventojų. Visų vasarų ir rudenĮ buvo intensyviai dirbama, tam rei
kalui suorganizavus net specialias darbo šimtines. Stovyklos sta
tybos darbai r’ar ir dabav visiškai nesibaigė.^Dirbantieji gauna 
nustatytų raisto ir rūkalų priedą. Tačiau, nežiūrint Įdėto dar
bo ir bendrų pastangų, Seligenstadto lietuvių stovykla turi bene 
sunkiausias gyvenimo sąlygas gyvenamųjų patalpų atžvilgiu, lygi
nant su daugeliu kitų D? stovyklų.

Efei tinimo ir aprūpinimo atžvilgiu stovykla visų laiką buvo tvar- 
patenkinamai, o raruoju metu - gerai. Tai pasiekiama 
v-v darbsiu'i’.o ir rupeatingumo, o yoac dabartinės 

•j u ■ < vačc/ylės lėna, vasarą ?.r rudens pri br ioj c stovykxos 
kuri jau ii'/.- u'u- ." rų;v:.' rt./o 4 k<? .ę-.> ;.y ■. pįgal
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galimybę, gyventojus aprūpindavo- vaistais, daržovėmis, o taip pat 
alumi ir vynu. Bendrai tariant, reikia pripažinti, kad, palyginti, 
ūkiškai gan turtinga Žitzingano apskritis negalėjo neatsiliepti 
į bendrą Sellgenstadto stovyklos mitybos ir žmonių apsirūpinimo 
reikalą. Tai, gal but, ligi žiemoo ir atsvėrė visą šilę trukumų 
ii n enatcgumų gyvenamoji; patalpų atžvilgiu.

Dvasinis ir kulturlnls gyventi-gg..
Nežiūrint sunkių gyveniro sąlvgų d'1 patalpų stokos, nežiūrint 
nuolatinių statybos darbų ir kitų, veiksnių, techniškai ir nora
is škai trukdžiusį kulturinj. ii- švietimo darbų, Sellgenstadto lie
tuvių stovykla neatsiliko ir Šiose srityse.

Nuo liepos mėn. pradžios tąsia, dar Uoburgo stovykloje pradėtų, 
erisi o darbą 5-ių skyrių pradžios mokykla, kiekinių - 102, moky— 
t ų - B, liepos mėn. 21 d. pradėjo darbą, susibarusi stovyklos 
gi nazija. Veikia visos 8-ioe klasės, su 90 mokinių ir 14 moky-. 
t<ų. Vėl pradės veikti vaikų darželis, vaikąs vasaros matu, o 
z-:. • anj. dėl patalpų stokos, pertraukęs savo darbą. Nuo pat pirmų
jų stovy klos įsikūrimo dienų vaikiu liaudies universitetas, o 
taip pat anglų kalbos ir stenografijos kursai.

Stovyklos gyventojus plačiai informuoja kasdieninis sieninis lai- 
krastis ■’ Lietuviškoj i Integracija", kuris pradėjo eiti dar Cobur- 
ge, balandžio rėr. 21 d. išleista taip pat eilė "Liet.Inf." spe
cialių numerių, su publicistikos, belestrikos ir jumoro bei kas
dienių aktualijų skyriais. Jau nuo kurio laiko, pradėjus veikti 
krašto susisieki! ui ir paštui, o ypač į. s i karus. stovyklos pašto 
įstaigai, stovykloje gaunami visi žymesnieji lietuviški laikraš
čiu-, kalendorėliai ir Kt. leidiniai.

kai carinę - meniną stovyklos veiklą charakterizuoja šia meno ko
lektyvai ir jų nuveikto darbo rezultatai:

Stovykloje veikia mišrus choras "Dainava" - apie žmonių, vy
rų choras - apie 40 žmonių ir vaikų choras "Vyturėlis" - apie 5® 
drlvvių. Taip pat yra tautinių šokių grupė, dramos sekcija ir 
vaikų teatras. Meno kolektyvuose dirba ir jiems vadcrvaaje. 
oneros solistas ir viena baleto solistė.

Ligi pereitų metų gruodžio "■ ienos meno kolektyvai surengė: 
choro, taut .šokių ir solis vų mišrių koncertų -12; dramos sekci
jos pastatymų - 3 (vaizdų-m oterijų - 1, komedijų - 1, montažų 
- 1). Dėl meno kolektyvų dil imo, susisiekimo priemonių stokos 
37 kitų pašalinių priešas ei ^Seligenstadto stovyklos menininkai, 
palyginti, nedaug galėjo pi L'lau pasirodyti Kitose liet, stovyk
lose. ifiso išvykų koncertuoti buvo 3. -u-itų stovyklų meno kolek
tyvai šioje stovykloje turėjo 3 Koncertus.

Vaikų choras ir jų teatras davė: vaidinimų - 3, choro koncertų 
su jaunaisiais solistais ir oeklamacijomis — 3. Tiek dramos sek
cijos, tiek vaikų teatre statytieji veikalai buvo parašyti sto- 
vykloje gyvenančių autorių.

•; ... bu'bj. ligi gruodžio mėn. d, buvo' viso per 20 koncertų — vai—
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sėkaiįog veiklai pagyvinti, spalio mdn. 31 **> stovyklos 
KliltUivffl ir SVie-tiC't, •* •&*<* s.wQR.sX'ha 1 a.ctaXUilUy K0I1KH.T3’’*■*'&>-
irai, komedijai ir monologui parašyti. Už geriausius eių sričių 
veikalus paskirta 500 fiU., 300 M. ir 150 JWi. preinijqs.

Sportinį veikla, <M1 nuolatinių darbų, įrankių gtokog ir kitų 
priežasčių, sunkiai teseai ' j o reikštis. Bežiūrint į tai, vie$i 
laikę veiks tinklinio it krepšinio komandos, turėjusios eilęx 
draugiškų rungtynių su kaimyninių list, stovyklų ir afierikiboia 
kr: :ių komandomis, Stovykloje veikia Sporto klubas '’Žaibas”, x’ria 
kiūto veikia stalo teniso sekcija, raataruoju matu, UNiUu'oa va
dovybės rūpesčiu, 6«.uta tau tikras kiekis sporto bei žaidimų 
priemonių. Bnargingai veikia Sucnuatininmai,

Gruodžio mėn. pirmomis dienomis susiorganizavo ir su entuziazmu 
c'arbo stovyklos sKautai-skautės. Veikia 7 draugoves eu 215 

narių. UNRHA'os vadovybė ir šiame darbe rodo gražių iniciatyvų 
ir teikia galinu paramų.

Stovyklos dvasinis gyvenimas gražiai telkiasi kuklioje bažnytė
lėj^. Jos altorių puošia garsus stebuklingasis Pažaislio 'Dievo 
Mot mos paveikslas, '’all. 6 .Januso perpieštas. Pačiame altoriu
je ant tabernakulio yra žiupsnelis Lietuvos žemės, kuri buvo 
iškilmingai pašventinta rugsėjo 8-sios minėjimo motu. Nuo^pat 
choro įsikūrimo, pradžios (liepos 5 d.), sekmadieniais ir sven- 
tadieniais, o taip pat visomis sutuoktuvių, laidotuvių ir 
kitomis progomis, per pamaldas gieda mišrusis choras, solistams 
paįvairinant. Galingas giedojimas nyrių bažnytinių kurinių, 
lietuviškų giesmių ir Tautos ciano - giliai nuteikia stovyklos 
gyventojus, nors pati bažnyčia įrengta paprastame garaže.

Stovų Įlos mirusieji laidojami artimiausios parapijos kapinėse. 
Jų kaous paženklina ir puošia kuklus, visų stovyklos gyventojų 
aukomis pastatytas akmens paminklas. Liet, stovyklos paraukįat 
vadovauja kun. Jonas Buikas.

Fs'“finos pagalbų gyventojams teikia ir juos gydo stovyklos li
goni -ii , Ligoninę suoreanizavo ir jai nuo pat oirrų dienų vado
vauja dr. K.Mogenis, kitų lietuvių gvdyt o jų ir pagalbinio par
ser aio padedamas. Ligoninij e veikia taip pat odontologijos, 
gerikologijos ir gimdymo skyriai.

Stovykloje veikia ir vietos xiaudonojo kryžiaus skyrius, kirmi- 
ninkauja dr. J.Ūsas, neseniai bavo surengtas Koncertas ir lote
rijų kaučonojo Kryžiaus naudai, uauta gražių pajamų.

Be .o, stovykloje, kaip ir kitur, veikia sava policija, teismas, 
ugrų agusiai,pusto įstaiga, Taip pat yra paz^ymėtinas stovyklos 
amotininku subūrimas bendruomenės reikalams. Stovykla turi; bat
siuvių dirbtuvę, drabužių siuvyklų, stalių skyrių ir kirpyklų. 
Amatininkų specialistų darbas ir atlyginimas tvarkomas atitinka
mom is taisyklėmis, stovyklos komiteto priežiūroje. Taip pat 3ar 
veikia privatinė smulkios mechanikos dirbtuvė. Čia taisomi laik- 
ro;”~-’ ai 5 radijo aparatai, elektros ©rištaisai.

■ 8 —
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Nežiūrint į tai, kad Seligenstadt o liet, stovykla yra nuošaliai tiuo 
žymesnių centrų ir žmonės gyvena primityviomis sąlygomis (patalpų, 
atžvilgiu), visų švietimo, meno, administracijos darbuotoju ir visų 
gyventojų dėka čia viešpatauja graži dugyvenimo, nuosaikumo, pakel
tos; dvasios bendruomeniškoji nuotaika, Nei lietuviškoji stovyklos 
vadovybė, n.si visuomenė visais sunkesniais stovyklos gyvenimo Be
rn v•eis nepametė galvos, per daug nesijaudino ir nesibiaskė į 
k .w* utinueus, o ramiai, šaltai ir. pagrindinai aiškino ir kėlė bend
rąjį lietuviui reikalų; 'Švietimo Ir meno srityje stovykla negalėjo 
;/j-.aliai prisikviesti daugiau žymesniu pajėgų, nes į čia vargu

Iuj sutiktų persikelti.- Tačiau, savanoriškai-atvykusių, ir su visais 
hidrai begyvenančių, meno ir mokslo darbuotojų, pasiaukojimas ir 
nuoširdus darbas yra tiarai gražus- pavyzdys, gal but, daugeliui 
musų tautiečių.. ‘ . - - • -

-i gi, Seligenstadt o .lietuvių, stovyklų, iš tikrųjų, galima pavadinti 
.... jtuvisku kaimu, čia, nežiūrint sunkesnių materialinio gyvenimo 
r.ilygų, pagal išgales varomas- pjrmyn ir dvasinis bei kultūrinis gy
venimas. Stovykloje vyrauja nuoširdi lietuviška dvasia, pasitikė- 
• mas, ir su skaidria viltimi žiūrima į visų •lietuvių, ir lietuves 
ė-teitį. ■ J ' ' ’ ; ■

V'ITSBTTBtžBlBžd -8 SITIS. - Karėnės valdžios parėdymu, amerikiečių už
stoję srityje pereitų metų svalių m^n. buvo naujai pertvarkytos 

•užsieniečių, stovyklos, didžiosios mišrios kareivinių stovyklos 
>uvo tautybėmis decentralizuotos''į mažesnius miestelius bei kai-» 
rus, užimant jiems privačius, vokiečių butus. Tuo budu visi tos 
jrities latviai buvo • apgyvendinami apie nslingena, Sstai Geislin-

ne ir visi lietuviai Nurtingeno apskrityje - prancūzų, zonos pa- ' 
o.. eny §i.e. Vos įstęigtos stovyklos tuoj užsipildė,. nes dauginas čia 
dar gyveno privačiai.

t'vvlngens šiuo metu p ris kai t omą apie 250 gyventojų, dalis jų 
įkelta iš Gėislingeno ir Sobwab.. Gmtindo. Visi apgyvendinti pri— . ’ ■ 

tuose butuose, turi didelę salę su scena, veikia šoferių kur-
ir laiks nuo laiko skaitomos įvairiom temom paskaitos. Nuo 

■'r.usio 15 d, pradėjo veikti 6-ių kLasiii gimnazija su mokinių 
- -.n^T-abuciu. Personalo netrūksta. Čia pat leidžiamas rotatoriumi 
"^ausdintas lietuvių informacinis kultūrinis leidinys - "Apžvel

gi džiausi a šios srities kolonija yra *• eilheime - apie 450 gyven
tojų, kurių dauguma sudaro atkeltieji iš buv. tarptaut. stovyklos 
G-oppingeael Ois. net daugelis viengungių turi po atskirų kambarį, 
3u pi lr>n įrengimu, meilnei-^s pasiekiamas tik autobusu, tuo tarpi, 
visos kitos vietovės turi autobusų ir geležinkelio susisiekimo 
galimumą.

T augiausiai senesnės kartom inteligentinių pajėgų yra susibūrę 
??euffene; visoAapie 270, Čia buvo atkelta dalis Stuttgarto sto
vyklos ir suvažiavo privačiai gyvenę Goppingeme, Lohnsee, TtL- 
Lingene ir kitur. Viengungiai gyvena po du bei tris kambaryje, 

šeimos - turi, butukus, ' •

- 9 -
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°berlenningene, kur gyvema apie 200 lietuviu is Halle ir Bitter- 
feldo, yra sios srities UKPtA^os centras, kurio direktorius ir 
pa '■ duotoj as yra prancūzai. iš žia Kaistas pristatomas i visas kolo- 
k<v šeštadieni. Si DUztlA globoju viso 6 lietuvią ir penkias lenkai 
Btc: rj kl as . Stovyklą vadovą. pa.->-rirrę.5 darniausiai buna Oberlennin- 
gisy. pirmadieniais.

Da . . . 1 tos srities stovyklos yriu viena Untsrlenningene - 200 gyv. 
ir -IrubMeime - irgi apie 2oo gyv • Abiejose stovyklos e gyvenama ir- 
sr • vagiuose namuose. Ai robii einas .yra vienintelė stovykla, kurią 
c_ < liepos cėn. oatyi. t miesčiuko lietuviai.

visose stovyklose veikia .pradžios mokyklos, vaikui darželiai, 
1>. jSiami sieniniai žinią biuleteniai ir numatomi profesinio lavi
ni. „kursai. W tirt t embargas laidomas vaisią kraštu, taciaus šiais.’ 
v.- ... t s' buvo lab'aį blogas- derlius, šiaip gi kraštas yra neturingas,

* s'-cvabai gan šykštus. ~D'e j a, nuolatos pasikartoją išsišokimai drums- 
o? . -santykius sti vietiniais gyventojais ir kenkia doro lietuvio

'ui •■'•karinas valdžios akyse. Datbo už stovyklos ribą beveik n i e-r 
k£ ' neturi net tie-, kuri’e ...patarnaudavo amarikiecią kariuomenei, 
ii t išsikalus, nustojo^, uždarbio. ,;•?

Artimiausias centras yfą ituttgąrtaB, kur šiuo metu yra dvi lietu- 
0yiv stovyklos ir prancūzą zonoje'i itibingsnas, kur privaciai^gyve

na apie 600 l’ieikuvią, ’ ją api£^ 2J5^ studijuoją unive&siteto. Iš Sti
bi 'geno ir apylinkės j. htirxji.^gairp’.'apskr. dažnai atvažiuoja su ura-- 

.'nėrimais, paskaitomis it sAttiali jomis mus p. centru pareigunaiAbei 
menininkai. Deja, iki šiol s ritio’ ji otuli savo laikraščio,
ta 'Uau -tikimasi, kad Stutt^idis greitu .laiku pasirodys naujas lie
tumis kete 1 aitras* t i-.? ■ U uc-Ištiri o ber/^avlr o ir susižinojimo tarų 
uaskitą-stovyklą riern, ir bendrus reikalus atstovaujančio organo 
tuo tumu taipgi nėra.

17a u j ai patekti Į šias stovyklas sunku ir. tai daugiausia pareina 
nuo stovyklos komendanto - oirmtninko nusistatymo. Oficialusis 
tačiau kelias eina osr apygardos D? karininką prie karinės vald
ote e Stuttgarte ir per atittnuamcs srities UBkWos dirėktorią, 
Kc ttmgeno apskr. - uherlenniagens.

ižlc-lūDOjtji'Ab- čia gyvenu lietuviai sutiko kalėdas kartu su lat- 
vii Ls katalikais prie bendro mačią stalo., bendrose kuciose da- 
'iy avo vietinės DNittiA1 os atstovai-amerikieoiai. rasidaiiąta 
p’j c-skylėmis o Vietinis lietuvią klebonas prabilo keliais širdin-.- 
pi. s žodžiais i s•usirinjrasius lietuvius, palinkėdamas kitas ku- 
cii-'-j švęsti jau namie, savo tėvynėje. Paskum žodj. tarė latvią 
kataliką kunigas ir palinkėjo to pat visiems. Po ją kalbėjo 
id-.i stovyklos pareigūnai.

IŠ lichštb'tto atvykęs klierikas S%epętys labai daug čia pasi- 
rtv’bavo, vos psr kelias ^ienat nszaobuainas vaikučius Kalėdą 
cplutei. Jis sudarė varfrucią ebot-ę, kuris sugiedojo kelias ka- 

giesmeles. Siedunt vaikucią chorai, mokinė Dervojedai- 
1-. :-ė D. skambino tas giesmeles pianinu.

c rKnc r vadovan Bernotas, paskaity-
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Mųhldorfe prieš porų savaičių įsteigtas mi s rus choras, vadovauja
mas prof. Banaičio. Kalėdų šventėse- per pamaldas sis choras sugie
dojo p orę. kalėdiniu, giesmelių.

Antrųjų Kalėdų dienų huvo suruošta "bendra Kalėdų, eglutė visiems, 
stovyklos vaikučiams. Visų kalėdinę programų atliko patys vaikai, 
lietuviai, atskirai, latiiai fc-tskirai. Kalėdų parengime atsi-anke 
taip pat svečiai iš vietinės UNRžtA1 o«.

DILLINGENAS. - Daliai nariu pasitraukus, kitiems išvykus, visuoti
nis stovyklos gyventojų susirinkimas ĮB.m. sausio 13 d. papildė, vie
tinės lietuvių, kolonijos valdybę, jxitus narius pavesta išsirinkti 
paskirų blokų gyventojams, mad komisijos nariai, būdami glaudesnia— 
me kontakte su visais stovyklos gyventojais, tiksliau ir teisingiau 
galėtų iš UNRHA’os gautas daiktines pašalpas paskirstyti.

Lietusiai Sanijoj.
"Danijoje gyvenantieji lietuviai kartu su latviais ir estais yra su
darę atstovybę rūpintis Pabaltijo reikalais. Iš lietuvių šioje at
stovybėje dirba vietos lietuvių komiteto pirmininkas Martynas Bra
kes. Danijoje šiuo metu apie 2.000 lietuvių karo pabėgėlių^ kurie 
gvvena stovykloje prie pat šiaurus juros Nimindegal. Prie Kopen
hagoj rengiama "stovykla akademikams. Danijos lietuviai okupacinių 
organų žadami iškraustyt į Vokietijų.

Kultų ri n is gyvenimas..

Kauno Teatro sukaktis._ - aruodai o uėn. 1S d. suėjo 25 metai, kai 
nepriklausomoje sietuvoje pradėjo veikti ^auno teatras. Jis buvo 
įkurtas 192u m. gruodžio 19 d. ir pasivadino -bietuvių naeno kūrėjų 
Draugijos Vaidykla. Vėliau mauno teatras pavirto Valstybės teatru, 
o paskutinės okupacijos metu persiicrikštijc ir gavo ^auno Didžiojo 
Teatro vardų. Kauno teatro steigėjai buvo ciuozas Vaičkus, Konstan
tinas Glinskis ir Aleksandras 'Vitkauskas, dabar jau visi mirę. 
Nepriklausomoje Lietuvoje Kauno teatras suklestėjo iki'Via o savo 
pajėgumo; opera netgi iškilo į Europos teatrų viršūnes.

Jau pirmosios bolševikinės okupacijos metu į Kauno teatrų buvo 
įterota komunistinė propasantinė tendencija, gi dabar Kauno teat
ras vra visiškai paverstas komunistų partijos agitaciniu kromeliu 
ir netekęs savo veido.

Lietuviai teatralai tremtiniai kukliai paminėjo Kauno teatro 25 
m. sukaktį Vokietijoje.

__ B__ a__u . d ą .

Atsakymas į Pabalti e.cių puolimą.
Pirmosios Muncheno stovyklos dir. p a va d uote j.as H.Inghanų ryšium 
su spaudoje pasirodžiusiais straipsniais prieš Pabaltijo kraštų 
pabėgėlius, pasiuntė "Stars and ‘'tripes" redaktoriui tokį laiškų:

"Gerbiamas Pone. š-m- •? r.u?”'.. o 3£. Tamstos naskelbėt atrainsnj 
apie Pabaltijo p:t ! £4<u*££<<,j išvi etinių asmenų stovyklose.

- 11

10



• 11 -

Is jo gaunamas įspūdis, kad Pabaltijo iš vi stovinti asmens išnaudoja 
sęjungininku vaieingumę ir. atsilygindami, vykdo žmogžudystę®, va
gystes ir kitus kriminalinius nusikaltimus.
As tikiu, kad ir aš turiu t Aisę oarelketi savo nuomonę šiuo klausi
mu ir prašau, kad mano halsas tęip pat butui išgirstas. Aš esu ang
las, kuris pradėjau vadovauti isviatcvintę asmeny |vairię tautybių 
stovyklai nuo 1945 m. gaguaės mėnesio. Si stovykla dabar yra bemaž 
vienu pabaltiacię gyvenama ir man malonu Konstatuoti^ kad Lietuvos, 
Latvijos ir ostijos ziaonėa yra patys padoriausi iš vis p. 32 tautai, 
su kuriomis turėjau reikalę* ola yra kuLturingi, gero elgesio ir 
malonus pažinti.

Ira skaudu matyti. kadAžmonės, kurie jau yra patyrę tiek nelaimiu 
dar yra puolami piktę šmeižtu, aš manau, kad daug vokiečiu deda 
pastangas visus nusikaltimus primesti Isvietovintiams asmenims ir, 
gal but, jiems per daug lengvai pavyksta j-tikinti kai kuriuos leng- 
vatikiuo Karinas Valdžios pareigūnus.

Reiškiu pagarbę. (-) R.Ingham, 
Deputy Director, UNRRA Team 124. «

II. UxJJr U uiud j> 1.1-I‘U fui

Amerikos lietuviu dovanu juietuvąi likimas,

Amerikos lietuviu siusti sįetuval drabužiai ir avalynė atėjo į 
Vilnią per i^aakvę. laikraščiai tę tautę paminėjo labai trumpai, 
nepažymėję nei gauto kiemio, nei paskirstymo tvarmoa, nei kas 
bus šelpiamas.

Nors ir dabar Lietuvoje yra ištaiga Raudonuoju Kryžium vadinama, 
kurios tikslai ir uždaviniai nėra žinomi, bet ne jai buvo pavesta 
skirstyti "rerikos lietuvię dovanas. Visę siuntę perėmė ir ne
skirstė komunistę partijos centro komitetas.

Maskvoje siuntos dalis "lasįkeitė", nes iš tos siuntos kai kurie 
asmenys Lietuvoje gavo kariškos gamybos megztinius ir kojines. Ant 
kaikurię ję buvo rasti rusiškę ii rikę antspaudai.

Kadangi Amerikos lietuvię dovanas skirstė komunistę partijos^ 
centro komitetas, tai geriausius daiktus gavo Komisarai, ję žmonos, 
aukštieji kompartijos pareigūnai ir Lietuvon atkelti tarnautojai ru
sai; taip pav. komisaro Uregorausko žmona dramos teatro artistė Ky
mantaitė gavo du kailinius paltus. Vadinasi, visa, kas buvo geres
nio, paėmė tie asmenys, kurie ir be to bolsevikę valdžios yra labai 
proteguojami ir materialiai gausiai aprūpinami. Tie asmenys jokios 
pašalnos1 nebuvo reikalingi ir todėl gautus daiktus daugiausia palei
do spekuliacinėm kainom į juodęję rinkę.

Apdalinus minėtus bolsevikę okupacijos šulus, kaseliko, buvo ati
duota kai kuriom valdiškom ištaigom, tarp kitę - švietimo ir meno.

Kauno Vytauto Viliojo ... 1 z:• ■'•ritėtas gavo keletę vyriskę ir vaikiš
ku r-'’--tu v p-.-- :- Sv.-.;, i iką uesztinię, keliolika porę batę,

I- 12 -
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61a tenka pažymėti į^ornuB t&Kteugj Datai buvo ruaiSkoB ęrba lietuviš
kos gamybos, o ant baltinių. ir kojinių buvo jau ne Maskvos, bet Vil
niaus fabrikų antspaudai.

Apie Amerikos lietuviu siųstas lietuviams dovanas ir jų paskirstymu 
bei sunaudojimu plačiai po Lietuvę buvo kalbama ir diskutuojama. Lie
tuvos lietuviu buvo prieita tos nuomones, kad geriau butu, jei Ame
rikos lietuviai kol kas susilaikytu nuo dovanu siuntimo Lietuvon ir 
palauktu to laiko, lada atsiras tikra garantija, kad dovanos tikrai 
ir tiesiu keliu pasieks Lietuvę ir tuos lietuvius, kurie tų dovarię 
tikrai yra reikalingi.
Suėmimai.
Tokių masiniu su'rimu kaip 1940-41 a. nėra. Siįma®i individualiai. 
Deda į kalėjicę, o is Kalėjimo jau vežami į. Jausi ję. Transportas į. 
Bosiję eina pei* Kauno ir Vilniaus kalėjimus į mėnesį, po 3.OUO-3.5OO 
žmonių, daugiausia atinin*ę irudarbininkų. išveža pirma visa atėmę, 
net drabuziug. u uos paKeicia skazmęlaįs. į stotį, varo būriais, die
nomis priverčia gatvėse klaupti, išveža daugiausia prie uralo; vyrus 
miško darbams, moteris sunkiems žvejybos darbams, Darbas ir meitini- 
mas žiaurus. Vienas gautas laiškas maldauja,^kad tik greičiau pasi
rodytu atominė bomba ir padaryty, galę jų kančioms. Vieniems suim
tiems daromas, teismas, kiti išgabenami niekam apie teisinę negir
dint. Tarp kitę nuteisti: Dz. Toliušis 8 metams, tėvas jėzuitas 
Bieliūnas 10 metę, J.Keliuotls 3 metams. Suimtas,bet po penkię mė
nesiu paleistas 3.Toliušis, taip pat dr. A.Juska ir kiti. Propagan
dos reikalui parvežti esę^dr. L.Bistras, doc. Cesevičius, dr. k.Am- 
brozaįtis, Žygelis, In-’rišiunas ir kiti. Gyvas esęs ir kun. Mironas. 
Sugręžintę is Vokietijos Lietuvoje ne daug,^apįe 1 - tik moterys
ir vaikai - Vyrai paimti | kariuomenę arba išvežti darbams nepamatę 
Lietuvos.

Busifikacija.
Vietoje isvežamę lietuvię ir repatrijuojamų, lenkę gabenami rusai. 
Vilniuj tokių, kolonistų, esę 40.000, Kaune^20.000, o taip pat Šiau
liuose, Panevėžy ir kituose miestuose. Mažesnius^miestelius sunkiau 
kolonizuoti dėl partizanę vęiklos. Paleidžiami iš^armijos kariai 
apgvvendinami Pabaltijo kraštuose. Jiems duodama čia lengvatę. Pa
vardė duodama lietuvj.ska, dokumentuose įrašomi lietuviais. Taip 
auga "lietuvių" skaičius. Toksai kolonistų, "lietuvinimas" turi 
tikslo parodyti užsieniui "lietuvių" liaudies valię, kada bus ko
kie rinkimai. 'Daugumas įstaigę vadovaujamos rusę, kurtę pavardės 
taip pat sulietuvintos. Jau didesnė pus4 liaudies komisarę esę 
"susilietuyinę" rasai. lietuviai komisarai iškrinta kaip nereika
lingi. Vaišnora išstumtas ir esęs suimtas,^Girdzijauskas išstumtas, 
kalbama apie netolimų tokį, pat likimę Žiugždos, nors jis labai 
"stengiasi".

Ūkis.
ūkis vegetuoja- Trečdalis dirbamos žemės liko neįsėta. Ūkininkai 
turi duoti py.’.lavaj panašiai. kaip vokiečiams. Bet ūkininkę rykštė 
yra ’’-te-* \ -A 'c būriais užpuola kaimus, ieš-

"j »z >
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ko partizanui... spintose, piniginėse ,a ir kai jie išvyksta, namai 
lieka ištuštinti, žemės ’'reforma“ grųzžnta tokia pat kaip 1940 m. 
Bet žemės iu t i maža kas tenori, x.pie Kolchozus nekalbama, betApo- 
litika taip vedama, kad patys ūkininkai turės_po mėty kitų rašytis 
į kolchozus, nes privačiam ukįui dideli mokesčiai ir pyliavos, o 
paspirties jokios. Girnas be šviesos, tikriau su balanos sviesa, 
kaip patvirtina ir Vilniaus radijo. Mestuose šviesgs taip pat 
nėra. Pav., Kauna elektrą gaunaA partijos namai, aukštieji parei
gūnai. o šiaip gyventojams ji išjungta, Petrašiūnų stotis veikia. 
Patamsy puikios sąlygos plėšimams. Ir JJ'aune pavakary jau pavojin
ga gatvėje pasirodyti, Įsilaužia ir į butus, ^ado^nėra. Bet iš 
gaunamo pagal korteles raisto reorasimaitina, yoac darbininkas, 
kuris gauna menkiausias korteles. 3ina vieša spekuliacija, nie- 
keno nepersekiojama. Tik žmonas neturi už kų pirkti.

.Partizanai.
Nors kelios divizijos valė miškus, gaudydamos partizanus, bet su
gavo vos keletu, o jų sovietiniais teigimais esu apie 25.000. Jie 
kovoja ne su^raudonųja armija, o su enkavedistais ir^"istrebite
liais". Valdžia SKelbia amnestiją tiems, kurie sugrįš į namus, rei
kalavo iš vyskupu, kad jie išleistu ganytojišku laišku grįžti. Ket 
tiek Vilniaus arkivyskupas Keinys, tiek Panevėžio vyskupas Palta
rokas, Kaišiadorių, vysk. Matulionis ir Talsip Boris avi ciua atsi
sakė.

Sugriovimai,
Per karę Vilniuje sugriauta ir sužalota 160 vertingų pastatų. Biržų 
mieste sunaikinta nėr 70 visų pastatų. Tas pats ir Alytuj, Pane
vėžy sugriauta apie 200 pastatų. Iš Joriškio^tik griuvėsiai. Šiau
liai išliko tik pakraščiuose. Net sugriauta šv. Petro ir Povilo 
Bažnyčia.akių apskrity labiausia nukentėjo Lekėčių, Sakių ir 
Griškabūdžio bažnyčios. Švenčionyse išliko tik keli namai. Tas pats 
Marijampolėj ir Vilkavišky. xš Tarasų apskr. labiausią nukentėjo^ 
Smalvų, Dūkšto, Degučių ir oalaxo miesteliai, naune. išardytas Neži
nomoj o Kareivio kapas ir. nugriautas jo paminklas..

fiinkimai.
Vasario lu d. vyksta rinkimai į auksciausių tarybų. Priešrinkiminis 
darbas pradėtas visose apygardose, ipac daug dėmesio kreipiama į 
Klaioėdų, kaip pirmų kartų dalyvaujančių rinkimuose. Net sudaryti 
53 agitatorių kolektyvai su.450 agitatorių. Klaipėdos apygarda ko
lei kąs neparodė jokio veiklumo. CK smarkiai puola miestkomo sekre
torių Budintų ir jo pavaduotojų Mikulinų. Priešrinkiminėm akcijon 
įtraukti atskiromis brigadomis menininkai, aktoriai, solistai ir 
kiti. Taip Pagėgių ir Šilutės rinkiminei akcijai palengvinti atsta
tyti telegrafo ryšiai. Kasomi kuriniai, Panevėžio muzikos mokyklos 
mokytojas Bielorovas parašė rinkiminę dainų. Neatsilieka ir rašyto
jai. Visi teatrai išsijuosę dirba.
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