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Nr. 7 1946 m. kovo 15 d.

I. LIETUVIAI VOKIETIJOJE.

1. Santykiai su sąjungininką valdžia.

a) Paneigiamas pabaltiežią grąžinimas.

Vasariom22 d. generolas J.T. Mo Narney pabrėžtinai paneigė aplinkybę, 
kad J .A.V. įstaigos planuojančios iš amerikieclą zonos pabąĮtiecius 
grąžinti į namus. Jis pareiškė, kad priverstinas Baltą grąžinimas nie
kada nebūvąs svarstomas ir kad nebūvąs Šiuo klausimu jokios intenci
jos, išskiriant karo nusikaltėlius ir J .A.Valstybių armijos baustus 
už kriminalinius nusikaltimus, Jei kada bus nustatyta, kad kuris pa
skiras baltas ar Jungtiniu Tautą individas yra buvęs nacią bendradar
bis, jam busianti atsakyta J.T. displaced persons globa. Jis pareiš
kė, kad dauguma amerikiecią zonoje esančiu baltą yra prievarta atvež
ti, darbams į Vokietiją, nors kai kurie atvykę savo noru ar yra vokie- 
cią kilmės.

b) Sutartis tarp kariuomenės ir UNkkA^s dėl aprūpinimo DP,

Vasario 21 d. tarp ULitrfA'os ir kariuomenės yra pasirašytas susitari
mas, pagal kurį kariuomenė ir toliau tęs DP aprūpinimą amerikėecią 
zonoje. Susitarimas koordinuoja aprūpinimo operacijas tarp kariuome
nės ir UNBBA’os. Pagal gus it arimą kariuomenė atsakinga aprūpinant 
DP maistu, kuru, drabužiais, baldais, patalyne, be to, - užlaikymo, 
vartojimo, bei medicinos reikmenimis. Ji teiks taip pat medicinos ir 
dantą gydymą, paremiant UNHRA‘os medicinos aprūpinimą ir pasilaikys 
atsakomybę dėl tvarkos ir jos įgyvendinimo*

Kariuomenė sutiko konsultuoti UNRRA’ os stovyklą direktorius pirmiausia 
tais atvejais, kur DP gali kratomi, areštuojami ar sulaikomi.

UNREa administruos DP centrus, tvarkys savanorišką agentą dalyvavimą 
DP programose, vadovaus oentraliniam paieškojimą biurui, palaikys 
statistiką ir pcdės Koordinuoti Jungtinėms Tautoms planuojamą DP re
patriaciją.

c) Potvarkis DP stovyklomsu x-

Amerikiežią 3 Armijos vadus, įgaliotas aukštesnes instancijos l.r įpa
reigotas pakeisti kai kuriuos, Įsakymus4 liepiančius teisės ir tvarkos 
palaikymą tarp jo žinioj esančią DP. išleido potvarkį, kuriuo rusta- 
tomą, kad esant reikalui jis, 3 Armijos vadas, gali imtis sekančią 
veiksmą:

(Lozoraičiui _ P. 
įbibliotekaj
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Amerikiečiams orėjus, iš p-°t pirmųjų dienų buvo įvestos užsieniečiams 
specialios savaitinės raisto kortelės, kurios buvo žymiai didesnės 
(vos ne dvigubai) už vokiškas.. Tuo užsieniečiui buvoti ubai patenkinti. 
Vokiečiai pavydo vedami užsieniečius skundė amerikiečiams ir darė žy
gių., kad užsieniečiams Duty, d,ųot- vokiškos kort aids. Dal stokos objek- 
•įyvios informacijos —pi.e b"tUscius, v o iii Jonams puvy&o pasodinti ant 
vokišku kortelių? e- Md. priorus,. momit et-s d^rė žygių, ir vėl buvo • 
gražinamos užsieniečių Kort-jlesč /oKieci-i nenurimo ir vėl buvo^ duo
tos vokiškos kortelės (jau bė jomio priedo), b at vėliau vėl gruzino 
savaitines korteles, o nuo 1945 m.,gruodžio 19 do galutinai perėmė 
UNSRA savo žinion ir aprūpink s-^vo maistu.

Šiuo motu Msmmingeno mieste ir apskrityje y re 212 asmenų. Naujų asme
nų atvykimas suvaržytas, išimtys tik artimiesiems giminėms: pp.v, gali 
atvykti tėvai, žmonos ,■ vyrai,;, broliai, seserys.

Įsteigtame bendrabuty "Juodasis Jautis" (Ulmerstr. 7) gyvena apie 50 
11 a tuvių ir ffalis latvių ir rusų. Visi kiti lietuviai gyvena ori vočiai,

Bendrabutis yru SmoT UNKBA’os komisijos, kuris susidedu iš deleguotų 
lietuvių, latvių, estų ir rusų Komitetų atstovų, žinioje. Šeimos turi 
atskirus kambarius. Kambariai su cenžruliniu šildymu, yra šiltas ir 
šaltos vanduo vonios ir patogumai bendri.

Gyvenų bendrabutyje privalo valgyti ten pat esančioje valgykloje (jo
je gali maitintis visi užsieniečiai, kuriuos globoja UNrRA) . Gyvenan
čioms šeimoms privačiai duodamus sausas maistas, viengungiams priva
lome valgyti bendrabučio valgykloje. Nenorinti eji valgyti valgykloje, 
gali imti vokiškos korteles (be jokių priedų). UNRRA aprūpina rūkalais 
ir j nu pradėjo aprūpinti rubais bei avalyne.

Bendriems boltiecių in t eres ’ims ginti, mjr. Scott iniciatyva, 1945 m* 
vasarų, buvo Įkurtas Baltijos Komitetas, kuris turi savo buviinų mie
ste (Hirschgasse 1, Gr’sth-us "Gold, Hacht"). Baltijos Komitetų sudaro 
lietuvių, latvių ir estų komitetų pirmininkai. Baltijos komitetas tu
ri ir tečhniškųjĮ personalų, kurĮ apmoka iš savo lėšų.

Ten, kur įpalieciumi -tSKirų tautų t-utiniai interesai, juos atstovau
ja bei gin- tuatini-i Komitetui.

Kultūrinėse veiklu.

Veikia liaudies Universitetus, Kurio paskaitos Įvairiomis temomis vyk
sta ir seku: dieniais. Be to, veikiu anglų kalbos, voKiecių kalbos ir 
buhalterijos kursui. Visos paskaitos ir kursai vyksta 3 kartus Į su
veltų bendrabučio "Juodasis Jautis" salėje. Visiems aktualiems klausi
moms nušviesti ir k -s d leniniams reikalams pranešti yra leidžiama sie
ninė informacija,

■041 nepakankamo mokinių skaičiaus pradžios mokyklos ir gimnazijos mie
ste nėrn. Mokyklinio amžiaus vaikai lanko pradžios mokyklų ir gimnazi
jų Fli egarhors te. Kursuoja auto. Rengiamos vaikų popietės.
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Komitetas savo būstinėj Hirschgasse 1 gama išeinanti? Vokietijoje lie
tuvišku spaudų ir jų pintiną, priiminėja interesantus ir tverk* eina
muosius reikalus. . ‘

Lietuviams pi ldos ų^ekvienų sekmadieni 11.30 vėl. laikomos Sv. Jono 
bažnyčioje., • ’

1 - ' •■ • . ' ■ - ■ < . ; ■ ; 
Roud .Kryžiaus skyrius turi ..apie .60 narių ir-gydytojų.

b) Songau lietuvių, stovykla.

Songau lietuviu tremtinių apylinkė yru susikurusi Š.m. vasario mėn.
1 d. Iki sios dienos oiu gyveno tik. 5 lietuviai. Visi kiti atvyko 
KxmxxssatxiB vėliau iš h.-_aif b pureno, kur buvo sudarų Lietuvių Sąjungos 
skyrius, turėjo labui gerus patalpas, veikė pradžios mokykla, :_nglų 
kalbos ir šoferių kursui, vyrų oho r „s ir sporto sekcija, uėros patal
pos atkreipė | save-amerikiečių dėmesį ir atvykus naujiems kariuomenės 
kontingentams, nežiūrint padėtų pastangų buvo perkalti j. Songau. Čia 
tuoj persitvarkė į tremtinių ąpylinkų, .

Krufbaurane kiekviena seimą turėjo atskirų kambarį ir apskritai buvo 
erdvu. Din re’kurios šeimos turi gyventi bendrai viename' kambaryj e ir 
iš vis c yra ankštoka. Teeinu lQb°i žiūrima tvarkos, švaros ir todėl

.» gyvenimas •’nyosi•■g*nn•-j~«uku^ WRRA direktorius yra labai rūpestingas 
žmogus, organizuoja įvairios pramogas. skatina -sportininkus, ragina 
rubšti Įvairius Specialius kursus. Muistąs labai geras ir todėl žmo
nės nougųja vieta yra visi lub-i •patenkinti.

Praėjus dviem dienom po atvykimo"vėl pradėjo d-..rbų pradžios mokykla, 
anglų kalbos kursui, pradėjo darbų sportininkai, pradėjo repeticijas 
vyrų choras. Numatytu jųoj. pradėti gailestingų Seserų kuisai. Gaunami 
visi žymesnieji laikraščiai. Mokykloje 7 vaikai, chore 15^vyrų, gai
lestingų seserų kursuose 6 moterys* fra tinklinio ir krepšinio koman
dos*...- - ■ ’ '

UNBRA čia labi rūpinasi ir gerui viskų tvarko. Labai d^žni vizitai 
ketinės Valdžios ii UNRRA pareigūnų,

c) Markt Grafingo lietuvių stovykla.

Gyvenimo, s a, lygos labai geros* Šeimos turi ~ atskirus kambarius. Maiti
nimus' getas. UNitRA po truput| rūpina drabužiais.

Kultufinis gyvenimas aktyvėja* fru mokyisla* ruošiamos paskaitos suau- 
gūsiams. įsteigtas kultuririio lavinimosi būrelis, norinčiųjų pasilai- 
vinti muzikoje, literatūriniame darbe ir taip put ruošiamos ekskursi
jos, koncertui. x

Su sųjunginlnkų administracijos organais santykiai geri. Ipao kultū
rinėj srity jaučiamu nuoširdi parama*

Kaimynai estai, kurie gyvena tik. už 14 kilocntrų. Santykiai šaltoki*
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^)-Oldenburg o apygardos stovyklų, gyvenimas, ■■

Karui .pasibaigus, Oldenburgo apygardoje lietuviai gyveno išsimėt? at
skiromis šeimomis po kaimus ir miestelius. 1945 m. birželio mėn. anglų 
okupacinė valdžia įsteigė uldenburge pabėgėlių susirinkimo punktų ir 
pradėjo gabenti.visų tautų pabėgėlius, registruoti juos bei rūpintis 
a.p gyvendinimus.

Pabaltijo pabėgėliai buvo apgyvendinami oldenburgo miesto. 1945 m.. bir
želio mėn.- Oldenburg e jau buvo apie 2oū lietuviu. Birželio tnėn. 10 d. 

■' įvyko pirmas Ol^enburge es.ančių lietuvių visuotinas susirinkimas,,iš
rinkus pirmų lietuvių komitetų Oldsnburge* \ ’

To paties mėnesio .23 d. komitetų, atstovai suėjo į tiesioginį kontaktų 
su L.S. Centru }3atnfo.l'!’O. Pirmosj.KpmitetO .dienos itin sunkios . į peroi*- 
nnmųjį punktų kasdien atvažiuodavo po keliasdešimt lietuvių, kuriuos 
skubiausiai reikėjo kur nlrs. patalpinti. Ypač jų skaičius paaugo, kai 
rusams buvo perduota Taringi ja/Iki 1945 m. rugsėjo mėn. Oldgnburge 
b’uvo j j*au virš 1.0QO,. Ii-tuvių, kurie buvo sutalpinti dviejose tautinė
se stovyklose *Lituuni'cl* ir hŲnterm Berg". Tose stovyklose ėmė kon
centruotis visas lietuvių gyvenimas., 1945 m. rugsėjo 25 d, visumos 
atstovų Suvažiavimas\ atštovavųs- virš 2.000 lietuvių, slaptu balsavimu 
išrinko valdomuosius organus.

Visi šio organai buvo pripažinti ir patvirtinti Detmolde, o 1945 m. 
rugsėjo mėn. ir L.S. Centre totirzburgė. Tokiu būdų, per 2-3 mėn., Gl^on- 
burge esančių lietuvių gyvenimas bei sųlygos visiškai pasikeitė.

Oldenburgo miesto įr apylinkės lietuvių kolonijos dabartinė- padėtis:

- u) gyventojų skaičius.
Šiuo metu Oldenburgo mieste ir jo apylinkėje yra 3 stovyklos:

"Dnteftt Berg"- ................. . su 923 asm. 
"Lituanika" . / į-v................... " 371 "
"Wehneni! ................ .. apie 700 "

toehnen stovykla, 7 kimu nuo oldenburgo, tebėra kūrimosi stadijoj, 
į jų. perkeldinti anksčiau gyvenų bendroje "Ohmste'’g« stovykloj 264 
asmenys ir Pinkluge - 158, taip pat *Unterm Berg" ir "Lituaniooj* 
sdbidaiųs gyventojų perteklius. Sulis oiu minėtų lietuvių išvaži
nėjo į kitos stovyklos, tad batmen stovyklos dabartinis gyventojų 
skaičius nėra tikslus .'ir toohnon stovykla bus tautinė, nors greti
mai apsigyvena ir latviai.

Be to, Oldenburgo mieste ir jo apylinkėse gyvenančių lietuvių skai
čius siekia 163-asm. Labai maža d^iįg .netuvių,begyvena tolimesnėse 
apylinkėse. 

. ' . f

Tokiu budu Oldenburgo mieste<-ir jo apylinkėse lietuvių kolonija 
turi apie 2.000 lietuvių.

- 7 -
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b) Organizacija*

d)

Visoks tSics stovykloms vadovauja. Ii etūviai komendantai: "Un t arm 
Berg” - p. Špokevičius, pavc-d, ugr. a.Butkus, "Lituanicoj" - p.As- 
monas ir % ehnen" - p.Norkaitis. Jie turi stovyklą, išrinktus komi*» 
tetus, kurie p ud jMia • kom end ant ųcis s o ei aliniu kultūrinių. klausinę 
sprondime. Be t o's ^kiekviena stovykla turi'reyizijos komisijas bei 
administracijos tarnautoj y, kad rus. . ‘f

Patalpos

Gyventojai talpines! mediniuose barakuose.. Maža tėra kambarię, ku
riuose šeimos galėtę gyventi atskirai. Jeigu i’r yratokię karte rię, 
tai dėl patalpų r4-'-1'— --— ------------ * •• ■ '• *..............._• —
sĮspausti, pri.ii

spintomis. Pė-l,menko bara 
krosnelių, .trukumo ir yp'ac

Kiekviena stovykla turi po salę. "Litraiica* ir "Unterm Berg" yra 
Įsirengusios nuolatines Koplyčias. X.pao gražiai įrengta "Unterm 
Berg" stovyklos -koplyčia, be to,- prie pat "tfritsrm Berg* stovyklos 
randasi vai. "Grilner bof* salė, Kurioje vyksta didesnieji lietuvię 
sus ib nerimai, nors jos adminifctruvimę is lietuvių paveržė latviai.

- f .. .

Gimnazija bei pradžios mokyklos randasi eiliniuose barniuose, ilgy 
laikę buvusios be ;apKūrenimo. JEikmsu dideliu, vergu gauta krosneles 
tę patalpę apšildymus. Patys gyvento j ui. atlieka, smulkius bisę ps- 
talpę remontus.

Darbas, ; > \

. stokos jupso gyvenantieji turi kįak tik įmanomai su- 
, _ .rakami gyventi seimai nepriklausančius asmenis. Bau

giausiai jos gyvena po 2-3/rauge atsitvėrėsios antklodėmis bei 
__a_x 4_ -nzn ---- 'sienų sandarumo, ilgai užsitęsusio tenet

uro stokos' :žmonės; labui vargsta.-

~ i, "Li.traaica* ir "Unte-rm Berg 
Įsirengusios nuolatines Koplyčias, ipac gražiai Įrengta "T1r_: 
Berg" stovyklos -koplyčia, be to,- prie pat “Vritsim Bėrg*

Stovykliniai dar-bP,i dVfJ-jOpi; p/aioje stovykloj e .vyrai.atlieka kas
dieninius bendram gyvenimui Aurbus: mulky plovimas.bei kapojimas, 
stovyklos valymas, pastatę, taisymas, jos puošimas ir.eto. Moterys 
išskyrus motinas, turinčias iki 1 m. amžiaus.vaikus bei nėščios 
ir ligotas, paeiliui skutą bulvoą. U ž-s t ovy kilni uos e "darbuose 
dirba tik vyrai. Vieni 51 yestiuo onglį^ žinioj a prie sandėliu, 
kiti po 25 asm. į d.ierią kerta iaąĮkas. ^Xp a c stropiai vyksta malkę. 
kirtimas, nes kirtėjai turi teisę grįždami iš darbo pąarsivežti

■ truputy kuro. Tai yra vienintąlis. apsirūpinimas juo. .Keletas motė
je rę dirba anglę valgyklose. V. ,.

c) Maistas.

Iki maistas pasiekė ddbartlni stovj., pėrė j 
buvo dupdąmas is vokiečiu maisto atsargę: pienas, dUonaf mėsa, 
X|s, .dQ§ra ir sviestas. Palaipsniui ję pradėtas keisti į anglę 

: „ konservuota ------- ------------------------------------- •_ .
Ir bulvės i 
skirstytos | septynias grupes

Bendroje virtuvėje gaunami vieno patiekalo platus (sriuba), o\kiti
- 8 -

/

as

jo koletę.fnzię. Pradžioje
__ ----------- ----------atsargu: pianas, dUona. mėsa, su

it sviestas. Palaipšniul ję pradėtas keisti į anglį 
a. Bebar visa kas gaunama konservuota, išskyras pienai 
(kartais šiek tiek kitokiu daržovię)» Maisto normo’s su-

i, nuo 1.600 iki 3*272'kaloriją.
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produktai atiduodaąi s aus u daviniu, Dėl did-elio daržovią trukumo
' maistas yra lab^i ŠabloniškuS; nežiūrint geriausią pastangą j|

. ; pa|vairintii. Ipatingai sunxu šeimoms su visai mažais, vos prad.edan* 
ciais įvairesniu maistu maitintis vaikais, kurie visai negauna ma
ną, ryzią ir pan. košėms virti produktą.

‘ . .3
Raudonojo kryžiaus pakietė’liai buvo gaunami'nereguliariai, iš ją 
buvo išimamos cigaretės, kariais ir muilas. Nuo 1946 mo sausio mėn 
S '", ją davimas visai nutrauktas.

f) 'Ormugijinis gyvenime šiuo metu stovyklose intensyvus ir gyvas.

Lietuviu Sąjungos Oldenburgo ApygaP^ą apima’ne tik šiam mieste ir jo 
p.T)Vlinkėsė gyvenančius lietuviui 
.myninią provinciją: . ’ •/. -_'J

bet taip, net koletą tolimesnią kai-
i

Gross Besepo’stovykla, 
Mon t gom.ory s t o vyki a 
Alt. Gargė stovykla,?' 
Pišc b'b a o k .s t o vykia ,:' ? 
Buxtehude stovykla, ' i-!.;

2
3
4
5

.UĮdenburgo miestas,
• * - TJf—, • ■ • v .' * t ’>• '

"Unterrn Borg" stovykla,
t

.'6. Dannenberg ^Oxford" stovykla, 

. -7-
8. Brąjaopvarčle miestas 

a ?-"V ’’ '
?’ 10. '"Jįituanica’' stovykla

* v
.# Apygarda rūpinasi-steigimu naują skyrią.. m,okslo ir švietimo |staigą 
? . parėmimu. 'Tam tiksi'uį Jos .iiiiciįatyva sudaryta OVonburgb Ljetuvią

? Švietimo Fon^o Taryba-. Ją'. su*$ęp fOld en bu ig o' m. .iietuvią o r'gan i z aci- 
ją, s vi ©tino |s taigą b oi s t ovyklą atstovai, stovyklą kunigai ir gim. 
kapelionai. Viso 12 asmeną.

Švietimo Fondo tikplas, šelpti moksleivius bei švietimo įstaigas.
Per dū pirmus savo egzistavimo mėnesius jis. turėjo 16.782 ii*, pajamų, 
sudarytą iš rinkliavą., atskirą usmeną, bei |staigą auką. Iš tos sumos

; sušelpta dvi pražios mokyklos/ gimnazija, vaiką daigelis 13.582 iU. 
°'' sumoje ir 13 studentą 3.200 Bk. -sumoje.

Iki 1946 m. sausio mėn. 1 d. skyrius turėjo apie 13.000 Ėja. pajumą 
ir 10.000 BA. išlaidą. Pajamas -.sudarė, vi et inią lietuvią aukos, iš
laidas - pašalpos "liet, kari.ums. belaisviams, studentams š.r šiaip kri- 

. tiškon oa^ėtin patekusiems^ (op i ė 200 asm.) tautiečiams. 2.000 BJ*.
|nešta aviet, Fondui. Nemaža auką surinkta rūbą ir maisto pavidale 
yra bot atsilikę. Manyta juos ppsiąsti lietuviams kariams belaisviams 
esantiems Belgijoje, bet iki šiol negauta tam reikalui leidimo.

Naujai steigiama Wchrien stovykla ..mano sudaryti atskira L.B.Kryžiaus 
skyrią, nepriklausomą nuo Ol^enburgo, tokiu budu,. dalis nartą pereis 
| aną skyrią, ir Oidėnburgo skyrius narią skaičiumi sumažės.

S kautai pradėjo judėti 'dar vaąąros metu,‘.o.. 1945. m. rugpiucio nėn. 
jau susidarė pirmoji Oldenburg o ^skautą tunto vadovybė. Šiuo metu yra 
2 skautą ’’D.L.K. Margio* ir Gedimino draugovės, viena s kančią "Biru
tės" draugovė, skautą yycią '"rangovė ir jaunesniąją skautą-cią '"rau- 

... gsyės... Tuntas turi ir Skautą Bamėją Tarybą.
- 9 -
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Parinėtįnn ir kultūrinė skautu, veikla. Be eilės lietuviams •’rangovės 
surengtu.laužiu, skautu .iniciatyva surengtas Ėariuoiannėg Dienos minė
jimas. 1946,1.20 dw laužas parodė žymią pažangu, s k aut y. sugebėjimuose. 
Tunto Štabo iniciatyva nuo 1945 m. rugpiucio men. buyo leidžiamas d į- - 
delio formato iliustruotus sieninis laikraštis. "Skautą^-aidas1*. Olden
burg o Bk.Tunto štabas yra nusistatęs spausdiną laikraštį leisti

• ateityje ir aptarnauti kiek galima didesnį skąutą skaičių.

Sportininką veikla ikįšiol smarkiausiai reiškėsi.futbole. Iš sužaistą
17 ’ rungtynią, 3 praloštos, 3 išėjo lygiomis, ė 11 išloštą. Žaista su 
jugoslavą, anglą, latvi ą- ir Kasaelio lietuvlą komandomis.

Krepšinio rungtynių buvo 8, rezultate, 256:1'53 mūsiškės komandos nau-* 
d.ai<. Dvejos rungtynės buvo praloštos'. Žaista su latvįą, lietuvią 
Dcrfarseno, ir Lehrtep komandomis! .. . - . ..

Tinklinyje iki šiol sportininkai, reprezentavosi silpnai.
. . .. . ,!a>............. ... • j

Vasaros metu buvo subruzdą šucnmatininKai, net turnyrą surengė, bet 
šiuo laiku tyli. Uz tat- susidomėta s tūlo tenisu*. ateity numatoma sud
rengti stalo teniso turnyrus, niek sąlygos iyišgulės laidžia, spor
tininkams padeda stovyklą: urministrucij os ir1‘romia organizacijos,

Mokslas ir mokyklos. Visose o stovyklose veįkia po viena pradžios
, mokyki.a ir vaiką dhrz ė lit:. ‘ p wUixtėrę* Berg" stov. ir gimnazija, taip 
pat Ddrverdqn ir Gross H-osope. ...... : .

Ypatingą sunkumą sudaro mokyklą patalpos. Dėl stovyklą perpildymo 
jos naudojamos dešimčiai tikslą, protarpiais net apgyvendinamos. Gim- 

"nnzijos' sunkina netinkamas gimn,patalpos (4 kambariai-barake), 
trukumas rašomos medžiagos ir vndovėlią, 1945 m. spalią mėn, UNERA 
pažadėjo *uoti miesto tinkamas gimnazijai patalpas, šį pažadą keletą 
kartą pakartojoj bet jo neįvykdė. Mokiniam^ , kurią tėvai gyvena ki
tur arba' šiuo -retu ją-is viso nuturi, tojį pat stovykloj yra bond ra

ibutis. .; ' ‘ ■ ' • • ’ u . ■' .

Taip pat sunku su tą patalpą apkūrenimu, tenka privačiai patiems mo
kytojams rūpintis na tik kuru, bet ir krosnoliais.

Dar 1945 m, rugpiucio mėn. dabartinis gimn. direktorius p. Blinstru- 
bns pradėjo.rūpintis gimnazijos s teigimu ir trano daugiausia nusipel
nė. J ra? toko sudaryti mokytoją komplektą, gauti patalpas, inyentorią 
susigrobstyti. ,1945 n. rugsėjo mėn. 10 d. visos 8 klasės pradėjo dar
bą pamaldomis bažnyčioje ir atidarymo aktu, gimnazi j o je - viename is 
daugelio stovyklos baraką. Dabar joje mokosi 170 mokinią.;Mokytoją 
kadras susideda iš 23 asmeną. . i

Kulturinius atžvilgiu gimnazija.irgi dirba. 1945 eu spalią mėn. 28-29 
d. surengtas didelis gimnazijos mokįnią koncertas, parodęs daugelio 
moksleivią gabumus ir mokytoją pasišventimą jiems. Mokiniai aktyviai 
dalyvauja ir stovykliniame pasirodyme, šiupiniuose, choruose, tauti— 
nią šokią grupėse, sporto otc.
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Prądgjog mokyklog pradėjo veikti nuo 1945 m, liepos-rugpiucio mėn.
Mokiniu skaičius 137. Pradžioj ėr darbas buvo sunkus d^i,stokos mokyto
ju, vadovėlių "bei rašymo priemonių. Pa-’idėjus mokytoju skaičiui, jis 
palengvėjo, nes kiekvienas paėmė po vienų klasę,. "Untorc Berg" p rad
imo kyklos vedėjas p.J.Petrelis, "Lituanicos* - p.Karalius, "Wehnen* - 
- Kuslikis.’ P.Petrelio iniciatyva Kalėdų metu buvo surengta eglutė 
su vaiky, darž. ir mokinių.; programa. Taip pat buvo surengta arbatėlė, 
kurioje dalyvavo ir UNBRA’os' atstovai.' '

Vaikų, darželiu sąlygos labai sunkios, neturint ne tik reikalingu vai
kams žaislu, pagal jų. auklėjimo sistemas, bet jokių žaislų iš viso. 
Pačiom darželių vedėjom tenka primityviausiom priemonėm užimti vai
kus. Daug bargo darželiai turėjo dėl patalpų. Buvo atsitikimų, kad. 
jie žaisdavo vešėjo globojami barako koridoriuose. Dabartiniu metu 
darželius lanko 75 vaikais čia jie gauna mažus užkandžius - priešpie
čius, kurios paskiria UN.8JiA., sulaikydama tam iŠ stovyklos maisto nor
mų atitinkamus produktų, kiekius, gautų pakiatėlių sųksita.

Kultūrinės pastangos.?
Lietlaikraščio istorija Oldenburgo m, lietuvių, kolonijoj nėra ilga 
ir komplikuota. Visi jie yra informacinio pobūdžio. Toks buvo "Litua- 

. nicos* stpv. sieninis laįkraš'tig "Be tėvynės", red. p.Karnėnas, toks 
pat "Unterf?'Berg”’ '’ienos". Jų. pagrindinis tikslas, sava kalba

.duoti kuo stambiausias-žinias, administracijos pranešimus, informuoti 
gyventojus apie stovyklos Įvykius, boi aktualijas, &iek tiek beletris
tikos ir poezijos., ... , , - . ?

"Musų dienos", redaguojamas p.^illminonio ir pav. B.Kuzulio. . dar te
bebūdamas sieninis laikraštis, aptarnaudavo ir tada gyvenusius Ohm- 
stede stovykloj Įįetuvius. Nuo 1945.XII.15, laikraštis imta spausdinSJ 
rotataium, todėl tapo prieinamas visoms stovykloms.

Būdamas vieno prašyminio puslapio, jis deja, negali sprūsti iš infor
macinio laikraščio rėmų. Kol. kas nėra stipresnio korospondencinio ry
šio su kitomis stovyklomis, jis, kaip ir anksčiau ^auginusia liečia 
"Unterr Berg" stovyklos gyvenimų.

■Kursai *
■ - > ’• . • 4. " .• , < • • • • " • .

Iki šiol yra surengta: • ?

1. mezgimo kursai, kuriuos vedė agr. Sergautienė, turėjo 20 lanky
tojų; .

2. šoferių katrsai, turĮ 100 lankytojų ir dar '’abar tebetpsiasi. Ly
giagrečiai jau organizuojami nuo 1946.1.24 d. nauji kursai, vo
kiečių šoferiu mokyklai (Jfah.rsch.ule) padedant. Ten bus demons
truojamos specialios filmos, o “Unt enk Berg" stovykloje vyks 
teoretinės ir praktinės pjmpkos j

3. buvusioje Ohstelės stovykloje veikia olaktro-tochnikos kursai;

4. anglų kalbos kursai, buvo pradėti pačių lankytojų iniciatyva,
- 11 -
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vienam jos vedant. Valiau susidarė *vi grupės 10-12 asmenę pra
dedantiesiems *ėsto gimn.mok. p.Daunienė, zo pažangiesiems 8-10 
asm. vokietis prof. Dr. Bippe.-

y* ■ ■ !. . . . » f ■■ ’ ' - - - -

Organizavimo stati j,pje yra kirpimo-siuvimo,; g^.1 elektro-monterię ir 
kt. kursui, bet talį^dar at eit y j.e'*

Paskaitos Oldenburgo m. Iietuvię kolonijoje>lębai neskaitlingos. Yra 
buvę keletas, pranesimę apie dabartinę lietuyiję padėti,, jas darė | 
stovyklas atsilankę'asmenys (prof. Čepas, Dr7 Karvelis ir kt.) 01- . 
denburgo studentę, atstovybė buvo sumaniusi rengti paskaitę eilę, bot 
šis projektas suiro, išsiskirsčius, p at i ems studentams.

Teatrai / chorai, orkestrai, taut, neno ansamblis.,^"Lituanicn" savo 
. šiupinius pakariodavo rtUntoini8.erg" stovyklai, b ęj - "Lituanicai*.

Tai buvo s t ovyklinįę aktuali j ę atkūrimas mhžęiš-. komiškais vaizdeliai©! 
•'eilėmis'ir pan., vadovaujant vienam asmeniui. Šiupiniu metu pasirodė 
••dvi tnutinię šomię šokėję grupė "Lituanicoš" stovyklos, vadovaujama 

; p.Kaunienės ir. "Unt'ėm B e rg” stovyklos grupės v.ad. p.Kaunaitės. Nusi
stebėjimo verti, ję skoningi tautiniai rūbai, pačię sukombinuoti iš 
antklodži'ę,. drobės;-gabalę ir pan. •’*-

Ilgę laikę jautėsi choro trukumas, nes nebuvo dirigentę^-Dabar: chorę 
p*. veda ginn.muzikos'noki ’ p.iin.evic±uS.. iėr trumpę laikę choras spėjo 

keletę kartę gražiai pasirodyti ir susilaukė didelio pritarimo is
. .. publikos pusės. Jis net'.su^ėbėjo. 1945. n. rugsėjo mėn. 8-9 d, pasiro- 

. dyti greta estę ir Įatvię rinmtinię solistę.

. Paminėti vertas'gimnazijos kpnpertęs, surengtas 1945 m. spalię mėn.
28r~29 d., parodęs.mokinię gabumus muzikos ir deklamavimo: mene. Su di
deliu pasisekimu 2 kartu po du koncertus davė Sšgebergo profesinio

.. meno pajėgos?1 VI. Jakubėnas, Kalvaitytė, Motokaitienėrir kovelis.
Taip pat. syk| atsilankė Kassolio liet, kolonijos meno.ktudijos moki- 

-n.ię kolektyvas. Ję. koncertas savo dvasia buvo per daug svetimas musę, 
salei ir musę nuotaikoms, n’ors meniniu atžvilgiu'daug stipresnis už 

. musę vietinius pasirodymus-. . sX... \ ‘ ‘ .
■ . ’ « '7 .- ti . . ■

1945 m. rugsėjo k^n;;:8-9 :d* minėjimas.surengtas savomis jėgomis. Lap
kričio mėn. 19 d. anglę • generolui-Phipa. vizitavusiam Oldonburge esan
čias stovyklas, surengtas benras'Pabaltijbs tautę koncertas, kuriame 
lietuyię programą sudarė taut. Šokiai ir choro dainos,.išpildyti paoię 
stovyklos gyventoju. ; > '.f\ ■ ■

■ , ' - 7 ' i . • - ' : ■’ ' ■ S ■ • • •■

į. Skautai yra-surengę 4 laužus y ^kuriuos atsilankė ir latgię bei estę 
skautai. ' ' - ... ‘ .m. - ■ ,

Prieš pat Kalėdas "Untęrm Berg" stovykloje buvo sunengta vaikę, žais- 
lę ir.vaikę rubelię'parodėlėc Gražius medžio '’irbinius^pagorinė Ga
vėnas ir p. Jakubauskas, lėles ir kt. žaislus siuvo pačios moterys--, 
vadovaujant stud.neri. B. Čekanauskai t ei. Tę parodėlę aplankė UNRBfi.’ os 
vadovybė ir stebėjosi žaislę ivhirumu, originalumu ir gražumu. Ta 
proga jiems buvo padovanota lietuviško stiliaus medžio dir-binię.
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kol,HEĮfi^ kolonijoje stovyklos "buvo bendros, noromis nenoromis tekdavo 
■ bus Įdurti su Latviais, estais, jugoslavais į siek tiek su eakajs* Son- 

■'■■■ tykiai su latviais .nieka-ti nėra -buvę atvirai 'nuoširdus, nes stovyklos© 
jie stengdavosi užkariauti• pix-s^ias’ ir materialiai naudi augiausias 
vietas* Tai .išsaukdavo lietuviuos© (.taip-pat astupsę) nepasitenkini— 
m$, bet- jie‘badavo tyl<ASnes Lietuviai stovykilrįiam gyvenimedd.fir 
buvo naujokai?-estais vis ados'--'Sugyventa geVi-au ..!$•. jiems': iSvykstsnt 
is bėndroS-Stovyklos, šiupinio: iže tu buvo pasakytos trumpa©, bet eli
tas atsisveikinimo -žodis. Jugoslavai buvo savo charakteriu tiek skir
tingi lietuviams, kad joks artimesnis-santykidvimas buvo negalimas, 
ypač kad didelė ję. dauguma buvo Tito šalininkai. .

“Dabar, kai kiekvienos tautos pabėgėliai gyvena atskirose stovyklose, 
kasdieninis kontaktas nutruko. Yra tik ofiaailua bendravimas i ren- 
?lant tautines S vertes (rugsė jckmėn. 8 Latviu negrikl. šventė, ostyi
aut', stovyklos ati^arymae) vieni kitiems pasiunčia garbės kvietimus, 

■-suruošia Sporto šventes (liet.-latviu rungtynės kartais vyksta su ga
lais incidentais, bet fixnalas buna visados draugiškas). Atrodo, kad 
ateityje bendradarbiavimas ir eis ta linkme.

Su kuriię čia vis vienas kitas pasimaišo (anksčiau gyveno ša
lia "U.B." stovyklos ir ten,buvo Įsteigtas JBusijc# gręžinamę. asmeny 
surinkimo punktas, todėl maisto tiekimas ėjo per "U.B." stovyklą, 
oficialiu santykiu jokiy nėra buvę. Borą sykiy pasilinksminimu metu 
bandyta surengti mitingai, bet publika savaime išsiskirstydavo.

Siek tiek žaliagusnls neoficialus jy veikimas - bendradarbiavimas 
su pavieniais stov. gyventojais-. Lti pastangomis buvo mėginama su
pūdyti stovyklos inteilgentinas pajėgas ir tuo budu suaktyvinti" 
bolševikini elementu. To pasėkoje buvo momentas, kai 1945 m. lapkri
čio mėn. 19 d., rankant nąu-ję dUnter, BergM stovyklos revizijos ko
misiją, kandidatais imta Siūlyti beraščiai dailininkai. Kai paaiš- 

•F kėjo, tię.nesusipratiiię,-svarbiausia priežastis - kirsinimas ir jo 
žalingos išdavos,-šie veiskniai ramiu budu buvo likviduoti ir drau
ge užkirstas Kelias tolimesniems panašios rūšies valksmams.

' ■ ' ' ■ ■ ■ .- ' ■ ■

Akądeminis gyvenimas. .

Kaip vienetas, studentai stovykliniam gyvenime visai nėra pasireiš- 
- kę. Kę yra padarę, padarė-paskirai, dalyvavo choram taut, šokip 

grupėse, sporto rungtynėse, rengiant šiupinius etc., kaip ir visas 
kitas inteligentinis jaunimas. Buvo sykj. surengę studentu arbatėlę, 
pasikvietę latviy ir eststudentus atstovus, buvo užsibrėžę pra
dėti judresnį.,intensyvę, organizacinį^bei visuomeninį, darbę,, bet,

■ ėmus veikti universitetams, viskas iširo. Šiuo metu vienas kitas 
laikinai pasirodo stovyklose ir vėl dingsta iš-j p. akiračio,

Is aukštui U mokyklą personal) Old enburg o mi es t e Ii e tuvię. kol oni joje 
tėra vienas asmuo - prof* Katelė, buvęs Dotnuvos žemės Ūkio.. Akade—
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rijos inBeterinarijos Instituto, veterinarijos noksiu profesorirraių - 
Dabar rengiasi steigiamame Pabaltijo Universitete tam pačiam '’arbui. *

Zumalisty ir rašytojy veikla.

Jų. kolonijoje irgi negausu, "unteru Berg” stovykloje gyvena'jaunas 
poetas, studijavęs hurnun.itarinius mokslus Vilniuje, Pranas Aoziulis. 
Čia dirba jis "tousy čieny" redakcijoje, papildydamas laikraštį. savo 
eilėraščiais bei novelėmis.

Buvęs karo korespondentas ndolfaš Ilminonis taip pat firba laikraš
čio redakdijoje. '. , ,x

Santykiai su vokiečiais. . . . ’ . . ' •*

Gyvenant uždaru stovyklą gyveninę., su vokiečiais bei jy administraci
ja tiesioginiai beveik neimanomi.rir nereikalingi, nes^viskas iki 
smulkmeną vykdoma per tJNRRA. 1946 m* sausio mėn. pradžioje Oldenbur- 
ge leidžiamam laikrašty rtNeues Ol^enburger Tageblatt" tilpo reporta
žas , pailiustruotas -f otogĮafij omįs į kaip soviety,piliečiai grį-zta $ 
tėvynę, jy tarpe lietuviai) latviai ir estai. Kadangi neduota nei 
vietos pavadinimo.; ±š kur jie atvežti, nei nenurod.ytas jy skaičius, 
L.S.Oldehburgo xipyg .Valdyba nerado ieikalo daryti bet kokiy demaršy. 
Su pavieniais vokiečiais, jokiy santykiy nėra. ,

Santykiai su sąjungininku af iinislr.agi'jaA ' L?

1945 ta. birželio mėn. sudarytam Lietuviy Komitetui UNBBA'os komendan
tas buvo pareiškęs, jog bet koks tautinis—draugi j inis veikimas tėra 
galimas tik stovykly ribose. Nuo to laiko tik stovyklą.vadovybė tie
sioginiai santykiavo su UNRRA. 1945 m. rugpiucio. mėn. 25 d. išrinkta 
L,S. Oldenburgo. Apygardos Valdyba ryžosi-santykius su angly, karine 
valdžia bei UNHRA vėl užmegzti. Bugsėjo 8 minėjimas buvo Surengtas

’r I.a.0.Apygardos iniciatyva ir vardu ir bei draugingą tautu, pakvie
stą angly kabinės valdžios atstovai beiUNBBA’os gausiai atsailankė.

. Nuo šios šventės UNBBA oradėjo toleruoti Apygardos egzistavimą. Są
ryšy su repatrianty iš Lietuvos klausimu, gruodžio mėn. pradžioje^ 

'UNBBA kreipėsi. į Apyg. pirmininką p.Gorauską, prasydama tvarkyti šį.
‘ .klausimą. Tuo budu kiekvieno repatrianto pripažinimą lietuviy. Apy—

■ gardą sprendžia savarankiškai. Nuo ...tad. a ir kitais klausimais j lie— 
cianciais bendras lėa tuviy reikalus, UNaaa kreipiasi ą apygardos 

' Valdybą.

Apie stovykly santykius su ŪNABA galima-spręsti iš buvusio ŲNBBA’os 
■■ komendanto p.Buck atsisveikinimo* - , -

Jautiniy Komitetą pjrminirkfunš ir stovyklą komendacitams

"Daktarai man pasakė, kad po dienos ar d.viejy aš galėsiu, apleisti
’ ligoninę. Galimas dalykas, ka4 visai sveikti baigsiu Anglijoj. Ži

nodamas^ šios Armijos kelius', aš jaučiu, kad labai galimas dalykas, 
jog čia jau nebegrįšiu, v . :

■ ? 'z -14-
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g*-- , pries isfažlacčamas', aš noriu Jums visiems-pasakyti sudiev..
Mė šeši paskutiniai mėnesiai, yra iš laimingiausiu mano gyvenime.
As žinau gana gerai, kiek šis '. stovyklos gyvenimas yra vargingaą paly
ginus su tikru gyvenimu.• Lban maSonu-buvo padaryti^tai, kaę ąs galė
jau, šį gyvenimą padarius pakenoįamesniu. Bet didžiausias malonumas 
matyti tai, ką jus padarėte patys sau, taip pat pažinti jusą kultū
rą &r civilizaciją, apie kurią mes vakaruose, taip maža težinojome. 
Niekuomet aš neužmiršiu to rūpestingumo parodyto man, kai 'ež'*buvau 
ligoninėje. Dovanas, kurias jus man atsiuntėt, aš branginsiu visą 
savo^gyvenimą, gi, dar labiau nuėširdumą, kuris buvo parodytas 
siunčiant jas.

Dabar mano karščiausias noras ir didžiausias pasitikėjimas, kad D a-r 
. . šaulio galybės duos jums galimybės suvaidinti rolę pokasiniamė pa

saulyje ir tokią rolę, kokios jus norite ir esate nusipelną.

Aš bijau, kad neturėsiu įtakos, bet ką tik galėsiu, aš 'pa
darysiu, kadpatenkinti jąsą reikalavimus.

Dąr kartą jums dėkoju ir linkiu, kad šie Naujieji Metai jums visiems 
butą laimingi." . . ' . • ..

' ■ ’ t . ■ Majoras Ruck..

‘ - Santykiai su repatriantais. k ' •< . . . .

Pradžioje i stovyklas arba t N kiti, aprūpinimui visus taigi ir repa
triantus, priimdavo patį .u'Nrra.,,hų.o 194U ‘mJ. lapkričio.mėn. vidurio 
UNRHA pavedė Lietuvią Sąjungos J^pygardcS Vaidybai nus'tatyti naujai 
atvykstanciąją, pagal ją turimus domumentua, lietuviškumą. Ir tik 
turinčius Apygardos ’pripaMuima, UL.aBA priima ir registruoja, Repa
triantams statomi šie reikaląvlĮai:

-turi pristatyti savo repatriavifto dokumentus ■ ir patikimais liudi
ninkais įrodyti, jog buvo lo j altas-Lietuvai ir nėra priešingai Lie
tuvos' inters amą bendradarbiavę su vokiečiais. Dėl fakto grįžimo

■' į Lietuvą laike vokiecią okupacijos reikalaujama ypatingo išaiški
nimo. Tai turi atlikti ir anksčiau priimtieji.

S 4. Kultūrinis gyvehimas.

$,)■ Svarsto pronaeią baltą perkėlimą.

Dillingenė leidžiamas lietuvią laikraštis "Musą Kelias" s.m. vasa
rio 28 d. laidoje skelbia, yrą žinią, kad J .A.V.' valstybės Departa- •■ 
fcentas tiria pranešimus apie - armijos įsakymą-.dėl Baltij os pranašią.- 
pašalinimo iš stovyklą amerikisolą zonoje, laikraštis perduoda; ' 

... ’ 7 r . . • .’ ’ • • i . ; ‘
"Departamentas remiasi faktu, kad. U.S.A, niekuomet nepripažino • 
Rusijos prisijungimo triją. Baltijos-Respubliką - Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos — ir visą laiką palaiko su jomis fliploaa tini jis' ryšius-. ~

• ' 7 . . ' ■»
D^l šio fakto pronaoią simpatikal negali būti grąžinti jėga. Dau
giausia ką galima padaryti, yra išskirti tuos, kurie kovojo su na-v'

' •" ■ - 15 -
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. _ . ciais arba savanoriškai dirbo dėl ję'ir traktuoti juos kaip, kabo 
’< belaisvius. ■ ■

Valstybės Departamentas pries kurj. laikę pranešė armijai, kadį.baltę 
tautiečiai neturi būti gabenami y nrusę-valdomas teritorijas, iš
skyrus tubs, kurie patys reikalauja sovietu pilietybės. Departamen—

' tas noriu'patirti, ar, ši- politika vykdoma Vokietijoj. •'

Tūkstančiai lietuvi^ latvię ir ėst ę DPLStovy^lose^amerikieciii.'zo
noj e kovojo prieš Susiję kaip kariai antibolšėvikiskę savanprię.le- 
gijonę, po to, kai .Rusija okupavė-j Baltiją. .• ' . į į,. . ‘ ■ ■ ■ / ■ , • • ■ ■ . ' • .į

Šiuo metu visi šitie bait'ąi, iškaitant ir prenacię karius, esą mai
tinami kaip "neutralus" iš U.S,Al armijos karo valdžios sandėlię."

b,). Naujės žurnalas. i '

Wiesbadeno ir apylinkės lietuvię, tremtiniu, stovyklą spaudos-kultūros 
darbuotoję kolektyvas-, patikrina?- teennikines ir kitas sąlygas, nu-

./tarė netrukus išleisti mėn esinj' jMle.^tUkroa^jaskslo. .ix,kPXtok<^JiU^ 
‘nalą. -X ' ' ,

Žurnale- metmenys: lietuviu autorię grožiniai rastai ir atitinkamo 
pobūdžio vertimai iŠ J .^erikosc-V.,, anglę ir kt. tautę literatūri
nio lobyno; mokslo straipsniai iš lietūvię litėraturoš nagiinėjinę, 

-- istorijos, gimtosios. auklė- jin o- pedagogikos, filosofijos, taip
pat ir pagrindinię mano .sukt. -. teatro, tapybos, muzikos ir kt. Para
lelinės aktuali j os iš J »Amerikoj, V. ar kitę d emokratinię krastę kul- 
turinio gyvenimo. ' ■

Bus registruojami ir apibudinami lietuvię tremtiniu spaudiniai: kny
gos, laikraščiai, vienkartiniai" leidiniai spausdinami spaustuvėj, 
rotatorium ar kt. priemonėmis,.

5. Akademinis gyvenimas. ' 
. . . ' '*• t’’ * ............. t

a) DP universitetas Mūnchene.

Miinchene UNRRA atidarė DP universitetu. Jame studijuos trylikos 
tautę studentai. Dėl vietę stokos ne visi studentai buvę priimti.

b) Anglę zonos lietuviu studentę-atstovybė. Į Hamburgą.. ' ■' ’
V '■'v »'vv -V” ■ * Py / \ -V

Anglę zonoj e UNHHA. lietuvius studentus suvežėr | Kblno, Munsterio,
Kielo, Bonnos, BraunsclMeigo. Hanncverio universitetus bei specia
liąsias mokyklas i Likusioji'seufentę dalis koncentruojasi Hambur
ge. Į tai atsižvelgdama anglę zonos Ii e tuvi ę stufentę atstovybė

. nutarė iš Detnoldo t>ąts.\ -r-ej - i y Hamburgą. Iki- šiolei Hamburge vei—
• kė lietuvię studentę vaidyba, pirmininkaujama Mriulio..

Ix. lapuotoj2 ilJxUVUi;. .y --’

..a). .Skatinamas gyventoju prieauglis.

Visoj Sovietą Sąjungoj šeimos skatinamos turėti daugiau vaikę.Tuo
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tikslu daug vaiky.' pagim džius ios moterys apdovanojamos ordinais^ 
Si ėkdiją. Vykdoma ir .Lietuvoje* Visuose' Lietuvos kampuose suraši
nėjamos daugavaikės' Heines* L.lvSaE* Aukščiausios Tarybos PTezl^iat 
mas: pirmininkes.K^aLac.jtid ir sekretoriaus &t.kupeiki0 savo "isa- 
kais* tokią žjfcKfcęL šeiny motinas apdoVanoja * 9 Vaikus pagimdžiu
sios ir išauginusios metinės gauna ordiną "Motinos šlovė" X laip
snio, 8 vaikus pagimdžiusios ir'Išauginusios gauna "Motinas šlovė* 
11 laipsnio, 7 vaikus Motinos šlovė* III laipsnio, 6bvaikas - 
"Motinystės medali’* I laipsnio, o 5 vaikuš — "Motinystėm IX laip
snio* ,

b I ii etuvą "slavą" ;š eir o o.; naryš,*.

Vokiečiams kapituliavus tiria UtttiiValdo buvo iškilmės, kuriose da
lyvavo rusai, lenkai, Šėkai, ukrainiečiai ir kiti slavai, o taip 
pat ir lietuviai kaip slavių giminės „LTS H Komlahrą Tarybos plzmininė- 
kaS Gedvilą įvesdino lietuvy į slavą šeimą, o už tai jis buvo apdo
vanotas ordinu*
p}^Išrinkti**į /aukščiausiąją Tarybą*
Į Aukščiausiąją Tarybą per rinkimus, įvykusius vasario 10 d. išA 

/ lietuvi y. buvo "išrinkti" kandidatai; Sniečkus, Paleckis, M, Lukoše
vičienė, P.Kaveckas, Kipras Petrauskas, gan* Macijauskas, gen* Vit
kauskas* M.Šumanas ir k*
(ĮĮ.) ‘Sunkumą! Įstoti Į. universitetą*
įstojimas į universitetą sunkiai įmanomas. Ir turint brandos ate
status, stojant reikia laikytį egzaminus iš savo pasirinktos spe
cialybes. Egzaminai laikomi rusą kalba. .
e) Sugriovimai.*

Papildomai pranešama, Kad nuo Karo audrą smarkiai nukentėjo Taura*- 
gė, Krekenava, Papila, Darbėnai, bėda, Barstyčiai, Radviliškis, 
Vilkija, Seredžius. Veliuona, Skirsnemunė, Jurbarkas, mažiau Zapyš- 
Jda, Kulautuva, Kačerginė ir Raudondvari?.
t) Okupuotoje Lietuvoje mĮrėž.

Kaune mirė Kunigą Seminarijos prod.. Dr. Stasys Ūsorius.
Pernai gruodžio mėnesį mirė žinomas dailininkas tapytojas Petras 
Kalpokas; buvęs ilgametis Kauno-Meno Mokyklos mcįrtojas. davo dar
bais-buvęs žinomas ir užsieniui.

E?
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