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I. LIETUVIAI VOKIETIJOJE.
1. Santykiai su vpkįečfe&is...

Po anksčiau oasireiškusių užsipuldinėjimų .ir šmeižtų vokiškoje soaudo- 
je pabaltiečiųi atžvilgiu ir po pastarųjų. energingo reagavimo į tai, 
santykiai su ve kiečiais anglų, amerikiočių ir prancūzių zonose sunorma
lėjo. Agresyvume iš vokiečiu pusės pabaltiečiams neparodoma, c kai kur 
santykiai su jais yra net visai veri; Taįo, pav.. Wundsiedel (Bavari
joj) lietuviu, stovykla Vasario 16 d. erogs į iškilmingų aktų ir kon
certu pakvietė ir Wun',sie',elic riesto burmistrų. Landratų ir mokyklos, 
kuries patalpomis lietuviai naudojosi, di rektorių. Jie tuo pakvietimu 
buvę patenkinti.

Iš Tirschenreuthc lietuvių stovyklos praneša: "Musų, santykiai su vokie
čiais nėra blc^i. Trumpai cn^r-Kterizucjant - šaltai korektiški. Vieti
nės vokiečių učministrucijos organai, mums lietuviams, ir bendrai pa- 
baltieei.oms, antipatijos bent visai nepareiškia. iš viso, bent kiek 
jie mums '’avė suprasti, tai mes visi pabaltiečiai esame jų laikomi pa
doriausiais iš visų užsieniečių, bet vis dėlto aus Ižind oriais."

Hamburge ir Schleewig-ficlsteino provincijai (on^lų zona) L. T .B- «>py- 
rrdrdos Komitete infcnaooija, santykiai su vokiečiais visose vietovėse 
nėra lobai šilti, tačiau stengiamasis sugyventi ir konfliktu vengiama. 
Vokiečiams spauda čia 1 aidžiai?.*? britų korinės valdžios ir toji skau
doje užsieniečių klousi-kos niekada nebuvęs nagrinėjamas bendroje plot
mėje. Vokiečiu administracijos pozicija nėra labai nepalanki, o dažnai 
tenka pasinaudoti net visai pozityvia parama. Ypatingu nesusi pratimu 
su vokiečiais mažai pasitaikė.

2. Santykiai su UNRBA.

Lietuvių santykiai su UHK&i įvairiose vietovėse yra įvairus. Tai pri
klauso nuo vadovaujančiu, asmeny dilbiu’oje nusistatymo, bei nusiteikimo 
lietuviu atžvilgiu. Čia paduodamo keletu pranešimų apie santykius su 
UNRBA is įvairių lietuvių stovyklų:

a) Amberges: "Vasario 16 d. minėjimui paruošta parodėlė, du koncertai, 
su pas-kaita, vienas iš koncertu lietuviams, kitas ŪNRBA’os ir įvairių, 
tautybių atstovams. Šia švento vyriausias embargo UNRRA’os direktorius 
Milius taip susiidomsyo, kad «tę arklį", - dį^elįrnusų Vytį, kabantį 
aries musų, bloko^sienos liepė palikti visam laikui. Jis liepęs ir ki
toms tautybėms iškabinti savo herbus. Tų '’ienų. prio lagerio vadovy
bės bloke buvę baigtas įkasti stulpas ir, kad ir pora valandų vėliau, 
jame iškilo irUNRBA’cs vėliava. Taip Pat didelį sus i d cm ė jin y musų, 
švente parodė ir lagerio direktorius prancūzas Hollet, dalyvaudamas 
viguose musų programos punktuose, norą anksčiau jis mums ypatingo 
palankumo nerodė.*
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b) Tirsichanreuthas: Pranešimo sakomai "Pradžioj? pns UNRRA. m?8 aJd<JB 
noturėjcme IrbuncM jos laikomi kali be Ti Įkalinai prisiimt?* Jas 
buvo tod-<l, kad UNRRA buvo beveik erynąi Innkiskn., o jos diraktCrius

" trln cnt zeros lankot lies. T^n Hš dar gyvenome kartu, su .lonX^W 
ir musy pastangos grutl atskirą stovyklą nueidavo nikais*

Pradėjome mes tada tylią kova prieš tcą/pacios stovyklos lenkus* ku
ria buvo UNRRA’čs glostomi, Ir net prieš patį UN&lA’os direktorių. 
Kovos priemonės^ švara, tvarka ir menas. ic išdavėja susvalūėjo pats 
direktorius, kuris Kertamus grąslno pro, vartus išmesti lauk* Po 
vieno musy nusisekusio mene vykorc’, jis. tiek susijaudinę. kad pats 
viešai, už ta išsisekime atsiprašė’. Nauzil^o mums buvs suteikta au
tonomija lenky stovykloje. Vasario 16 d. paminėjimo UNHHA’oS atstovė

■ pabrėžė’savo kalboje, ka* nes esame kulturingų t aut y narys ir sekančią 
Vasario. 16 . palinkėjo švęsti Njepriklaugeroje Lietuvoje."

c) Frenberzas (Bav^r.): "Su vietos UNRRA*osavadovybe santykini vra 
salti ir net nedraugiški. dėl jojo vyraujančios vienos tautybės sbso- 
liucios persvaros. Nors lietuviu santykiai su kaimynais tenkois yra

' normalūs, bet jy tautos atstovai UNRRA’os vadovybėje lietuviu ptsvil- 
' riu nėra‘objektyvus."

f) Viundated ęl; "Musyt santykiai su UNiLKA šalti. Tai priglaust. nuo 
charakterio UNRRA*cs pareiguny." • _ •

" 3'. mastantis grąžinti į bulševiKin? Lietuvy.

Lietuvių, ar apskritai,Avisų pabalti scių grąžinipo klausimas ekupoli
nės vokry alianty valdžios nėra keliamas j jis, atrodo, laikomės iš
spręstų, išskiriant tom tikras kategorijos j kuro nusikaltėliai, kai 
kurie kriminaliniai nusikalt?, bet praktiškai otskires? stovyklose 
d ar Ir dabar pasitaiko Įvairių precedentų. Bolševikai gi, mus susi
grąžinti iniciatyvos visai nepaleidžiu ir visaip ši? save misijų ban- 
*c. Oi3 -jnduod-ire kėlėt? atsitikimų įvairiose vietovėse:

n.) Tlrschenreutbos: Karty į stovyklų buvo atvyk? dU rusu karininkai, 
kurio ragino lietuvius -rįzti naro. į šaukiam? mitinu lietuviai nė
jo. įado ji0 susišaukė koletą lenku ir pradėjo citincucti. Iš smal
sumo nuėjo ir keli lietuviui. įrašai starkiui puolė lietuvius uz tai, 
kad jie rusams smarkiai davė į nu&ar$, jiems iš Lietuves bėgant. 
Tačiau jie jau tas "skriaudos" pat-irsp^ir senai lietuviams dovanoj?.. 
Prisipažino, kad rudai no vorai darė vėzdai lietuvius i Sibirą, bet^ 
dabar jau to daugiau nebebusią. iu.du ten^buvusieji patiekė koletu as- 
triy klausimu, jie nutraukė mltin^ę. ir iš stovyklos pasisolinc. kitą 
dieną jie į oia buvo atvyk?, bet į stovyklą nėjo. '

b) Remensburpasf S .m. į užąianiecly stovyklą atsilankė du rūsy knri- 
n inkai (nulkininkas ir major ė- laipsny) tikslu patikrinti SSSR čilie
čius. ~vvėnnncius stovykloje. Jie UNRRA’cs direktoriaus sutikimu tik
rino "OP asmeny kartotekas (spėjo patikrinti ^raiky ertodeksy) . Pirma 
karty jie^s atvykus susirinko minia (dnufrieusia^rusy ir ukrainieciy), 

" kurie-jiems išvykstant iš raštines aastumdė, apsvilpė. SSSR^karįnin-
kai pabug? pasislėpė URRRA'os raštinėj. Atvykęs juos narsivezti sete
ris buvęs apkultas, rasines padanges supiaustytes. Ta^a juos, karinin
kus, išvežė UNRRA’cs masina.
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Sekanciy dieny jiems atvykus (atvyko su vartoja) įvyko panagus inciden
tas. Jie buvo apevilpti, masina apmėtytu aktaenimie. langai ifioyBti ir 
rašinėjo sėdėjusi vertėja sužeistu. Tie SS3fl karininkai norėjo aptik
rinti ir Žydy kcritoty, bei ir ten jie buvp apkulti, o ragina Stovė
jusi gatvėj, apversta.
■H^l šio įvykio lietuviu A,nyl. Krritetas kreipėsi į vietos Ar? griki štily 
knriucren's vadovybę. is kuries <yo,vo rjaaiskiniry, kad SSSH karlninky 
žygis buvęs savavaliskas, kad jie neturėję teises tokius tikriniuos 
d&rvtl. Pažadėjo ateity tekiy tikriniu nei aisti * S yryšy gu tuo vis y 
tautybių komitetui per provoslavy vyskupy MUnahene perdavė pretesty 
į. Prankfurty.
o). Wundsiedel:. Vasario uėn. 15 d,.‘ užsienieciy stovyklą aplankė rūsy 
karininkas (pulkin.leit. laipsny). Stovyklos vadovybė buvo is ank
sto UNHWos painformuota upie.buBimy vizlty. ^Kerikieciy karininko 
lyginas jis užėjo 4 unhra, pavartė”be pilietybės* asmeny kartoteką. 
Amerikiečio leitenanto pakladiitae, ar norįs -peržiūrėti ir kitas kar
totekas, atsakęs neigiamai ir su niekuo nei iš stovyklos gyventoją, 
nei vadovybės, išėjo. ' '

f ■ > *. mįrf*.' ' •
d) Ąnsbachas; S .h. vasario cėn. pradžioje save noru is Bia į okupuo
ta Įįatuva išvyko du lietuviai. Vienas iŠ j u buvo gavęs nuo 8»yo 
brolio0 iš Lietuvos laiška, kuris tarnaująs NKVD ir ragines grįsti 
brelį namo, neš esy labai reikalingi Žmonės tarnyboms užimti.

e) Mesbadenas: S .r . kovo mėn. 6 d. į stovykla atvyko rūsy politrukas, 
ryšiy karininkas ir vertėjas, lyc-iiJ. a&erikieoiy ryšiy karininko,
MG- sutikimu patikrino aurteteky i,r užsirašė neva rusy^ir sovietu pi
liečiu oavurdes. kc to tie j&tya nuvyko į netoli esančia lenku ir 
ukrainiaciy stovyklą tuo padu tikslu, Grįžtant jiems įstos stovyk
los, buvę užpulti. Du ju buvę labui smarkiai sužaloti (vieny per- a ■ 
šovė ukrainietis Sar.ybinis, kity sumušė, suspardė) ir mirė, o trecias ' 
buvo lenky, ukrainiodu ir ūuarikieciy negry nuvytas į paupį dingo, 
(manoma, buvęs paskandintos). Atvykusi M2 suėmė 13a asmeny (jy tarpe 
lietuvi y nebuvo), Pas užmuštuosius bubo rasti syrasai, kuriuose bu
vę ir lietuviy pavardės.
f) Hofas: S.r, vasario r*n. 1 d, į Hefo belaieviy stovyklą iš Augs
burgo buvo atgabenti belaisviai: 7 latviai, 5 estai ir S -rusai, kai 
kurie be kojy ir ranky. Palaikius juos per naktį, kity dieny jie 
buvo išgabenti arerikieciy ir. rūsy karininko lydini tisy zonos link, 
Estas spėjo ealikti laišky. "Važiuojame į mirtį, gelbėkit kitus.*

'4. Or-,ėAizacinis gyvenimas.

a) Įnžini eriy suvažia-ąAuos

S .r,” Vasario 23-24 -’ienomis ^ttrzburge įvyko vaknry Vokietijoje gyve- 
ranciy Lietuves inžinieriy tremtiniu suvažiavimas. Dalyvavo apie 80 
atstovu, atstovnvusiy maždaug 320 diplpmuoty ir ne^iplcDucty inzinie— 
riy. Is viso trertiniy inžiniėriy skaičius sieks iki 500.
Pan-rin-’inis suvažiavimo uždavinys buvo inžiniėriy trentiniy draugijos 
į kur iras0 Vienu-iŠ pagrindiniy inžiniėriy Draugijos tiksly bus viso
keriopo tremtiniu technikinio svietiro organize vinies. Praktiškai šio- '
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ja srityje Inžinieriui jaiA firbaj bet ncfdLu 3| darbų koordinuoti > 
paruošti 3 tau d artinos programas, ;Kon6pektu8*

Draugija tiesioginiai buria c! i pienuotus inžinierius (universitetinio 
išsilavinimo) ir inžinierius (balusius auketeaniųsiųa technikei mo
kyklas).

Pirmoje eilėje nuratcmU pravesti profesinę reglgtfacij^ ir iftii 
tarpininkavimo įsijungiant 4 3 ?eclalybės darbų ar jo ieškant# Vr$u- 
gija rūpinsis suorganizuoti ir visų sričių technikes darbuotojus, 
technikos amatininkus ir darbininkus- s pečislistus.

Iš nraneširų paaiškėjo, kad yra keletą inžinierių grupių flirty) at
liekančių i’arbus' aliantų žinioje. Dau^ ptaHjrų inžinierių drrba . ■ 
UNREA’oj ar stovyklų technikinį. darbų." Bonaža dalis inžinierių yfa 
aktyvi avietine srityje.: įvairių, kursu lektoriai, gianezijuBlblQr- 
tėjai. Kenažai inžinierių dalyvauja stovyklų orį'anizaoiniBOS 'bsi ad- 
rinis traciniaue darb.e. . '

Draugijos centras - Augsburgas', kur bui*arena-centro Valdyba. Centro 
Revizijos Kęcisija’Hanau, c garbės Teist-as - Kemptene. SueirdjlklEių 
sveikino UNRRA’os oareigunali

b). Saukiaras gydytojų suvažiavimas* ; .

S.r?, balandžio 6 ir 7 dienomis Hanau lietuvių stovykloje Šaukiamas . 
Vokietijoje gyvęnanžių lietuvių, re i c Inos gydytojų su važi avi r 08. 
Darbų tvarkoje nuratora: 1) organizaciniai klausimai, 2) moksliniai 
pranešimai-ir patyrimai iš praktikos,-3) gydytojų p-asitcbullnimc) 
rriikalei, 4) pagalbinio c.edlcincs personalo paruošimas, 5) praneši
mai iš vietų ir 6) einamieji reikalai.

? " ■ ' • o.J. ■ ■ ■

6. Stovyklų gyvenimas.

a) Hamburgo ir Sohleswig-Hclsteino. llžtovių y ven imps a

Viso Schlesvfig-Holstaino provincijoj ir HanbUr-:© gyvena 9.000 lietu
vių. I'ttbecke yra per 2.000, Hamburge - 1.900, Neur.tlnstary7 Itzehoe, 
Rlensburge - po 700 su viršun, eitose stovykiese - mažiau. .

Iii'rri šiol, visoj apygardoj buvo galina Dl?-asr.Gnirs gyventi ir priva
čiai. TQdn jig gaudavo naniidorrtB raisto korteles - Schwerarbeiterzu- 
lage. ųabar jau |sakyta' visiems' entl stovyklose ir praktiškai jau 
daug kur tai įvykdyta. Yra vietų, kur leidžiama pasilikti privačiai, 
pasiir”nt raistų iš stovyklos.

Stovyklose gyvenų lietuviai itiauna karinės valdžios nustatytų visai 
gera raistų j.r rūkalus* Raudonoje Kryžiaus paketėliai (buvų skirti 
santarvininkų belaisviams) Visur tebeduodami, tik da gelyje vietų 
jau per virtuves irAatidaryti, kad butų sutrukdyta spekuliacija. 
Dabar nuo š.m. pradžios stovyklų gyvento jai maisto atžvilgiu rūšiuo
jami j 6 kategorijas - normalus, vaikai, nėščios moterys ir trijų 
rusių dirbantieji. Patalpos nevienodos, bet visur pakenčiamos. 
tttbecke ir Harburge daugiausia gyvena kareivinėse5 kitur- '’augiau
sia barakuose. Nountinstery buvo specialiai praeitų tfrudenį. nristaty- 
ta savotiškų barakų iš skardos, vš.dinarų pas raa. *b*-akų*.
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Apygardos Valdybai įrodžius j¥ netinKamumy, žjįeay &yvėnti. kėlimas | 
tuos baraku® buvo sustabdytas* Buvo numatytu čia sukonc entrust! lie
tuvius. Šiliniame stovykly gyvent c j aus visur orf)anizuojEimi įvairiausi 
kursai, bet ty kuršy lankytas nepavys d irų; as •

•*■•*• 4 * A*' ' A

Kultūrinis '"arbas vises© stcvyklcso dirbame® huosirdgiai, Visur esama 
qhory, šekėjy, teatro ir kitekiy trupiy. IŠ pusikes kololttyvy bans 
džiausiu lĄln e j iry yra pasiskųs Haffkrugė "Tėvynės GatSas” kol aktyvas, 
vedamas muz. Banaičio. Numatoma, W jis koncertuos ior Hamburgo radi
ją. 1946 vasario 15 d, iftbecke Ir 5.III Neurtln&tary buvo statybas-Bin
kio * Atžalynas*. Neumtinstery žo/n pradėti veikti D.Nasvytytės sekiy 
studija. . ’ , , ,

Paburtas prašymas leisti apygardai-laikrašty, tačiau vis dar negaunama 
leidimo, ners tebežada&a. Su spauda sunkoka, nes sunka su .leidimais, 
su cenzūra (visky tenka versti angliškai) ir su pepįeriu. Gautas lei
dimas spausdinti keliolika vadcvėiiy cckykici-S. *Ausreide* dvi dalys 
Hamburge jau spausdinamos.

Haff£ruge Juozas Krūmines leidžia apelografy žusnaly "Gintaras** Išėjo 
jau nenkios knygos. Itzehoo^žurn. Jeronimas Cicėnas beveik kas savaitė 
išleidžia rotatorium laikrašt| "Kelyje Tėvynėn".

Schleswige žunrl. K.Barauskas leidžia rotatorium laikraet| "Nemuno^ 
Aidas*, b St.Butkus rašo ir vaidina su scenos mėgėjais |v airius mažes
nius dalykėlius. Flensburre zum. A.Vaitkus baigia spausdint! labai 
gražy metrastj.^LUbecke žurn. B .Dundulis išleido s oaustuvėj jau keturis 
numerius laikraščio "Laisvės Varpas" spausdinamo spaustuvėj. Kitcse 
stovyklose eina sieniniai laikraščiai.

Kielio skautai leidžia periodinį. up oi o ė ra tuo t y lyikrast|. Tautodailės 
paroda teko UKknh.’i paprašius ant fereityjy suruošti Naumiinstary ir 
Ltfbecke. J y apžiurėjo šalia viatiniy ir vyx. UNAKA'os stabo atstovas. 
Bezultote te viso dabar gavo siuly ir iš brity užsakyny baminti mažes
nius rankdarbius kariy Krautuvėms. , .

Bail. V.Kasiulis gyvena Jad Šogebarj. S.n. vasario25 d. atidarė savo 
kuriniy .parody. viso ola dailininky gyvena nedaug. Svarstomas 
klausimas ar negalima buty | brity zony atvežti pirmoj eilėj reklamos 
sumetimais rūsy dailininky kurinius iš piety, kur esama dailininky 
žymiai daugiau. RuoSiara platesniu mastu .tautodailės parfcda. 
Sportininkai Veikia daugely stcvykly. Stipriausi yra LUbecke. Ten 
gvvena ir apygardos sporto vadovas kpt. B.Keturakis. Pavasariui 
snortlninkai turi save plany. Liibecke ir Fischbecke-Hamburg veikia 
gimnazijos. Direktoriai Gelzzinis ir Saldukas. Dirba nebloguose 
kareiviniy blokuose. Kielyje ir Nounilnstery veikia progimnazijos. 
Kielyje dirba barakuose, o Noumilnstery gauta-speciali patalpa - Vi
das vokiecly, pradžios-mokyklos namas .su visu inventorium. '

Plensburge P.Butėnas (b.Panevėžio girn.direkt.) yra suprganizavas 
pradžios no kykly mekytejy p.arettgijlb kursus (12 klausyt o jy). Kiek
vienoj stovykloj, kxxxtxt kur susidarė-pakankamas mekiniy kiekis - 
veikia .pradžios mokyklos. •• \ u< ■. ’J - - \ : '

Studanty yra suregistruota 700-800. Dalis jy pateko | vckieciy 
universitetus ir jau studijuoja. Lietuviams pavykę geriau už lat
vius- ir estuiž yžeildyti gautoji kontingenty vokiečiy aukšt.nokyk- 
Vf? S 3 e . _ l
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ŽJamalleDai Ir rasyt&jai šalia anksčiau is d ės tytų įsigini ų nuroto dar 
Buruošil ell? literatūros vakarų ir? jei suksis? islefe ti literatūros 
almanachų. 9 .Stpnys (is radtjcfcnb) su *c.% Dra J ėraičiu (abu H-sff- 
in*ug)' yra paruošę.rimtų knygų Eplo Lietuvą anglų kalba, tik *ar AOv 
gauta poplsrln jai isloisti j ncr^ rct^teriiu-;^

Vasaros ir rulone m*»tu cla turėta daug rūpesčio su buv. belųisvėjs 
rūsy tautiečiais - kariais. Teko juos maistu šelpti, Datų? jų vėliau, 
petys išvyko iš tos padėties, t likusioji dabar yra nuvežti į Delgl- 

■- ,34*. • ■, '■ '\ s' ' . . ■ -

' ) Ambergo stovyklcs gyvenimas. ; .. '.

Amberge trijuose pastatuose gyvena apie 3.830 DO asmenų: lietuvių 
apie 630j latvių apie 2.000, estų, apie 500, staatonlcsų apie 1500 ir 
apie 100 lenkų. Paskirai gyvena viena s lis tuvių seimą dėstė ir viena 
šėira kaire. Lietuvių, '"ebartiyic skaičius 630 estroną gyvena Arberga 
nuo 1945 n. rugsėjo mėn. Anksčiau čia gyveno tik apie 60 lietuvių.. 
Amžiumi ir lytimi gyventojai skirstosi! vyru - 302, moterų - 168x 
berniukų iki 18 "metų-• 74 ir mergaičių iki 18 retų - 87>. Parai užsi
ėmimus ir svarbesnes profesijas skirstosi! re-'’ic»gy'5. -> 1, '’anty cjyi’. 
- 1, .teisininkų -.6, farmacininkų - 1, ūkininkų - 81, žecdlfblų-dar- 
bininkų - 56, fabriko•r’arb, - 4 / įvairių įstaigų tarnautoju - 7Q. in
žinierių. - 2, amatininkų - 71, pr'jkybĮninku. ~ 5, Šeii ininkių - 78, 
mišku urėdų - 1, studentų -8, zredkęckžrKKių.piz-a agronomu - 1, gitam- 
zlj.es rrok. - 2; prad.mck.LGkyt. - 12, dramos artistų ~ 1, kunigų - 2, 
vargonininkų - 1, šoferių ~ 13. - '

• ’•• •.. ' •
U Gyvenamų., .patalpų Jįstatai mūriniai1. Vienam asmeniui išeina apie 3,5

kv.utr. pĮctb. Kareivinėse, kur -lietuvių’ $yvena' apie 550.,.-kautoąjrf.al
■ daugumo ja yra dideli. •- . . . - ■

• Aprūpinimas maistu ir apranga vidutiniškas0 Maisto gaunama vienam 
asmeniui apie 2.300 kol. dienai, -iRi-kai ir dirbantieji UtįBPA mauna 
priėdus.' Raudonojo Kryžiaus paketėliai individualiai negaunami.

Anrarihos ir apavo iki Šiol srouta: brėžant.batai - 98, seni darb.ba- 
tai - 148, marškiniai - 16, kelnės - 76, darb.kelnės - 29, švarkai - 
129, darb.švarkai - 417, kailiniukai - 23o, motor.suknutės - 40, 
apatinės, kelnės - 6, apat.'marškiniai - 25L,Amoter.kojinės - 153s. 
vyr.kojinės - 41,.meter.baltiniai - 72, pirštinės d&rb. - 140, seni 
vyr.paltai - 95, meter.paltai -140, vaikų paltai - 55, vaikams iki 
1 r. rubai - 14, vilnonės antKlod-ės-- 228’, pusviln. antklodės - 392, 
mezgimui vilna - 537. Nežiūrint to, aprangos ir apavo jaučiamas ne
mažas trukumas. '

Sveikatingumo būklė pusėtina. -U$feeA išlaiko senei c rijų,, vidaus ligų 
’. .ligoninę ir Yaj orinę lagerio^ liygbninę ir rajoninę ambulatorijų, kur 

■■■ • DP asmenys gydomi UNRRA. lėšėn^st Irukdiaas yra vaistų^ Ligoninėse 
raistas neblogas. ’ -

Lietuviams „Arberge vadovauja Lietuvių Tremtinių Skyriaus Komitetas, 
susidedąs iš 5 asmenų. Jam pn klauso grupių vadovai, kurių yra du, 
nes lietuviai gyvena dvejose vietose. Grupių vadovai tvarno grupių 
ūkinius'reikalus, vykdo UIJRPA įsakomus ir yra tiesioginiai ryšinin
kai tarp UNRRA vadovybės ir mrupiu. Jie veikia pagal patvirtintų 
UNiiRA vadovybės statutą. Juos, vadovus tvirtina taip pat UNRBA va— 
dęvytoė iprįštaclus kandidatą, grupei - visuomenei.

' ' - • . .. y ..
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Xletuvlal turi 4 klasių tfrcglmnaglj4 sk. pradž.mokyklą ir vaikiu 
darželį. Pregimazijcje mokosi 15 berniuką Ir 22 mergaitės, vAsp •. 
3? rckinini. Mokytoją - ’f. Pradžios mokykloje mokosi 22 beminkai ir 
25 mergaitės. Vise - 47 mokiniai. Mokytoją - 3. Vaiką datidi! lanko 
vise 45 .vaikai. Auklėja 3 mokytojos. Mokytoją, p t o gimnazijai {y darže- 
liui su atitinkamu stažu trūksta. Mokyme sunkumą, sudaro vadovėly 
trukumas ir blo/os sąlygos', gyvenant didesniuose kambariuose, noki
niams paruošti pamokas. Paskutiniu metu visą mokyklą matytojoms pr>- 
(flefla mokėti atlyginimą.

• ' .<•. p‘į* . ' - - r. ”*
Veikia mišrus choras ,; dvigubas kvartetas, tautiniu šokiu mišri gru
pė, tono vaidintoją kolektyvas, ^sporto klubas, kuriam priklauso 
krepšininkai, futbolininkai ir' šachta t intakai. Švietimo, ren© ir kul
tūros reikalams sudaryta iš visu vienetą atstovą taryba*

Iš viešą pasirodymą paminėtina;- suruošti bsndi listuvlą, latvią ir
• estą, du pataitės- vakarai; lietuvią meno kolektyvas. 6 kurtus pagimdė 
su p.Pusdešrio "Aušros Paukščiai’ • vaidybos, dainą ir šėkią-montažu*

Suruošta pradžios mokyklos ir progimnazijos mokiniame Kalėdą 'eglutė. 
Sporte klubas "Samanas.” neminint sporto ruhgtynią su. vietos ir sve
čią komandomisA suruošė Klubo įsistelkimo šventę. ^bergą aplankė 
Regensburgc misrus choras, vadovaujamu p«»w-Tiun& taipogi solistės 
ir pianistė. į pasirodymus buvo Kviečiami ir juose! daugiau ar. mažiau 
dalyvavo ŪNRRA?cs darbuotojai, b ai kitą stovyklojo gyvenančią tąu- 
tybią svečiai. :

Organizacijos stadijoje yra suaugusią ir š of orią .kursai. Soferlą kur- 
sar.s, trūksta mašinos ir dalinai lektorią. Sėkmingai veikią anglą 
•kalbos kursai, ' ■ . . *:

Įsteigtas Raudonojo Kryžiaus skyrius ir Skautą Draugovė, kurioje da
lyvauja apie 40 jaunesnio amžiaus asmeną. Šią nesenai įsisteigusi 
organizaciją veikla jau pasireiškia. Skautams trūksta tinkamą va
dovą. ; ■ ■ • ' „ ■ .

Spauda apsirūpinama pusėtinai, Apart laikrašcią vokiėclą kalba, į 
stovyklą gaunami šie laikraščiai: '’Žiburiai* - 120, "Aidai* - 90, 
"Musą Kelias" - 85, "Musą Viltis" - 50, "Žinios5’ (fiegensb. - 50. 
Be^to, stovykloje pradėtas spausdinti ir vietinis- sieninis laik
raštis. ' ' . t
Savitarpyje Ii e tu vią bendras btigyv tscilr cs ‘geras. Grupinią>kaldico- 
s'i jokio. Jau ir iki persitvarkymo į Liatuvią ir-amtinią slsyrią, 
visi.Ambergo lietuviai buvo laikomi Lietuvią Sąjungos- nariais ir 
vadovaujami vienos skyriaus vadovybės.

c) Wundsiedelio Henrio Cochran lietuvią stovyklą,

Henri Cochran stovykla turi iš viso 569 gyventoją. Susideda iš 
triją stcvyklelią: lietuvią, latvią ir be pilietybės. Estą nedi
delė grupė, įjungta į lietusią stovyklą. Tautybėmis pasiskirsto
ma šiaip: lietuvią - 367, estą — 24, latvią — 137, be piliet. - 
41.
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Iki šiol lietuviu stovykla tvarkoma stovyklos komiteto, jau iš pat 
rudens išrinkto visu lietuviu’stovyklos ,-ry vesi toj9 - slaptu, tiėsiu, 
visuotiniu balsavimu, Komitetas susideda iš 7-niy. nariu ir 3-j 9 kan
didatei. Valiau, tais pat nacrrin'Vais? buvo išrinkta revizijos-komisi
ja iš 3-ju nariu ir 2~ju kandidatę.’Komitetas iš gm tarpo yra iš
skyręs lietuviu stovyklos viršininku, atlieka adninistraoines 
funkcijas. Visas pagelbinis stovyklos personalas< c t<d? pat ir mo
kyklos personalas, skiriamas tik komitetui patvirtinus.. Grata komi
teto iki šiol veikė Liet. b-gos skyrius, kuriam psi’klausė politinis 
atstovavimas ir kultūrinė veikla. L.Sujungęs skyrius ir stovyklos 
komitetas.dirbo artimai- kontakte, Kadangi šiuo .metu jau VLIK’c pa
tvirtintas L.T.Bendr. statutas - manoma pc 16-to vasario persitvar
kyti. L.S.skyrius likviduosią - visas ben-'rucnenės atstovavimas per
eis komiteto žinioj. Bus persitvarkyta kaip L.T.B. statutas numato. 
Tai nesunku įvykdyti, nes apylinkėj palaidu lietuviu nėra.

Patalpos buvusio fabriko darbininku siedįunge, susideda iš buto iš 
2-jU kambariu ir virtuvės. Vidutiniškai žmogui tenka^anic 6,6 kv. 
metro, įskaitant ir virtuvės plotę., Susnaudimo nejaučiamai Dalis 
patalau '’rėgna, varva nuo sienų. Landai vienlinki. Kure trūksta.

Maistas merikcniškas kai? .ir. kitos e—stovyklose. Rodo tendencijų 
blogėti.

Darbo atžvilgiu nuolatiniu stovyklaj e.užimtu darbininku su mokyto
jais - 24; UNilBa’os tarnautoju lietuviu - 7. Tuo budu viso dirban
čiųjų ~ ^se;uo. Visi dirbantieji, išskyrus BbxoiA'os tarnautojus, 
piniginio atlyginimo negauna. Iki Naują. ®etu gavo dvigubu davinį. 
Nuo. Nauju Metu UIIiiKA dirbančiųjų atlyginamus maistu etatus sumaži
no. Kadangi dirbančiųjų y?a daugiau kaip kad .raunam a maisto prie
do - tai jis dalinamas tarp visu dirbančiųjų lygiomis.

• - ’ ■*
Turima: a)meno ansamblį ir b) bažnytinį chęręc

Meno ansamblis susideda iš mišriojo ir vyru choro, tautiniu šokiu 
ir ritminės mimas tikos krunės. Ansamblis turėjo keletę pasirodymu 
vietoje ir anylinkėje. Yra stipriausia meninė grupė iš kitu čia 
esančiu tautu.

Turima pradžios mokykla. Ji susideda iš ketutiu skyrių 2-os gim
nazijos klasės. Mokykloje 47 mokiniai. Dėsto 10 mokytoju. Vaduojama- 
si Liet kSvįetimc M-jos programa. Be mokyklos veikia angį u kalbos 
kursai - 30 klausytoju, prancūzu kalbos kursai - 10 klausytoju, vo
kiečiu kalbos kursai - 16 klaus, ir šoferiu kursai su 115 klausytoju. 
Iki šiol uoliai lankomi šoferiu kursai.

Kultūrinės pastangos: turima klubas ir skaitykla. UNRRAVos pastango
mis įkurta biblioteka iš atgabentu knygų vokiečiu kalba. Buvo leidžia
ma mašinėle scausdintos radio žinios ir iškabinamos viešai. BNRRA jas 
uždraudė skelbti, buk tai kariuomenės parėdymu. Dabar jos skelbiamos 
žodžiu klube. Klausimas - .aiškinamas.

Kalėdoms buvo išleistas rotatorium scausdintas laikraštis "Sietinas" — 
dabar .gautas UNRRĄ’.cs sutikimas jį leisti toliau, su prierasu^ne— 
liesti- politikes*. ’ ,

9
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Stovykloj e’gy vent c j i; prenumeruojami šie laikraščiai:

"Aidai" .................. .................... >'1 e,,E.-
"Musy velias," ............. 78 ”* -1a
"Žiburiai” ........... ...................    78 « . .
*Heg« Žinios" ............. 8 “
"Mušy. Viltys* ...........  .85 *

? i ' ' " ' ‘ ' ■ ' įl
6, Kultūrinis gyvenimas» _ '

. _ . . ' ■ v ‘ , * *
ą) Spaudą, . . t . . . ■ •_ ■ ■ . • • • i ' g

- Np.uji leidiniai: Ha f ikru-o (anglį; zcna) loi^žitoas ngpsrio^inlę 
literatūros žurnalas "Gintaras?*, kurį redaguoja J.Kruminas, leidžia 
spaudos Darbuotoji; sambūris "Baltija"... Žurnalo:suburta nemažas kad
ras rimti; ben^radarbii;.

Hanau šiais metais išleistas informacinis leidinys apie Lietuvą 
anglį; kalba: ’’Lithuania”. Leidėjas - Lietuviu. Tremtiniu Bendxuoae- - 
nės Hanau apylinkes Komitetas*, nedaktcrius - Albertas Tarulis, dai
lininkas - Juozas Kaminskas.'.^"' -

b) Sportas. - .eco, ■ '

Lietuvii; šachmatininku laimėjimai. tfatenste^te nuo sausio. 26 d. iki 
vasario 17 d. vyko du tarptautiniai šachmatu turnyrai, pradžioje 
komandinis (dalyvavo 6 komandos) ir toliau individualinis (dalyvavo 
12 šachmatininku iš 6 tautu). ,Abu baigėsi lietuviu, laimėjimu. Pir
mąjį laimėjo vietos lietuviu..skina, surinkusi 14/2 taško, len^v pir
moji - 13 t., lenki; antroji - 11 t., rumunai - 8. t., latviai - 7/2 
t. ir vokiečiai 6 t.

Antrąjį tarptautinį turnyrą laimėjo lietuvis K.Skėma, II-III vietas 
pasiralino lietuvis Jurksaitis su latviu'Daržai eku ir IV vietok ga
vo vokietis iš Braunšveigo — Kobliz (buv, Bsseno, b±el ir kiti; mie- 
styi meisteris).

Abu turhyrus globojo vietos karo komendantas, įaj. Guninghaee ir 
UNRRA’os direktoriai Scheitler ir Coroos.

Abu turnyrai buvo sukėlę gyvo susidomėjimo; lietuviu, vardas buvo 
nuolatos gražiai minimas dėl laimė jimi; ir c e ros organizacijos.

Gražiai parengtos klasifikacinės lentelės abieji; Šachre ti; turnyru 
buvo įteiktos vietos karo komendantui, kuris pasiuntė jas į Londo
no DP pared*;.

7, Altos žinios.

- Musu mirusieji: S.m. vasario nėn. 10 d. Vienoje mirė prof.adv. 
Antanas Tumėnas. S,m. vasario S3 d. suėjo metai, kai sudėtu, kra
šte, Jungbuch, Tratenau apskrity mirė rašytojas Vl.Butleris. -Pa-r 
laidotas Jungbucho kapinėse.

- Mus-; karo belaisviai, kurie ligi šiol buvo laikomi Belgijoje, 
yra jau atgabenti .į Vokietijįi ir patalpinti DP stovyklose. Yra

a j kad ji 4 skaitomi civiliais " civilian* o
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II. OEDPŪOTOJK LIBTŲVOJB.

fl) "Tiesa* apte.pramonė9 gaminius.*.

ZHS('b) leidžiamoji "Tiesa" Kr. 256 straipsnyje "geros mieles prekes 
vartctcjers* rašo:

"Kai kurios gamybinės artelės išleidžia į rinką menakvercius gali
nius. Štai pateiktos prekybinėms or^ania*cijoms gerybiniu arteliu 
pagamintos avalinės partijos kartais hunu pradėm netikusios, o už
rašyta "modelinė avalinė" ir kainos net trigubai brangesnės, negu 
sąjunginio kainoraščio leista. K e viskas tvarkoje ir vietinės pra
monės įnamėse. Antai Kauno "Metalas" gamina kibirus, sukisa juos 
po degint j. ir supakuoja. Bet dažnai bėda: įpiltas į viršutinį kibi
ru vanduo prateka iki paskutiniojo, Aliejaus ir tabako tresto žinio
je stiklo fabrikas.šiuo metu fabrikas vos kiautą. Jorganiniai renki 
tiek išvaizdos, tiek patvarumo, tiek asortimente atžvilgiu.

b) "Tiesą" apie pyliavas. "iž .

Tame pačiame Nr.^H straipsnyje "^ąi taikstomas! su buožėmis" "Tie
sa" rašo: "Bumšiškią valsčius valstybei yra davęs tik 13,5 $ metinio 
grūdą paruošos plano. O kiek buožių, kurie dar nedavė nė vieno grūdo 
arbajnaža galvoja apie paruošas, štai Vosyliškiu kaime buožė J.Dauno- 
rebicius turėjo pristatyti valstybei 1.500 kg grūdą ir tiek pat bul
vių, o davė tik 50 kg. grūdą. Sis buožė taip pat neatsilygino ir už 
1944 metus. Toks pat ir kitą buožių elagosys.

- Aš neturiu iš ko atiduoti,pareiškė buožė Matakas. Patikrinus pasi
rodė kas kita. Javu pas jį rasta pakankamai. Labni sllnni grudu pri
statymo tempai ir Pakuonio valsčiuj. Sis valsčius iki širl atliko 
tik 19,8 % metinio grūdą plano. Nepatenkinamai vyksta naruošos ir 
Garliavos valsčiuje."

c) Kitos žinios is okup, Lietuvos.

- Prie Lietuves liaudies komisariato tarybos įsteigtas kultūros švie
timo įstaigą komitetas liaudies komisariato teisėmis; jo žinion įei
na bibliotekos, muziejai, Klubai, skaityklos, paskaitą biurai, kultū
ros ir poilsio parkai. Minimos įstaigos pirmininku paskirtas Guzevi- 
cius.

- Kauno apskrities vykdomojo Komiteto pirmininku yraAVasiulis, sekre
torium - KrugelcoVas ir komjaunimo sekretorBum - Tkaoenkaitė.

- Vilniuje pradėsiąs eiti savaitinis laikraštis "Literatūra ir menas".
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„ Sovietu propaganda -InVuv u ' ■

—-«■ -Vilniuj o ir h-aune veikia 170 ”Aultutinio4masinio darbo komis i ję* - 
Bu 1.575 bariais aktyvo. .Pirmoj-eilėj šios komisijos 283 |mcnėas zu- 
organizavo raudonuosius kampolius. Sitigms ir kitiems panagiems tiks
lams paskirta 48,4 $ Lietuvos biudžeto ig bendru 723,5 milx rubliu pa- 
jamę. Propagandos reikalai Ukmergėj e loidžiamag savaitrafliie "Kallas' 
i Sozial-izma“-,-siūuiiu®se,; "Raudonoji Liotuva” , o mokytojom^ "Tarybą 
Mokykla". :J.;<./•> •/ ' • ’ , ’
- Žemės Ūkio' Akademijoj o yra 339 Studentai. Rektorių? prOf. I* Krikš
čiūnas. ' '■■'■ “■ .
- Prof. Balys Sruoga-sudėjęs Stutthofo koncentraęljog stovykloj, gy
vena Lietuvoje ir turi parašęs liauju veikalu teatrai. Lis tūvo j e gyvena 
ir tarybinėj spaudoj dalyvauja ir rašytojas Antanas Miškinis, •

- Lietuvos Ta-rybę b o c.ke§ publikos moKslu akademijai buvo^parduoti- seni 
iš 15.> Šimtmecie kunigaikščiu rankraščiai, įvairus metraščiai,/p opi a-? 
žiię bulės ir kiti vertingi dokumentai-bei knygos. Nurodoma,- kad visi ._/<'• 
šie 4kurnantąj buvo paimti iš Vilniaus muziejų ir archyvu 1915 nu vokie
čiams besiartinant į Vilnių. Minėti-dokumentai ir. knygos: buvo perduoti 
aukse., tarybos deputatui Žiugždai.

- Iš Vilniaus biblioteką j. Minsku išvežti visi dokumentai, lieoiš Gudljf.

- Vilniaus .krašte milicijos ir kartu NKVD vadu peskirSaa Karosas, baigia
Maskvoje NKVD kursus. Jo žinioje yra Rudaminos, Turgėlię, Sunskp ir Sal- 
cininkę valsčiai. ■’ . /. -.j

- Kaune Universiteto rūmai (Gedimino ir Mickevičiaus gatvėse), užimti 
NKVD, o universitetas perkeltas į Žemės Banko rumue; universiteto bib
lioteka j. Prekybos ir Pramonės rumus.

- Vilniuje įsteigta komunistę partijos mokykla, kurioje šiuo metu moko- ■ 
si 150 mokinię. IŠ ję 30 moterų. Mokslas suskirstytas | šoas sakas: 
organizacinė - partinė, propagandos, scv. komsamolo (komunistę, jaunimo)- 
ir spaudos.

- Susisiekimas traukiniais labai sunkus. Tarp Vilniaus ir Siaulię trau
kiniai eina-kas antr^ dienję. Važinėti galima tik tarnybiniais - parti
niais reikalais ir tik aukštiems partijos pareigūnams.

- Pastaruoju metu komunistę partijos sekretorius Sniečkus pakartotiniai 
lankė provincijos miestelius ir pasižvmėjusius veikėjus apdovanojo me
daliais. Paminėtinas Vilkijos valsčius. Apdovanoti: vykdomojo komiteto 
sekretorius Genovaitė Butvilaitė, Antanas Gulevicius ir Kazys Backėnas.
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