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Neatsižvelgiant | nelengvas tremtinio gyvenimo sęlyKse, lietuviai trem
tiniai Vokietijoje ryžtasi pagal savo profesijas organizuotis, kad čia 
•uburtomls jėgomis gal4t? sėkmingiau pasirengti planingas busimos Bepri
klausomos Lietuvos atkūriau!. Saukiasi suvesiavimai, kuriamos draugijos, 
apsvėrė tonos galimybės tobulintis cla savo profesijoj, nustatomos savo 
profesijos apybrlšose pozityvaus darbe gairės Lietuvos atstatymui ir 
jos tvarkymui. Pastaruoju laiku jau yra susiorganizavę švietimo srities 
darbuotojai, miškininkai^ teisininkai. Artimiausiu laiku žada saukti su
ves i avimus ekonomistai, surnaliatai, buvp Vokietijos Kaliniai ir k.
Trumpas suvažiavimo darb? santraukas čia paduodame.
Lietuvi* tr—tinla mižfrlitlnKu auvselavinas.

1945 ai. spali? aėn. 24-25 d.d. Hanau mieste įvykio lietuvi? miskinlnk? 
suvažiavimas, suvažiavim? sukylėti hanau stovykloje gyvenę miškininkai. 
Is vis? Vokietijos kamp? suvažiavo per 60 mišklnlnk? atstovp, o su Hanau 
gyvenančiais sudari per 80 miškiniu k?. Suvažiavime buvo konstatuota, kad 
Lietuvos mišk? per š| karę išnaikinta yra žymiai daugiau negu per plraę- 
ji pasauliai karę. Todėl lietuviai tremtiniai miškininkai turi dabar su
siplanuoti, pasiruošti ir Išstudijuoti, kaip grįžę į Tėvynę turėt? tvar
kyti nykstančius Lietuvos mielas.
Sudarytas lietuvi? mlšklnink? tremtini? centras Hanau mieste. Mišk? 
ūkio specialiems klausimams tirti ir jiems praktiškai vėliau pritaikyti 
K apriki aus omo j Lietuvoj sudarytos sekcijos ir išrinkti referentai mišk? 
administravimui, nuolatiniams aišku darbininkams, vandens uklui, medžiok
lis uklui, mišk? tvarkymui, mišk? saldymui, durpininkystei, sieku eksplo
atavimui, teisinei mišk? tarnautoj? santvarkai Ir nusakinimul bei sak? 
suvartojimui.
Visi miškininkai raginami domėtis ir fiksuoti visa, kas naudinga rišk? 
uklui ir pranešinėti Centrui rastu. Sutarta įsteigti 3-6 mėn. kursus 
mišk? žinybos personalui paruošti. Miškininkai raginami stoti | aūketę
si as mišk? mokyklas pasitobulinti, kaip: Hann-Mttndeno ir Sflncheno uni
versitetus.
'availaviro dalyviai suteiki žinl? apie kitus olos profesijos žmones. 
Nusistatyta sudaryti lietuvi? tremtini? ris kinin k? kartotekę.

direktorių ir pradiniu mokyklų ved6j? suveši aYi.F.afcx
1945 m. lapkričio mėn. 4 d. lietuvi? upjungos KUncneno Apygardos 'vieti
ne gyrius sukvietė gimnasij? direktorius ir pradini? mokyki? vedėjus 
pasitarti ir apibendrinti švietimo darbę. nuvažiavime dalyvavo 5 gimna- 
sij?, S proglmnaslj? direktoriai, į£-oe pradini? mokyki? vedėjai ir 1 
speclali?j? amat? bei suaugusi?j? aviatlco vadovas. Be to, dar dalyvavo
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Liet.S-gos Mbncheno Apygardos Valdybos Pirmininkas dr. Kalvaitis Ir 
MtSncheno Skyriaus Pirm. dr. Mačiulis. Suvažiavimui vadovavo švietimo 
įgaliotinis p.prof. Ig.Kaiinauskas.

Iš gimnazijų direktorių ir mokyklų vedėjų pranešimų paaiškėjo, kad vie
nas iš didelausiųjų sunkumų yra vadovėlių trukumas. Pradinių mokyklų 
I-II skyriams elementorių ir III-IV skyriams skaitymų knygų Apygardos 
Pirmininkas pažadėjo parūpinti. Tuo reikalu jau susitarta su rašytoju 
Zobarsku, kurie pažadėjo iki sausio m<5n. paruošti ir Išleisti atitinka
mus vadovėlius. Vadovėlius platinti imasi Mancheno Apygarda. Mokyklų ve
dėjai. norintieji juos gauti, iš anksto užsisako per apygardos 'rietimo 
Skyrių. Slementoriai I ir 11 sk. kastuos po 7 HM., o III-IV s k. skaity
mų knygų kainos paaiškės vėliau.

Iš viso pasisakyta ir dėl vadovėlių kainos. Suvažiavusieji išreiškė ne
pasitenkinimų aukštomis vadovėlių kainomis.^Tai yra nepateisinamas lei
dėjų noras is knygų ir iš visų spaudinių ieškoti pelningo uždarbio, Br. 
Kalvaitis pareiškė, kad šiuo reikalu Apygardos Valdyba yra sus trupinusi 
ir prie Švietimo Skyriaus yra sudariusi knygoms leisti tikrinimo komisi
jų, kuri uždavinių imasi kovoti su knygų spekuliacija. Leidėjų prašoma 
būti kontakte su šia komisija.

Glrmasijoms sudarytas reikalingi ausiu vadovėlių surašęs ir artimiausiu 
laiku numatoma ’ juos paruošti ir išleisti. Dauguma jų jau paruošta, rū
pinamasi išleidimu. »
Aptarta Apygardos Švietimo Tarybos sudarymo ir mokyklos darbo kontrolės 
reikalai. Sutarta kreiptis | centrų, prašant leisti prie Švietimo įga
liotinio sudaryti Apygardoje šias inspekcijas: 1. vaikų darželių ir pra
dinių mokyklų, 2) gimnazijų ir 3. specialiųjų kursų bei suaugusiųjų švie
timo reikalams inspekcijas. Jų tikslas butų palaikyti jungt| tarp visų 
mokyklų, kad nebūtų didelių nukrypimų mokslo ir drausmes atsvilgiu.

Svarstant gimnazijų ir kitų mokyklų mokslo reikalus, iškilo iš dabarties 
sunkiųjų aųlygų isplaukiųs mokslo nuvertinimo klausimas, ^sent karo iš
blaškytiems, neturint pakankamai ne tik vadovėlių, bet ir lektūros, gy
venant blogose gyvenimo sųlygose iš pasalios mokyklai diktuojama sumasin- 
ti mokslo reikalavimus. Jaudamas daugumos noras lengvu^budu |gytl ate
status bei pažymėjimus. Visl^suvažiavlmo dalyviai išreiškė vieningų nuo
monę. nepasiduoti lengvabūdiskurnu! bei mokslo profanacijai. Mokykla, 
mokslo atžvilgiu negali tapti labdarybės |staiga, kuri pigiai išdavinėtų 
mokslo pažymėjimus. Lietuvos mokyklos tradicijos negali būti pažeistos. 
Pagal esamas sųlygas, klek tiktai aplinkybės leidžia, pageidautina suda
ryti rimtus pedagogų kolektyvus, kurie pajėgtų pakankamai patiekti mokslo 
žinias ir išreikalauti iš mokinių jas pasisavinti; n e apkrauti jų pamoko
mis, kad galėtų geriau sudoroti mokslo medžiagų ir jų perduoti mokiniams. 
Laikytis principo: geriau mažiau išleisti Iš mokyklos mokinių, bet ge
rai paruostų, negu daugiau, bet silpnų. Musų jaunimas, būdamas išeivijo
je, turi ruoštis kietam gyyenimui. Jis turi būti pasiruošus išlaikyti 
konkurencijų prieš kitataučius, jei norės ko pasiekti mokslu.

Be to, dar suvažiavimas aptarė programų, mokyklos darbo ir tvarkos tai
syklių reikalus. Sutarta griežtai vadovautis tradicinėmis Lietuvos mo
kyklų programomis bei mokyklų darbo ir tvarkos taisyklėmis. Šių nuosta
tų laikymasis mums daug padėjo vokiečių okupacijos metu atsispirti prieš 
okupantų spaudlnus bei raikai avimus, tikimasi, kad ir dabar mums tas 
«UO. MĮ^.^icj I
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Buvo svarstyta mokyki* ekonominiai reikalai, mokini* organizacijos. Iš
reikštas pageidavimas, kad mokini* organizacijoms, kaip tai, kultūros, 
religijos, llteraturlnlnk* ar gamtinink* būreliams ir skautams vadovaut* 
patys mokytojai.
Susiorganizavo tremtiniai teisininkai.
Gruodžio 8-8 d.d. Hanau tremtini* stovykloje buvo lietuvi* tremtini* 
teisininku suvažiavimas. Be pačiu šeiminink* (Hanau stovykloje yra apie 
30 lietuvi* tremtini* teisinink*) suvažiavime dalyvavo apie 70 teisinin- 
k* atstov* iš |vairi* lietuvi* tremtini* kolcnij*. Apsvarstyti tremtini* 
tšisĮnirk* reikalai, priimti Lietuvos Tremtini* Teisinink* Draugijos 
įstatai, išrinkta draugijos centro vadovybė, išklausyta keletas pranesi- 
m* aktualiais klausimais. Pranešėjas apie Lietuvos teisininko likim* 
1940-45 m., konstatavęs, kad Lietuvos teisingumo vykdymas buvo tinkamai 
organizuotas ir gerai veikė, kad Aecuitas Lietuvos teisme klestėjo, pri
minęs, kad su 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos teiflingumas ir teisininkai 
buvo iš pagrindu sukrėsti, sustojo ties t*ja be galo liūdna Lietuvos 
teisinink* statistika, kurios duomenis jis ir pateikė suvažiavimui. Tik 
užėmus raudonajai armijai Lietuvę, .pradėtas teisinės Lietuvos santvarkos 
griovimas: uždarytas Vyriausiasis Tribunolas, Apeliaciniai burnai, ipote
kos įstaigos. Teisėjai ir tarnautojai atleisti. Per trumpę laikę paleista 
iš tarnybos be vilties gauti kito darbo 189 teisėjai, 32 prokurorai, 59 
tardytojai ir pašalinti iš advokatūros 35 advokatai. Palyginti per trum
pę raudonosios okupacijos laikę provizoriniais duomenimis 137 Lietuvos 
teisininkai t.y. 22 £ vis* Lietuvos teisinink* labai skaudžiai nukentėjo:

1. Kukankinti arba nužudyti................................................
2. Dėl persekiojim* mirė arba nusižudė .............................
3. Kalinti ir ištremti | KZ...................................... .
4. 1941 m. birželio 14/17 deportuota Sibiran ....&........
5. 1941 m. birželio 14/17 deportuotos teisinink. eeiros 
B. Kalinti, bet nespėti sunaikinti ir 1941 m. birželio

sukilimo išvaduoti ...............  .......... ..................................
7. Dėl persekioji®* slapstėsi užsienyje ...........................
8. Dėl persekioji®* repatrijavo | Vokietiję............ .
9. Dėl persekioji®* slapstėsi Lietuvoje........ . .................

Per naci* okupacij* Lietuvos teisininko likimas dar skaudesnis. Provizo
riniais duomenimis nužudyta, persekiota 171 Lietuvos teisininkas t.y.
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au šeimomis

teisininkai27 
20 
22 
kelios dešimtys

125 teisininkai
6
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1. Rukankinti arba nužudyti ............................... '
2. Dėl pereekiojim* mirė arba nusižudė ..........................
3. Kalinti, bet nespėti sunaikinti ir išlaisvinti ....
4. IMI persekiojimo slapstėsi užsienyje................... .
5. Dėl persekiojimo slapstėsi Lietuvoje .........................

i 6. Ištremtas iš Lietuvos.............................. ......................
s Bendrai per pirmąsias dvi okupacijas Lietuva visam laikui 

lio^savo teisinink*. Prasidėjus trečiajai Lietuvos okupacijai, pagal 
llgšiol turimus duomenis 302 teisininkai, t.y. 80 $ vis* Lietuvos teisi* 
nink*, gelbėdami savo gyvybę, turėjo mesti savo darb*, savo biurus, savo 
įstaigas, savo eldinius ir turt*, turėjo palikti savo tėvynę ir prisiim
ti vargan* tremtinio dali*.

neteko

*

trecda-

3



- 4 -

Prof.K. supažindino suvažiavimo dalyvius ir Hanau stovyklos visuomenų 
su avetimsalio padėtimi pagal tarptautinės teisės nuostatus.

Dr.B.K. pateikė Įdomų realumė vienos anglų knygos apie totaliame genezų.

Pranešėjas iniciatorių vardu kalbėdamas dėl dabartinės tremtinių teisinin
kų padėties ir dėl reikalo organizuotis, be kita ko, pažymėjo, kad atė
jus Vakarų Sųjunglnlnkams pradžioj buvo manyta tenkintis tik bendratis 
tremtinių reikalams organizacijomis. Su laiku betgi ėmė ryškėti, kad 
bendrosios organizacijos specifinių profesinių tremtinių reikalų negali 
patenkinti. Todėl salia bendrųjų tremtiniu organizacijų pradėjo atsirasti 
ir profesinės. Jau susiorganizavo tremtiniai miškininkai. Dabar - teisi
ninkai. Numatomos ir kitų profesijų organizacijos. Profesinės tremtinių 
teisininkų draugijos raikai p apsprendė tokie motyvai:

Materialiniu atžvilgiu teisininkai yra ypatingoj padėty. Teisininko pro
fesija nėra^eksportinė, nėra^tarptautinė. Teisininkas glaudžiai susijęs 
su savo kraštu. Svetimam krašte teisininkui aklimatizuotis yra didžiai 
sunku. Hyšiųm su^tuo susidaro lėšų butiniausoms išlaidoms problema. 
Teisybė, dažnas siek tiek turėjo, bet tos baigia tesekti. Todėl materia
linės paramos iš šalies teisininkai privalo. Jau dabar kai kurie priva
lo, o su laiku tokių vis gausės. Suprantama, tokių paramų geriausia or
ganizuoti patiems teisininkams.
Moraliniu, intelektualiniu atžvilgiais profesinė organizacija padės iš
laikyti profesine morale ir profesinį pajėgumų, o kartais galbūt padėti 
net jį pagilinti.

Tautiniu atžvilgiu organizacija padės įtraukti tremtinius teisininkus į 
bendra darbų tvarkant tremtinių gyvenimų, ruošiant teisinius pagrindus 
įvairioms tautos gyvenimo sritims.

Pagaliau, profesinė teisininkų organizacija padės išlaikyti bent griau
čius Lietuvos teisingumo apmato.

Išrinktoji Draugijos Centro Valdyba, vykdydama 3-no pageidavimus, jau 
pradėjo organizuoti tremtinių teisininkų peticijų į pasaulio teisininkus.

Centro Valdybų sudaro žinomi Lietuvos teisininkai.

.Kultūrinis gyveni m a s . ..

-Lv.l±Ug&-xq ,
lietuvių tremtinių Vokietijoj švietimo būklė 1948/46 m.m. I pus®.

Mokyklų eteimimas.
Lietuvių mdyklos pradėta steigti 1945 m. vasarų - rugpiucio mėn. Steigė
jai: L.S-gos skyriai, Tėvų komitetai, mokytojais padedant.

Mokyklos buvo steigiamos neplaningai) - ten, kur susidarydavo didesnė 
ar mežesnė lietuvių tremtinių kolonija ir atsirasdavo mokinių ir moky
tojų.

Labo! dažnai tos mokyklos likviduodavęsi, nes lietuvių kolonijos nebuvo 
pastovios. Susidarydavo naujos kolonijos ir naujos mokyklos, šiuo metu 
padėtis stabilizuojasi.

- 5 -
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Mokyklų ruays.
1. Visose didesnėse lietuvių stovyklose veikia vaiku darželiai. Trūksta 

specialisčių vedėjų ir auklėtojų. todėl juose dirba pr.mokyklų mo
kytojos arba ir šiaip tėvų parinktos Inteligentės moterys.

g. Prad. mokyklos veikia beveik visose lietuvių kolonijose.
Liet.S-gos Valdybos skyriaus yra issiuntinėtos per Apygardų Valdybas 
visoms pr.sokykloms programos..
Vartojamos programas, kuriomis dirbo pr. mokyklos Lietuvoje.

3. Gimnazijos veikia olose vietose:
a> Amerikiečiu pkuo. gorioje:

1) Wrzburg,
2) Seligenstadt,
3) Hanau,
4) Mes bad an,
5) Kassel,
6) Blohstatt,
7) Begensburg,
8) Augsburg, < -
9) Mtlnohen.

b) Aąglų, Qku2«.._£PP.9.j.lL
10) Oldenburg,
11) Lubeck, -
12) DErverden,
13) Braunschweig,
14) Detmold,
15) Blomberg.

c) Prancūzų okup. zonoje:
16) Tubingen,
17) Hawensburg.

4. Progimnazijos:

1) Ingolstadt, 5) Merbeck,
2) Kornberg, g) Ktel-Priedriohsort,
3) Fischbeck, 7) Uchte,
4) Gross Has ope, 8) Bukstelhude.

5. Prekybos aukst. mokykla Celle prie Hamburgo.
6. Visose stovyklose veikia |valrus am&tų ir specialybių kursai ir liau

dies universitetai.
Pastaba: Glenazijos dirba pagal 1939 m. Švietimo Mlnisterio patvir

tintas programas. 
Speoiallnės m-los Ir kursai dirba pagal savo susidarytas 
programas. Tas programas tvirtina L.s-gos Valdyba.

gfttadan..lalkymas ir aprūpinimas,
Mokyklas laiko L.S-gos skyriai, Apygardoms padedant.
Mokytojams algas kai kur moka UKF.HA, bet daug kur tik pažadėta mokėti, 
paprašyta sudaryti algų lapus, bet dar nemokėjo.

Kai kuriose stovyklose mokytojai, kaip dirbantieji gauna papildomų 
maistų. Kitur vėl mokytojų darbas nepripažįstamas pagrindu papildomo 
maisto normai gauti.

CKfiHA lagerių vadovybės neturi vieningo nusistatymo tuo reikalu ir jų 
darbo tempas labai lėtas, * kol kų pagrėrina, tenka laukti mėnesiais.
Moksleivių bendrabučiai.
L.S-gos Valdyba yra paraginusi skyrius steįgti^prie gimnazijų bendrabu
čius, kuriuose butų galima apgyvendinti našlaičiai moksleiviai ir tokie 
vaikai, kuriu tėvai nepriimami į lagerį dėl vietos trukumo. UOKA to
kiems moksleiviams dažniausiai daro Išimčių ir į lagerius priima.

Bet kai kur yra sunkumų, nes UKRHA Ir tokių moksleivių nenori į lagerį 
įsileisti.
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Vadovėliai.
1. Ttiblngeno spausdinami vadovėliai prad. mokyklai.
8. DllHngene spausdinamas Herlit*© angly kalbos vadovėlis.
3. UK B RA tiesbadeno ir angly zonoje yra paėmę vadovėlius perspausdinti 

nmey mokykloms, bet dar niekur neatspausdino. Nurodo | popierio tru- 
kueę.

&Ž.X?1O-P.r.t?g.ęn4s f
Trūksta vaiky darželiams zaisly. Trūksta mokykloms mokslo priemonly geo
grafijos, gamtos, chemijos, fizikos kabinetams ir t.t.

Teisinė ir organizacinė pusd.
1. Llet.S-goe skyriuose ir Apygardose organizaciniais švietimo reikalais 

rūpinasi ty Vaidyby sudarytos Švietimo komisijos.
2. Lietuviy s y jungos Valdyba turi:

a) Švietimo Komisiją, kuri svarsto visus švietimo tvarkymo reika
lus,

b) švietimo skyrly, kuris vykdo visus švietimo reikalus.
*Vietiro darbo priežiuramokYklose^
1. Gimnazijy darbui prižiūrėti atskirose zonose L.S-gos Valdyba turi 

savo įgaliotinius:
a) Kogensburge *> p.lg.kallnauaky, ♦
b) Tttbingene - p,*..kavaįiunp ir
c) Detmolde - p.k.Krikščiony, kuris persikėlus L.S-gos Valdybai

| Detmoldy, perdna dirbti | L.S-gos Švietimo Sky
rių

2. Prad. mokykly darbui prižiūrėti paskirti prad. mokykly inspektoriai:

a) Kflrzburge, d) Detmoldo,
b) Klesbadene, - e) MCnchene. 
o) Hamburge,

Prad. mokykly Inspektoriai dirba Metuvos Pradžios mokslo įstatymo nu
statyta tvarka.
Uuyaklavimai s vi etimo reikalams svara tvti,
1. 1945 m. lapkričio mėn. 2v d. |vyko 1>.S—gos Apygardy atstovy suvažia

vimas Slesbadene.
Jame buvo svarstomi švietimo reikalai, Įskeltos problemos bei eunku- 
mai.~ 
Suvažiavimas pasisakė dėl,švietimo krypties: greta pradžios ir vidu
rinio mokslo, skatinti ir remti specialinlo mokslo bei amsty mokymo
si r ei kaly.

2. 1944 m. sausio 12 d. saukiamas glmnazijy direktorly suvažiavimas 
švietimo, auklėjimo ir gimnazijy darbo aktualiesiems reikalams svar
styti.

Amerlkieoiy UKREA Klesbadne pažadėjo Išrūpinti lietuviams tris radio 
valandėles (po 15 mln.) per savaitę specialiai vaikams.
Prašė sudaryti programas ir numatyti vadovybę. t

Pasiūlyti UBKRA’i, kad tas valandėles mes norimo skirstyti:
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a) prad. wokyklyt valkams,
b) jaunimui ir
c) pedagogams ir tėvams.

Laukiama, 1UL.KA vadovybės atsakymo. Ayla^rupestis dėl subūrimo bendra
darbiu sudarymo redakcinės komisijos, režisūros Ir 1.1. Tas^reikalas 
pavesta specialiai komisijai Wiesbaden e, vadovaujant at.Jakštui, prad<* 

;) mok. inspektoriui.
Spauda.

TDSBIBGSĘAS, - Prieš pat Kalėdas išėjo iš spaudos J.Ambraskos ir St. 
Zobarsko pradžios mokykloms vadovėlis "Aušrelė" III d. Betrukus iš spau
dos išeina “Aušrelės* II d., ir kun Žitkaus maldyi knygelė “Tėve musu.“
BREGKKZAS, Jaunas ir originalus lietuvis dailininkas Telesforas Valius 
isleidojpirmajj medžio raižiniu iliustraciją knygp Vokietijoje ir Austri
joje. Jsangos žodį parašė ir T.Valiaus kūrybą apibudino vokietis prof, 
skulptorius T.Bertholdas, nacly laikais buvps kalinys.
TOČBIBttEKAS. - Tuojau po Kalėdp. išeina iš spaudos poeto Bernardo Braz
džionio naujausios poezijos rinkinys “Svetimi kalnai*, kinkinys turi 
apie 200 puslapiu. Visi eilėraščiai parašyti jau vargstant tremtinio gy
venimą Austrijoje ir Vokietijoje. Naujausioji B.Brazdžionio poezija 
vaizduoja lietuvio tremtinio vargus, tėvynės ilgesį, sugriautus miestus 
ir nepalaužiamą viltį sugrįsti į tėvynp.
KO INCHES A3, - Gruodžio mėn. išėjo iš spaudos jauno lietuviu poeto Kazi
miero Braduno naijausies poezijos rinkinys “Svetimoji Puona.“ K.Braduno 
poezija lengva, žaisminga, Išgyventa.
K.Bradunas sėkmingai redaguoja kulturlnį lietuviu laikraštėlį “Aidai".
Lietuviška spauda.
Iki 1945 m. pabaigos lietuviai tremtiniai jau turėjo septynius laikraš
čius. Angly valdomojo srityje eina “Lietuvis“, “Žibintas”, “Naujasis 
Varpas”, o amerikiečiu - "žiburiai", “Aidai”, "Ausy Kelias“, ir “Baijssis 
Gyvenines*. Tuojau po Baujy &ety praneuzp valdomoje srityje pasirodys 
vaikams skirtas laikraštėlis "žiburėlis“, amerikieciy srityje suaugu
siems savaitraštis “Musp. Viltis” ir dar vienas Kitas laikraštis.

Aka d e m 1 n 1 s__gyvenimas -
lietuviu studentu atstovu suvažiavimas.
Sausio mėn. Vokietijoje šaukiamas visuose Vokietijos ir Austrijos uni
versitetuose studljuojsnciyi lietuviu studentu atstovp suvažiavimas. Su
važiavime bus išrinkta Lietuvos Studentą Tremtiniu Atstovybė.
į suvažiavimą pakviesti lis t uvią studentu atstovai iš Šveicarijos, B ran
čų SI jos ir Švedijos universitetą.
Tarptautinė studentu organizacija remia Lietuvos studentus tremtinius. 
Tarptautinės studentu organizacijos europinis studentams remti fondas 
FK3S 1945 a. gruodžio aėn. pranešė Lietuvos Studentu Atstovybei Vokieti
joje, kad jis sutelkia viaiską išlaikymą dvylikai lietuviu studentą 
tremtiniu pagyventi Šveicarijoje, kuriems reikalingas gydymas.

- e -
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Lietuvos studentams tremtiniams tai didelė moralinė ir materialinė parama, 
Kandidatus Į šveicarijų siųsti parenka Lietuvos H&udonasls Kryžius, glau
dėtai bendradarbiaudamas su Lietuvos Studentų Tremtinių Atstovybe.

Sporto žinios.

B.rej>.ense. organ!KUO,lamas krepšinio turnyras.
Vienas Šveicarijos sporto klubas sausio mėn. Bregenze, Austrijoje, orga
nizuoja krepšinio turnyrų, kuriame be šveicaru dar pakviesti dalyvauti 
lietuviai ir prancūzę, okupacinės armijos krepšininkai.
Bregenzas yra Šveicarijos pasienyje. Šveicarai Bregenze krepšinio turnyrų 
ruošia todėl, kad dabar Į v ei c ari jų svetimšaliams labai apsunkintas įva
žiavimas.

SuropoB krepšinio pirmenybės boa Šveicarijoje.
Europos spauda rašo, kad 1946 m. gegužėsAmėn. Šveicarijoje Įvyks Europos 
krepšinio pirapnybės. Dabar Europos krepšinio meisteris yra Lietuva, ta
čiau Lietuvai dalyvauti Šiose pirmenybėse jau daroma sunkumų. Dedamos vi
sos pastangos, kad Lietuva, kaip Europos krepšinio meisteris, pirmenybėse 
galėtų dalyvauti.
Lietuvių tremtiniu tarpe yra visa eilė pajėgių krepšininkę, kurie gali 
garbingai reprezentuoti Lietuvos ir Europos krepšin}.
Sudarytas organizacinis komitetas iš adv. Keturakio, žinomo krepšinin
ko Baltrūno ir žur. K.terkelluno. -Komitetas ištirs visas galimybes Ir 
paruoš Lietuvos rinktinę.
Europos krepšinio pirmenybių proga, svetimomis kalbomis numatomas išlei
sti leidinėlis, kuriame bus trumpa Lietuvos istorijos apybraiža, Lietu
vos sporto istorija, krepšinio pažanga Lietuvoje it sporto naikinimas 
Lietuvoje vokiečių ir bolševikų okupacijos metu.

Įvairios žinios.

Lietuviai rtutthofo KZ Pragare,
Tarp daugelio nacinės Vokietijos Įsteigtų neįsivaizduojamo siaurumo kon
centracijos stovyklų, kur eilę metų ėjo negailestingiausias sąmoningas 
pavergtų Europos žmonių kankinimas ir naikinimas, nėnusleplama kraujo 
dėme Vokietijai Įrašytas ir Stutthofo vardas, Stutthofo KZ lageris, kaip 
ir daugelis kitų, buvo naikinamojo pobūdžio. Į j} atvežamuosius buvo 
stengiamasi sunaikinti, kad butų vietos kasdien atvežamoms naujoms aukoms 
Kiek Stutthofo KZ lageryje sunaikinta žmonių, niekas tikrai negalėtų pa
sakyti, nes pradžioje ten jokios kalinių rCgis t racijos nevesta.

Pirmieji lietuviai Stutthofo AZ lageryje buvo iš Vilniaus krašto, die 
atvežti su lenkų belaisviais ir civiliais 1939 m. tuojau po Vokietijos- 
Lenkljos karo. Vokiečiams iš LĮatuvoa atėmus ^laipėdų, 6tutthofe vis 
didėja Klaipėdos lietuvių skaičius. Vokiečiams užpuolus Sovietų Sujungę, 
Stutthofo KZ lageryje atsidūrė visa eilė Lietuvos karių, kuriuos vokie
čiai atvežė su Sovietų Sęjangos belaisviais. Paskui Stutthofe lietuvių 
skaičius didėjo ir didėjo, nors mirtis ir retino jų eiles.

- 9 -
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Stutthofas nebeisdilo is kiekvieno lietuvio atmintiesx kai 1965 m. pa
vasarį vokiečiai suėmė ir į šię mirties stovyklę atvesė 46 žinomus Lie
tuvos intelektualus, Ję tarpe buvo prof. Jurgutis, prof, rašyt. B.Sruo- 
ga, kun.prof. St.Yla, Dr.Germantas, pulk. Maoiokas ir visa eilė kitę. 
Jau per pirmas savaites devyni is ję mirė ar buvo nukankinti: - maj. 
Puodžius, adv. Kerpė, broliai lumėnai^ glmn.dir. basaitis, glm.dir. 
Januškevičius, maj. Grigas, glmn.dir.sur. K.Bauba, agr. Budrys. Vėliau 
į Stutthofo IZ lagerį buvo atvožtas inž, A.Sapalas. r r. Voki etai tie, 
sur. 31.Vainoras ir vokiečiu išdraskytos Vietines Blnktinės Stabo kari
ninkai - pulk. Urbonas, pulk. Andrušaitis, pulk. Gruddnskas, Įeit. Pta- 
sinskas. Kuo 1943 k. pradžios ligi 1945 su pradžios į Stutthofę buvo ve
žamos didesnės ir mažesnes lietuviu darbininkę grupės iš Lietuvos ir is 
dirbančių. Rytprūsiuose.
Kiek lietuyię žuvo Stutthofo kZ lageryje, nežinoma, tačiau susidarys ne
mažas skaičius.
1945 m. sausio 25 d. vokiečiai Stutthofę pradėjo evakuoti, nes prie jo 
priartėjo bolševikų, kariuomenė. Lietuviai intelektualai perskiriami į 
tris grupes. į pirmęję grupę įėjo: min. Brėdikis, Butkus, Buragaa, pulk. 
Blažys, ciuborskis, D r. Garmant as, prof.kun. Yla, Katlnauskes, adv. 
Krlauoiunas, Malinauskas, pulk, Maciokas, kelius, kun. Lįpniunas, gulk. 
Kasiulis, pulk. Barakas, rr.2ucinskasa Bim as suskas, X.Pečeliūnas, eur. 
Mackonis, rasyt.prof. Sruoga, Stanevičius, Įeit. Valente, stud. Žukaus
kas, Larginaviciai, mok. Puskunigis, Rakunas, Šernas. Kuo šios grupės 
pakelėje atsiliko prof. Jurgutis, Korsika, Mackevičius, pulk. And rus ai - 
tie, pulk. Grudsinekas, Kiškis, Gludžius, Kantvilss, Valiukevičius.

Pirmoji grupė dvylikos dienę žygyje paliko šiltine susirgusį pulk. Bara
ka ir džiovininkę, pulk. Blažį, vie pasveiko ir vėl buvo prijungti prie 
pirmosios grupės.
Kuo 1945 m. vasario 6 d. ligi kovo 9,d. pirmoji grupė laikoma Šanso la
geryje. Is ten kaliniai vėl varomi atgal, nes bolševikai jau yra ir prie
šakyje. Pakeliui susirgę palieka Įeit. Stanevičius,^pulk. Medokas, o 
vėliau prof.rašyt. Sruoga, tėvas ir sūnūs Darglnevlolai ir pulk.Masiulis.

Kovo 11 d. ši grupė vėl suskilo.©bepajėgdami eiti. Puck uostamiestyje 
paliko Butkus, čiuberskis, Kriaučiūnas, Kučinskas, Lįpniunas, Mackonis, 
Pečeliūnas, Yla. Panikos metu Gestapo ję palikimo nepastebėjo. Kiti buvo 
išvaryti toliau. Pakeliui dar paliko Įeit. Ptašlnskas, Įeit. Valentą, 
mok. Puskunigis Ir J. Ka tingus kas. Visi kiti vėl atvaromi į tę patį 
Stutthofę, is kurio buvo išvaryti sausio 25 d. Dauguma kaliniu pakeliui 
buvo iššaudyti ir į Stutthofę nebegrįžo nė pusė. Stutthofę prie sltos 
grupės prijungiamas Dr.Starkus. Po keitę dienę miršta Dr.Germantas.
Puck palikusieji pergyvena Ilgę ir areštę giesmę. Šiltine sunkiai suser
ga Pečeliūnas, hima&auskas, Lįpniunas, Sapalas. Pirmieji du pasveiko, o 
kun.Lįpniunas ir inž. Sapalas mirė. Bels e vi kę komendantūra areštuoja 
tiuberskį, Mallnauskę, Yla, bet pavyksta išsiteisinti. Vėliau, atvykus 
KKVI>,areštuojamas ir išvežamas kąp. Burgas. Pulk* Maeiokę sovietai pa
ima darbams ir nežinia kur išveža. Įeit. Stanevičius aprengiamas kario 
tniforma ir išvežamas. Visi kiti lietuvis! išsiskirsto ir Išeina savais 
keliais, ^r.Ručinskui pasisekė pasiekti Prancusiję, o prof.kun. Yla ir 
Bimošius atsiranda anglę valdomoje Vokietijos srityje.
Iš antros grupės anglu valdomų sritį pasiekė Liudžlus* Kiti išsiskirstė 
ir išėjo savais keliais. Prof.Juigutls buvo susirgęs šiltine, bet pa
sveiko. - 10 -
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Paolą didžiausią Odisėją pergyveno pirmosios grupės grąžintieji | Stutt- 
hofą. Jie buvo susodinti | baidoką ir igteaspti į jurą. Baidokas, kuriame 
buvo ir visi lietuviai, lynu buvo pririetas prie laisvo. Raktj vokieoią 
)gula laiatvą apleido ir ruoštai ji ir baidoką su visais kalinais nu®kan
kinti. Lietuviai, niektai matydami mirties pavoją, slapta nupjovi lyną 
ir iš paklodžių pasidarą bures priartėjo prie ‘ anl jos krantą, Voki eolai 
vėliau tai pastebėjo ir pradėjo vytis. Tuo^momentu tarp vakarinią sąjun
gininką ir vokiečiu prasidėjo stiprus susišaudymas. Sviediniai krito ir 
ties kaliniu baidoku, bet nieko neužmušd. Kažkas iš tos pačios stovyklos 
buvusiu kaliniu, anksčiau išsigelbėjusią ir jau esančiu Danijos krante, 
|spėjo 0 y jungininkus, kad baidoke yra kaliniai, Sąjungininkai sustiprino 
ugn|, vokiečiai buvo nuvyti, o baidokas au vienuolika lietuviu pasiekė 
Danijos krantus. Jie išsigelbėjo iš mirties nasrą.
Kas atsitiko su kitais Stutthofo KZ lageryje kalintais lietuviai, sunku 
pasakyti, bet viena yra tikra, kad daug ją bus mirą auo epidemijų, bado, 
o kitus bus sušaudą SS sargybiniai, kaip nebepajėgusius toliau eiti*
Paminėtą Lietuvos kariuomenė? diena.
Lietuviai tremtiniai kukliai paminėjo Lietuvos kariuomenės šventą,*kuri 
nepriklausomoj Lietuvoj kiekvienais metais būdavo Iškilmingai švenčiama 

lapkričio 23 d. Vokietijoj išeinanti lietuviu tremtiniu spauda apie Lie
tuvos kariuomeną paruaė eilę straipsnią. Llbtuvią stovyklose |vyko kon
certai, paskaitos.
Lietuvos kariuomenė buvo pradėta organizuoti 1918 m. ruden|. Pirmas Lie
tuvos kariuomenei išleis t as įsakymas 1918 m. lapkričio £3 d. Ta diezą ir 
virto Lietuvos karluoemnės švente.
Ar išveš tremtinius iš Vokietijos?
Sklindą iš amarikiecią Ištaigu paeinančiu gandą, kad po,poroe mėneaią 
tremtiniai iš Vokietijos bus išvežti. Oficialiai apie tai niekam nėra 
pranešta.
Vatikano misija lanko tremtiniu stovyklas.
Jau trąšioji Vatikano misija lanko svetimŠalią tremtiniu stovyklas Vo
kietijoje. Dabartinei Vatikano misijai vadovauja areni vys kūpąs Cąrl 
Chiarlc. Prie misijos yra kiekvienos tautybės katalikams skirtas atsto
vas. Tokius atstovus turi lietuviai, lenkai, ukrainiečiai, rumunai, ita
lai, jugoslavai, slovakai ir vengrai. Lietuviu atstovu Sv.Sostas yra 
pesky r ps kun.Er. Viktorą Pavalkų, kuriam pavesta rūpintis latvlą ir 
estą kataliką reikalais. Vatikano misijos Ii et uv ią atstovas jau aplenkė 
ame riki eolą zonos liatuvią stovyklas, dabar lanko prancūzą zoną.

IX. OKUPUOTALiauvois.

ALUŠTAt - Aluntoje žiemos metu įsteigti vakariniai kursai, kuriuose turi 
lankyti visą kaimą atstovai. Kursuose dėstoma šie dalykai: tarybinė sta
tyba, Sovietą s-gos konstitucija, komunistu partijos istorija, Diesis 
Sovietą S -ges karas ir panašiai. Kursą lektoriai yra Sovietą S-gai nu
sipelną asmenys. Vedėjas Pušinis.
Tokią kursą visoje Lietuvoje pristeigta per 50.
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KAUKAS. - Kaune pradėta pinigini ir daiktini rinkliava karo invalidams.
I rinkimo darb* įtrauktos visos konainistinės organisaoijos, mokyklos, d a: 
bininkal. Pagal nustatyt* plan* per gruodžio mines | Kaune turi butlsu- 
rinkta 300.000 rubli* pinigais ir 20.000 vienetu daiktais• Kuo gruodžio 
1 iki gruodžio 10 d. viešose rinkliavose surinkta tik apie 2.000 rubli*, 

n Kad Įvykdžius numatyt* plan* visi gyventojai dal| savo pajam* turi skir
ti rinkliavai.
PAlEVSKfS. Panevėžio XI Liaudies Teismas nubaidė už valstybini* prlevo- 
Ii* sabotavim* du Allnavos kaimo buožes: Aloliun* Mykole 4 metais kalė
jimo ir Beoiun* Zlgm* 3 motais laisvės atėmimo bausme. Pirmas turi 
30 ha žemės, antras 23 ha.
Able j * turtas konfiskuotas.
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