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LIETUVIŲ "KATYNAS"

Flossenburge (Bavarijoje, netoli Weideno) buvo koncentracijos sto
vykla ir buvusieji tos stovyklos tarnautojai patraukti teisman. 
Neseniai patirta, kad tėję stovykloje be kitu tautu kaliniu yra nužudyta 
2.48o lietuviu Kaip tokia didelė lietuviu masė čia pateko, dar>neišaiškinta 
ir kažin ar kada pavyks tai padaryti. Spėjama, kad čia bus nukankinti 
dalis tu jaunuju lietuviu, kurie paskutiniais vokiečiu šeimininkavimo Lie
tuvoje mėnesiais buvo prievarta Įvilkti i vokiečiu uniformas ir išvežti $ 
Vokietija. Be abejojimo, dali šio lietuviu ’’Katyno” auku sudaro prievarti
niai lietuviai darbininke i, dali antlnaoinės rezistaicijoa dalyviai.

Jie Visi atsidūrė šioje Hitlerio Taikinamojoje stovykloje kaip savo 
protesto prieš naciu režimą aukos. Musu mažai tautai tai yra labai dide
lis skaičius., O jis dar esąs negalutinis. Esą surasti nauji tos stovyklos 
dokumentai, pagal kuriuos nužudytuju skaičius dar padidėsiąs. Iki šiol 
nustatytais duomenimis, čia esu nužudyta: lietuviu- 2.48o, „ 
rusu - 26.430, lenku - 7.546, vokiečiu - 5*964, prancūzu - 4.372, žydu - 
5A32, jugoslavu - 2.14o, belgu - 1*693, olandu - 1.162, danu - 2o, 
norvegu • 14,italu - 13, anglu - 9, amerikiečiu - 2, viso - 54.990. 
Stovyklos tarnautoju byla turės atskleisti daugiau šviesos.

Ilr- T R-B-ttT I NTV' PRO BLEMATI KA

[OVOKAČINE VEIKU-..

Netenka abejoti, kad tam tikri veiksniai yra suinteresuoti mažinti 
tą blogą Įspūdi, kuri sudaro vakaru valstybių vyriausybių ir tautu akyse 

Ik \/ toks didelis tremtiniu skaičiaus buvimas ir nenoras atgal grižti į tas 
» valstybes, kurios vienu ar kitu budu yra Sov. Rusijos Įtakoje. Neužtenka 

Sov.Rusijos atstovams tarptautiniuose posėdžiuose, svarstančiuose tremtiniu 
problemą, tvirtinti, kad tie tremtiniai yra tinginiai, karo nusikaltėliai, 
apskritai, asocialus, fašistinis ar kriminalinis elementas, bet reikia pa
demonstruoti ir vieną kitą tam teigimui paremti faktą. O jei norimu faktu • 
nesiseka tremtiniu tarpe surasti, tai reikia juos išprovokuoti, kad turėjus 
Įvykio datą, vietą, gal pavardą, bent jau tautybę. Tam ’’darbui” taip pat 
reikia turėti ’’specialistu” tremtiniu tarpe. Jei negalima rasti čia pat ju 
tarpo, reikia ju atsiusti iš kitur, iš ’’anapus’’.

Kadangi politihė veikla tremtiniams yra draudžiama, tai viešą komu
nistu kuopelių kurti ju tarpe negalima. Tačiau dalykus palengyi nkybė,
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kad komunistu partija Vokietijoje yra legali organized, ja. Yra pastebėti 
atsitikimai) kad vietos vokiečiu komunistu partijos skyriai stengiasi ' * 
rasti tremtiniu tarpe sau talkininku.

Nėra abejonės, kad pasigautas tremtinys savo busimai-misijai 
'‘prijaukinamas". Reikia įsakmiai pabrėžti, kad lietuviu susidėjusiu su 
vokiečiu komunistais tuo tarpu tėra labai nedaug.

Todėl ruošiami agentai "anapus uždangos". Artimiausia yra Pragos 
"mokykla". Joje yra buvę apie 25 vyrai. Tąi daugumoje jauni vyrai, buvę 
ar esą komjaunuoliai, chuliganai ir su dideliais palinkimais į pramušt
galvišką veikla Mokyklos kursas yra trys savaitės, mėnuo. Paskutinę 
laidą ruošęs y itrukas Kuznecovas. Kursuose yra įvairiu grupelių: nuo 
teroristu iki egliniu triukšmądarią. Teroristai gavę net ginklus. Dalies 
tu" kursis tu" žinomos ir pavardės.

Kokius uždavinius turi vykdyti bolševiku agentai?
1) prikalbinti nors vieną kitą šimtą-žmonių grįžti namo;
2) surinkti žinią, kiek ir kur yra lietuviu, kokioą nuotaikos, 

kur gyvena 'žymesnieji asmens ir kur gyvena tie, kuriuos bolševikai norėtu 
turėti Lietuvoje ir su jais atsiskaityti;

3) teršti tremtiniu vardą vokiečiu ir britu bei amerikiečiu akyse 
vykdant vagystes, apiplėšimus, net žmogžudystes, įvairius chuliganizmo 
veiksmus s-

4) drumsti sugyvenimą pačiu tremtiniu tarpe skleidžiant visokius
gandus apie tremtiniu stovykloms vadovaujančiu? 'asmenis, šmeižiant įtakin- 
gesnius buv. Lietuvoje politinius ar visuomeninius veikėjus, fabrikuojant 
skundus prieš stovyklą vadovaujančius asmenis ir juos anonimais siunčiant - 
į alijantu įstaigas ir t-.t» .

Paskutiniu laiku nebesitenkinama veikti tik žodžiu, bet imtas leisti 
apyvarton ir spausdintas žodis, tad atsirado ir pogrindinė raudonoji lite
ratūra. Nesvarbu, kad ji greit iššifruota ir nieko nebesūkiaidina, bet 
ji yra. Ji sklinda nuo Danijos pasieniu* Pirma kregždė buvo slapyvardžiais 
pri atdengusią asmenų tvarkomas rotatorinis spausdinyši ^Visuomenės Balsas" 
Jis buvo pasišovęs "kovoti" su.tremtiniu gyvenimo negerovėmis, tačiau pro
tingumo daug neparodė. Manyta, kad tai geros valios, bet nemokšą darbas. 

•Dabar iš ten pat pasirodė naujas leidinys - "Tikrovė. Kodėl gi ne "Tiesa"? 
Sis jau skelbiasi neperiodinis busiąs, bot jame rasią teisybę visi, kurie 
ištrėmime jos neranda ir baimė apims tuos, kurie teisybės bijo. Toji gi 
"teisybė" yra ten tokia: lietuviai savanoriškai ėję į vokiečiu kariuomenę, 
jie rėmę vokiečią okupaciją, savuosius gaudę ir vežę į Vokietiją, grudę į 
kalėjimus. J up mes žinome, iš kurios pusės eina tokie "teisingi" tvirtini
mai. Iš tokią laikraščio skelbimu "tiesą" jau aiSku kieno jis leidžiamas.

& Jo "redaktoriai" ir kitokį tvarkytojai' turi tokius privalumus: vienas ne- 
\ priklausomos Lietuvos Laikais pasižymėjęs girtavimu, padaužiškumu ir savo 

pusbrolio nužudymu, Uz tai .gavęs kalėjimo ir ten susipažinęs su komunistais 
Okupavus Lietuvą.- jis išėjo iš kalėjimo kaip "politinis kalinys". Su bol- 

' ševikais 1941 m, pabėgęs į Rusiją, Dabar atsiradęs lietuviu tremtiniu tarpe 
Vokietijoj ir yrą vienas iš "Tikrovės" redaktorių. Bene vyriausiasis. iš 

• "redaktorių" bus rusas, bet vaidinąs lietuvį ir turįs svetimą pavardę.
Teigiama, kad pirmosios Lietuvos okupacijos metu (194ė 941) atklydęs į 

A Lietuvą kaip NKVD agentas, D-'bar atsiradęs pas tremtie-Vokieti joje ir ■ 
kovojąs už "teisybę" . ’’Tikrovė" siuntinėjama lietuviu komitetams be atsis- 

I kaitymo. Jos spausdinimo išlaidos apmokamos kieno kito.

RUOŠIA EMIGRACIJAI?
Ir UNRRAcs narui, guną tarpe pasitaiko žmonių, kupie kartais savo 

iniciatyva prasimano keistoką planą. Vieno UiIRRA Team direktorius, kurio 
pavardė Jerussalom, .susišaukė visą stovyklą tautybių atstovus ir jiems pra* 
nešė, kad turįs pavedimą tą stovyklą paruošti emigracijai. Kur bus emigruo
jama, jis gerai nežinąs, gal į Kanadą. Jis net manąs, kad esą susitarta su 
to krašto farmeriais. kurie pažadėję žemės plotus, trobėsiams statyti me
džiagą ir įrauKius ir viset žemės uldui apdirbti mašinas. Tuo tikslu įparei 
gojęs visus stovyklos vyrus nuo 13 iki 4o m. amžiaus dirbti žemės ūkį pas
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vokiečius ūkininkus. Taip pat numatyta mokyti aludariais, mūrininkais■, 
statybininkais, staliais, kalviais ir dar kitokiais amatininkai s. Ir 
šie siunčiami mokytis amato pas vokiečius amatininkus; jiems duodama 
papildoma maisto ir rukalą noma.

Šitas direktorius yra tikrai gabus psichologas. Tik nežinia, ko
kio tikslo jis siekia - ar nori žmones į darbą suviliodamas ir jiems ir 
sau gero padaryti ar apylinkės vokiečiu ukiui pigią. darbo ranką duotis 
Ateitis parodys.

GRUPUOJA STOVYKLAS.
Britą zonoje vykdomas DP stovyklą grupavimas į didesnius vienetus 

atskiromis tautybėmis. To pasėkoje panaikintos 2 lietuviu stovyklos Det- 
molde ir Hiddesene, jas perkeliant į Greveną, kur dabar susidarė didelė 
stovykla.

LAIKRAŠTIS BRITŲ ZONOJE.
Britą karinė administracija savo zonoje buvo uždariusi visus DP 

leidžiamus laikraščius ir tautinius komitetus. Vietoje tautiniu komitetą 
yra Įkurta Baltą Centrinė Taryba, kuri atstovauja visus baltą DP reikalus 
prieš karine britą administracija. Tai Tarybai pavyko Įtikinti britą ad
ministracija, kad atskiros tautybės turi turėti ir spauda savo kalba. 
Tam prašymui pritarta ir leista lietuviams, latviams ir estams leisti 
po viena savaitraštį visai britą zonai. Tuo budu ir lietuviai britą zo
noje turės savo greitesne informacija, nes dėl įvairią suvaržymu ameri
kiečiu zonos lietuviu spauda pasiekdavo lietuvius britą zonoje su dideliu 
pasivėlavimu.

"ŽIBURIŲ" SUriHTIS.
Spalią 5 d. suėjo vieneri metai, kai Augsburge, amerikiečiu zonoje, 

pasirodė gražiai iliustruotas lietuviu tremtiniu savaitraštis "Žiburiai". 
"Žiburiai" yra pirmasis lietuviu savaitraštis Vokieti j ej^-nee~-iki--iu 
pasirodymo ėjusieji lietuviški laikraščiai buvo dvisavaitiniai arba ne
periodiniais. Su kiekvienu numeriu "Žiburiai” vis stiprėjo, gerėjo turi-\ 
nys ir didėjo puslapiu skaičius. Nežiūrint sunkią sąlygą "Žiburiai" \ 
išėjo kiekvieną savaitę ir per metus susidarė 52 numeriai. Daugiau kaip 
pusmetį, kol mokykloms nebuvo išspausdinta pačią būtiniausią vadovėliu, 
"Žiburiai" leido mokykloms skirtą priedą "Skaitymai". Bebaigiant pirmuo-. 
sius metus "Žiburiai"pradėjo leisti jaunuomenei skirtą priedą "I Ateiti"\ 
Jau pasirodė ir moterims skirtas priedas "Moterą Žodis". \

"Žiburiai" yra labiausiai išplitęs lietuviu tremtiniu savaitraštis. 
Per pirmuosius savo gyvavimo metus "Žiburiai" išspausdino per 8oo nuo
trauką. įžengdami į antruosius metus "Žiburiai" turi IJJ.ooo skaitytoju, \ 
kuriu skaičius gerokai padidėtą jei nebūtą popierio trukumo. r

Vasarą "Žiburiai" pradėjo leisti naują "Žiburiu" laidą - "Žiburiu" 1 
dienraštį, kuriame skaitytojams paduodamos naujausios pasauliniu įvykiu j 
žinios.

"Žiburiai" visą medžiagą turi išversti į anglą kalbą cenzūrai, 
kuri dažnai buna kieta.

Abi "Ziburią" laidas redaguoja J.Vitėnas.

II. ŠVIETIMAS IR AUKLĖJIMAS

GIMNAZIJŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS.
Rugsėjo 29 ir Jo dienomis Augsburge įvyko amerikiečiu zonos lietu

viu gimnaziją direktorių ir mokytoją atstovą suvažiavimas, kuriame taip pat 
dalyvavo Švietimo Valdybos pirmininkas ir amerikiečiu zonos švietimo įga
liotinis.
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Suvažiavimas praėjo labai rimtoj ir darbingoj nuotaikoj. Švieti

mo Valdybos .pirmininkui padarius pranešimą apie lietuviu švietimo reika-» 
lūs ir Švietimo Valdybos darbą, ‘suvažiavimas plačiai.apsvarstė.pamoką 
lentelės,.programą* mokomojo personalo, mokiniu organizaciju> santykiu 
su apylinkių komitetais, pedagoginės spaudos,- profesinio mokytoju* susi- 
organizavimo ir kitus aktualius švietimo .klausimus.

Iš ligšiolinio darbo apžvalgos paaiškėjo, jog švietimo darbas, 
vis.geriau.suorganizuojamas ir leidžia tikėtis, jog ateityje bus dar 
sėkmingesnis.

Kad švietimo darbininkai galėtą dar sėkmingiau savo sritį suor
ganizuoti, nutarta įkurti profesinę mokytoju organizaciją ir .išrinkta 
laikinoji valdyba sąjungos organizavimo darbais rūpintis.

Suvažiavimas taip pat priėmė visą .eilą rezoliucijų, kuriose ap-. 
tartos tolimesnio darbo gairės bei nurodytos sąlygos, kurios reikalingos 
tolimesnio švietimo, darbo sėkmingumui.

?2221į22įi2=- !. Dėi nokyklv darbo -
a) mokyklos įpareigojamos visomis turimomis, priemonėmis palaikyti 

mokslo lygį ir atitinkamai išeiti mokyklą programas, kuriomis yra. pa
grįstas pats mokyklą darbas ir kuriomis įteisinami mokyklą duodami ,-f • 
mokslo pažymėjimai j

b) tikslesniam mokiniu laisvalaikio sunaudojimui mokyklos į pare. i-.. .
gojamos organizuoti, mokiniu atliekamą laisvą laiką, panabdojant jį spor
tui, menui, mokiniu burelią bei organizaciją veikimui.; ’• . .

■ II.. Moksleiviu, organizaciją klausimu -
a) jau veikiančios tremties mokykloje moksleiviu organizacijos,, 

kaip skautai, ateitininką organizacija, mokyklą dalykiniai būreliai,* 
teigiamai talkininkauja mokyklinio jaunimo paruošime ir auklėjime; suva
žiavimas randa jas naudingomis ir remtinomis;

b) visi mokiniu auklėjamieji bei kultūriniai sambūriai, kaip ir '
dalykiniai būreliai, kurie neprieštarauja musą’mokyklos’krikščioniškai 
tautinei krypčiai, .veikia mokyto ją tarytos leidimu ir . jos paskirtą glo
bėją prie,žiūroje; .. ■ '

.c), auklėjamojo darbo vieningumui yrą būtina, kad mokiniu skautą 
vienetai butą organizuojami atskirai inuo nemokinią ir kad mokiniu vie
netams vadovautą mokyklą žmoąės; jei mokiniu vienetans vadovauja ne mo-’ 
kyklą žmonės, ji'e- turėtą turėl’ti mokyklos pasitikėjimą;- ’ ' , ’ . ;

d) mokykloms. siūloma neleisti mokiniams dalyvauti nemokyklinėse 
organizacijose ir nemokykliniuose sambūriuose; . ■ . ' * .

’ e.) visos’ leistos veikti mokiniu-organizaci jos mokyklose traktuo
jamos vienodai; ‘ ’ ’ J

III- Lietuviškajai visuomenei - * ; .
a), jaunuomenės .auklėjimas ir. jos tinkamas ateičiai paruošimas 

nėra vien tėvą ar mokyklos uždavinys, o-yra visą musą lietuviu reikšlas, 
nes tinkamas jaunuomenės, ateičiai parengimas sprendžia musą tautos atei
tį; mokyklą darbuotoj.ai kreipiasi. į lietuviškąją visuomenę, kviesdami ją

1) remti’mokyklą auklėjimo darbą; ■ • ’ •- •“ •
2) globoti paramos reikalingus mokinius, ypač našlaičius; ■
3) kbvoti su musą stovyklose pasireiškaičiomis ir jaunimą žalo

jančiomis įtakomis, kaip girtam, mu, moraliniu pakrikimu ir kitokiomis 
blogybėmis, vedančiomis musą tautą į išsigimimą;

IV. L.T-B. Apylinkių komitetamš -
a) apylinkių komitetai mokyklų atžvilgiu turėtą eiti ne tik sa

vivaldybių, bet ir rėmėją pareigas savo stovyklos ribose;
b) komitetai mokyklas ir ją reikalus laiko svarbiausiais savo vei

kimo uždaviniais stovyklose ir stengiasi šia prasme nuteikti visus sto
vyklą gyventojus;

c) komitetai realiomis pastangomis sukuria mokykloms' sąlygas, 
kuriose jos . galėtą dirbti ir atlikti mokymo ir auklėjimo uždavinius;

d) komitetai talkinAja parūpinant., reikalingas mokykloms lėšas, v 
apmokant mokytoj aras algas* ir aprūpinant mokyklas vadovėliais, rašomąją 
medžiaga ir kitomis būtiniausiomis mokslo reikmenimis;
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e) komitetai nuolat su mokyklomis glaudžiai bendradarbiaudami,, bet
nesikišdami i ju pedagoginį darbu, padeda mokykloms. .ir -tvirtėti 
priimant į stovyklas mujus mokinius ir-mokyto^u^, atidarant nau^?- ’r- 
sės ir t „t; x

f) dirba mokyklose mokytojai laikomi dirbančiais ir-at leidai--t
nuo visu kitu stovyklu-darby. bei pareigu; \

V* Vyriausiajai švietimo vadovybei - 
Suvažiavimas siūlo vyriausiąja švietimo reikalu tvarkytoja - 

Švietimo Valdyba - pertvarkyti) sudarant iš autoritetingu ir pfityrraals*- 
švietimo specialistu: 1) turinAiu~-ak^-eminį išsilavinimą- 2) ilge-snį 
laika sėkmingai dirbusiu švietimo srityje, 5) Švietimo valdyboje tiesio
giniai vadovaujančiu tik savo specialybės sričiai;

VI. Pedagoginės spaudos reikalu
a) suvažiavimas laiko būtinai reikalinga pedagoginį žurnalu teori

niams ir praktiniams ugdymo klausimams svarstyti;
b) pedagoginis žurnalas turi stovėti ant krikščioniškumo (krikš

čioniškosios kultūros), lietuviškumo ir demokratiškumo pagrindu, nes 
tik tomis sąlygomis jis atitiktu lietuviu tremtiniu padėties reikalavi
mus ir galėtu sutelkti apie save visus tremtiniu mokyklos darbininkus;

c) Žurnalas neturėtu pasitenkinti vien teoriniu klausimu nagrinė
jimu ir turėtu daugiausia vietos skirti pedagoginės praktikos reikalams; 
mokyklos darbininkai turėtu rasti pakankamai metodiniu svarstymu ir in
formacinės medžiagos, kuri atstotu vadovėliu trukumu;

d) žurnalo redakcija turėtu sudaryti redakcinė komisija, nes tik 
šitoks redakcinis organas garantuotu mokyklos darbininku visumos pasi
tikėjimu ir žurnalo planingumu bei vieningumu;

e) turint galvoje oficialinius ir materialinius sunkumus rimtam, 
pedagoginiu! žurnalui išleisti reikia nieko nelaukiant organizuoti.sis

temingu pedagoginiu^klausimu nagrinėjimu bendrojo pobūdžio laikrąščiuose; 
šiam reikalui visu laikraščiu redakciniai organai turėtu priimti-.specia
listus pedagogus, kurie, derindamiesi su atitinkamo laikraščio linija, 
kompetetingai ir pastoviai tvarkytu pedagoginiu reikalu svarstymui

I

, NAUJAS' SKAUTU SĄJUNGOS STATUTAS. •. • .
Ištrėmime besiorganizuoju lietuviai skautai jau turi ir savo 

statutu. Pagal tu statutu Lietuviu Skautu Sąjungą yra visuomeninis lie
tuviu susivienijimas, turįs tikslu pagal Roberto Baden-Powellio skąu- 
tybės sistemų auklėti lietuviu jaunimu religingais savo konfesijos na-’ 
risis, dorais, kilnios dvasios, tvirto budo, sveikais žmonėmis ir nau- . 
dingais piliečiais.

LSS nariais gali būti: 1) jauniesnieji skautai ir skau*' nuo’ 
7mmtu amžiaus; 2) skautai ir skautės nuo 11 metu amžiaus- 3) vyiė-b-'l j ’ 
skautai ir skautės nuo 17 metu amžiaus; 4) skautu vadai ir vadovės. 
Asmens, kuriu pažiūros ir gyvenimo būdas kenkia religiniam - doriniam 
skautu auklėjimui, negali būti LSS nariais. . -J

LSS nariai berniutei ir vyrai jungiami į Skautu Brolijų, o mer- . 
gaitės ir moterys - į Skautu Seserija,

Organizuojami ir skautu tėvai.
LSS turi savo vėliavas, uniformas ir ženklus.
LSS veikimo plotas - lietuviu gyvenamos sritys.
LSS vadovybę sudaro: LSS Taryba, LSS Tarybos Pirmija, Skautu 

Brolijos Vadija ir Skaučių Seserijos Vadija. Dvasios Vadovai, Brolijos 
Garbės Gynėjas, Seserijos Garbės Gynėja, LSS Kontrolės Komisija ir LSS 
Garbės Teismas.

Vyriausias LSS valdomasis organas yra LSS Taryba. Vyriausias 
LSS vykdomasis organas yra LSS Tarybos Pirmija, kuriu sudaro Pirmijos 
Pirmininkas, 5 Pirmijos nariai, Dvasios VadovasVyriausias Ska”4'4”4 
ir Vyriausia Skautininke. ' • .

Skautu Brolijai ir Skaučių Seserijai vadovauja Skautu Brolijbs 
Vadija ir Skaučių Seserijos Vadija, kurioms pirmininkauja Vyriausia'’ 
Skautininkas - Vyr.Skautininkė. renkami vieniems metams.
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Dvasios vadovai rūpinasi skautu ir skaučių religiniu-ir doriniu 
auklėjimu. Juos skiria kompetetlnga bažnytinė vyresnybė.

Pagrindinis Skautu Brolijos ar Skaučių Seserijos vienetas yra dr-au 
govė, kuriai Įkurti reikia bent 14 nariu.

Vyr. skautininkas dabar yra Vyt. Čepas.
Vyr. Skautininkė - J. Augustaitytė - Vaičiūnienė. i
Dvasios vadovas - Kun. Dr.Vaišnora. >
Brolija ir Seserija turi atskirus dvasios vadi s,;; c •'
Skautu_vadu_stoy^kląi ne-įUV£V skautu organizaoija tremtyje susi

organizavo ir dirba pagal esamas sąlygas. UNRRA skautams labai palanki ir 
padeda kuo galėdama. Skautu organizacijoje yra taip, kaip ir mokykloje - 
juo geriau tinka savo darbui mokytojai, juo geresnė mokykla, juo geriau 
suprantą skautu auklėjimo sistemą ir dvasia skautu vadovai, juo sėkmingiau 
ji gali dirbti naudingą jaunimo auklėjimo darbą, Skautu vadovu klausimas 
tremtyje yra gana opus - tinkamu ir nusimanančiu yra ne perdaug.

Kad teoriškai'ir praktiškai supažindinus; skautu vadus su jiems 
dirbti reikalingu darbu, lietuviu skautą sąjungos vadovybė anglu zonos 
skautą vadams suruošė 2-j u savaičių stovyklą, kurią buvo pavadiną ’’Aušros1’ 
vardu. Vietos UNRRAos Teamąs parodė daug prielankumo ir suteikė pagalbos, x

III. S P 0 R T A S I R M E NA S

PABALTIJO TAUTŲ OLIMPIADA.
' Rugsėjo 20, 21 ir 22 dienomis Augsburgo mieste į vyko- lietuviu-, latviu 

ir estu sporto olimpiada. Tai jau antroji ištrėmiihie-. Sventį atidarė tlirn-
- piados dalyviai paradiniu maršu ir UNRRAos Team 114 direktorius Wishik 

sveikanamąja kalba.
Kiekviena šventės diena buvo pradedama tinklininku-i’u ir krepši

ninku susitikimais, po pietą sekė lengvaatletą pasirodymai ir futbolo 
ruggtynės, o vakare boksas.

Didžiausią susidomėjimą kėlė krepšinio varžybos, nes kovo
je dalyvavo musą ’’Šarūnas’’, kuris, jei jam politikos vingiai butą nesu- 
trukdą dalyvauti tarptautinėse varžybose, butą mums laimėj’ąš Europos meiste
rio vėliavą.

Šitame punkte eina ir musu atkaklios varžybos.su latviais, kurie 
jau nuo tarptautiniu susitikimą anais laimingaisiais laisvės laikais slap
ta mums pavydi Aito laimėjimo ir deda milžiniškas pastangas iš musą kada 
nors tą garbą išplėšti. Ir i Augsburgo varžybas jie atvyko su slapta vil
timi musu "Šarūną" nugalėti, bet ir ši kartą nors ir labai stiprią latviu 
komandą nugalėjo 2?:2o. Estus nugalėti nebuvo didelio vargo. Tad lietuviai 
krepšlnyje laimėjo pirmą vietą.

Savotiškaiventės sensacija buvo futbolo varžybos, nes, pama
čius latviu komandos stiprumą, buvo manyta, kad musu komanda skaudžiai pra
laimės. Išėjo gi nelauktai gerai; prieš estą komandą laimėta 3:0 musu nau
dai, o latviams tepralošva 3:2.

Silpniausia lietuviu vieta buvo tinklinis. Sis žaidimas 
ir Lietuvoje nebuvo populiarus. Vyru tinklinio nugalėtojas yra latviai, 
o moterų * jėstės.

Lengvoje atletikoje šiemet pasiektosžymiai geresnės pasėkos, negu 
pernai, Kai kur labai mažai atšillktą nuo geriausiu A.m. Europos paseku, 
pasiektu Europos lengvosios atletikos pirmenybėse, o ieties metime ir ru
tulio stujhlme prašokti vokiečiu 1946 m. meisteriai. Lietuviai laimėjo 
pirmą vietą: 3000 m bėgime, šokime i toli ir i aukšti.

I šventą suplaukus daugumai muąu sportininku, buvosudarytas Centri
nis Sporto Komitetas, kuris koordinuos musu išeivijos sportini gyvenimą-.
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LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTE.
Negi galėjo dainų šalies vaikai, kad ir ištrėmimo sunkią naštą neš

dami, nepagalvoti apie lietuviu dainos pademonstravimą svetimiesiems ir 
saviesiems masinio choro pagalba? Pagalvojo ir padarė. Tai buvo~4a.pudl?~ga 
dainos diena, suorganizuota Wurzburge (amer.zonoje) rugsėjo 8 d. - Tautr 
šventės dieną.

Šventą pradėjo lietuviai ir svečiai pakeldami tris vėliavas ir sugie
dodami himnus. Iškilmingose pamaldose giedojo Soheinfeldo lietuviu choras, 
vedamas žinomo mdziko Budriuno. v

Wiirzburgo kolonijos lietuviu vaiku teatras, švęsdamas savo metines, 
pastatė labai gražiomis dekoracijomis pupuotą pasaką "Karalaite Undine" 
Rėžis.artistė Janušienė, dekoratorius - dail.Jonušas , muzikinės dalies 
vedėjas - R.Babickas. Tai buvo tikrai graži meno šventė ne tik vaikams, 
bet ir suaugusiems.

i Dainų šventą pradeda, dudu orkestro lydimas, jungtinis choras 
maršo taktu Įžygiuodamas i aikštą ir estradą. Dalyviu entuziazmas didelis, 
daug kam ašara skruostą vilgo. Vietinio UNRRAos Team, direktorė dirigentams 
prisega ženklelius. Svečiu tarpe daug amerikiečiu kariu* Vyr. dirigentas 
muz. Budriunas praveda kompoz. Dambrausko "Maldą už tėvynę" (su orkestru) 
ir "Kur bėga Šešupė".

Dainos šventės iniciatorius muz.V.Šimkus užima Budriuno-vietą ir 
su mišriu choru praveda 4 dainas. Po to dainuoja svečiai latviai. 
120 tautiniu šokiu šokėju protarpy nušoka aikštėje musu tautinius šokius, 
e tuo tarpu estradoje lieka tik vyru choras. Prie -jo vėliau prisijungia 
moterys dainininkės ir mišrusis choras, gabiu dirigentu rankose, užbaigia 
galingu skambesiu dainų šventą sudainuodamas pabaigai vėl’4 skambias 
dainas. ’

Šventė pabaigiama prie lietuviško kryžiaus, akmeninio; aukuro, pa
gerbiant žuvusius ir maldaujant Mari ją,., pagelbėt žmonijai ,ir išgelbėti 
nuo priešo baisaus. . . ■' '■' /' T

Dail.Dobušinskio projektu pagaminti ženkleliai primins kiekvienam 
pirmąją dainų šventą Vokietijos ištrėmime... ''

IV. KAS NAUJA TREMT I N I Ų KOLONIJOSE

HANAU.
Lietuviu gimnazija surengė ekskursiją 1 Pareinius. Dalyvavo mo

kyklinis jaunimas ir visuomenė. Susipažinta ta proga su viena gražiausiu 
Vokietijos daliu. Kita ekskursija buvo suorganizuota į Bavarijos Alpes. 
Abi ekskursijos jaunimui buvo labai naudingos,

INGOLSTADTAS. •
Lietuviu šioje kolonijoje yra 810. Veikia gimnazija su visomis aš- 

tuoniomis klasėmis, pradžios mokykla ir vaiku darželis. Šoferiu kursai 
išleido dvi laidas, o trečioji dar mokosi. Elektromonteriu kursai turi 
6o klausytoju. Praktikai gagilintl daro elektros jėgainių apžiūrėjimus. 
UNRRAos žinioje yra stalių ir šaltkalviu mokomosios dirbtuvės. Stalių 
dirbtuvėms vadovauja lietuvis. Mokiniais yra Įvairiu tautybių DP., Salt- - 
kalviu dirbtuvėse lietuviai sudaro savo atskirą grupą. Tas lengviau iš
sprendžia kalbos klausimą. Jaunimas turi skautu tuntą su 114 skautu 
(69 berniukai, 45 mergaitės). Yra vaidintoju mėgėju grupė, choras, tau
tiniu šokiu grupė ir sporto klubas.

Daugumas bendruomenės nariu gyvena senoą statybos kareivinėse, 
mažesnė dalis - vokiečiu darbininku namuose.'‘Maistą kiekviena šeima ga
minasi atskirai, nėra prievartos imti maistą iš bendro katilo. Pavieniai 
asmens gali naudotis maistu iš bendros virtuvės..Sveikatos reikalus aptar
nauja dvi ambulatorijos su 2 gydytojais ir 2 gailestingom seserim. Visi
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■ • • . \
gyventojai skiepyti nuo viduriu ir dėmėtosios šiltinės, o vaikai iki 14 
metu dar ir nuo faupu, difterito ir, skarlatinos.* Gyventoju sveikatingumas 
ir sanitarinė būklė geri. •

.Visuose. reiškiasi nepaprastai gilus-išsiilgimas savo tėvynės ir 
artimųjų. Emigruoti niekas nenori, visi: gyvena' vienu-troškimu - grįžti 
greičiausiai nainp. . ■ . ■ . ./ ... -

KEMPTENAS.
Vaiku šventė i Amerikiečiu kariai Kempteno vaidams surengė švente, 

kurioje~gfažiaT“paširbdė ir lietuviukai. .Vaiku dainelės ir uniformuotu 
skautu žaidimai atkreipė žiūrovu dėmesį. Ypač patiko gimnazijos mokiniu 
pašokti tautiniai ėčkiai. Vaikai iš amerikiečiu gavo dovanu, o-nuo foto
grafu visai negalėjo apsiginti. Ta proga lietuviai-’ vaikai turėję dar 
viena siurpryzą - miesto’teatre jiems buvo suvaidinta pasaka ’’Naktis 

• miške’’. Tai mokytojo Volerto ir stud. Šeškevičiaus tylaus darbo-gražus 
rezultatas. ... .,. #... . ' • • • .» * •

“Alguvos Baras’’-Susimeta šioje kolonijoje žurnalistai ir kitokį 
plunksnos“3af5rninkat'_be kasdieninio žinių biuletenio leidžią ir nepe
riodini Leidinį ’’Alguvos Baras’’. Paskutinis -sąsiuvi-nyš yra išleistas ko
lonijos gyvenimo metiniu proga, aprašant- visą kolonijos .gyvenimą. Buvo 
specialus sąsiuvinys Motinos Dienai ir Vasario 16 d. paminėti. ’’Alguvos 
Bąras’’ spausdinamas 'rotatoriumi-, tačiau visada labai švariai ir gražiai 
sured.aguotas, turiniu Įdomus. .<• • •- .

.• ravęnsburGas.-"
Tai nedidelė lietuviu kolonija prancūzu -zonoje. Apsigyvenus joje 

Kauno Valstyb-Teatro aktorei A.Gustaitiąnei, suorganizuotą drajnos studija, 
kuri jau pasiekė gražiu rfezultatą. Savo kolonijos tautiečiam^ įau.paąta- 
tė>5 premjerasGustaičio* "Sekihiniu vakarą“, Babicko ’’Gintaro žemės, pasaka" ; 
Vaičiūno “Nuodėmingą Angelą", Adomėno "Svetimos plunksnos“ ir'K.Binkio 

."Atžalynas"; Dekoracijas ruošia Vaičaitis ir Bagdonas. Grimo darbą ..dirba 
Šiaulių teatro grimuotojas.Korsakas.’Režisuoja artistė Gustaitiėnė. 
Studiją maloniai globoja UNRRAos direktorius. Studija su vaidinimais ap
lankė ir kitas lietuviu kolonijas: Tiubiggeną, Wiesbadeną, Bieberachą, 
Mangeną, Memmingeną ir Vfiirzburgą.

SPACKENBERGAS. • ' ... :
Lietuviai iš Flschbeko, Wentorfo, Schmalenbeko ir kitu .stovyklų 

buvo surinkti .į vieną d,i<Jelą. stovyklą'Spakenberge, prie-Hamburgo. .Dabar 
čia -gyvena- per 2ooo žmonių. Gyvenama patogiuose nameliuose. - . . :

Prie pat stovyklos yra didelis pušynas, kas palengvina sunkią kuro 
problemą. Dažnai čia sutiksi ir gyventojus -su krepšeliais - tai grybau
tojai-. Grybai - didelis priedas prie musu maisto.

Iš kitus apsilanko žymus solistai ir vaidintoju grupės. Vietinė 
mėgėju - vaidintoju trupė vis dar drąsos stinga viešai pasirodyti.

- Kas penktadienį atlanko, stovyklą su paskaitomis Hamburgo; univer
siteto lietuviai, profesoriai ’ • . .

Veikia, vaiku darzėlis,. pradžios mokykla, gimnazija, kuri pavasarį 
išleido abitur.ijentu'būrelį. , -

Išeiną/feieninis laikraštėlis, pranešąs -pasaulio dienos naujienas.
Paskutiniu Laiku gyventojai’ smarkiai jungiami į dąrbą anglu ka

rinės valdžios žinioje..- *• • • o- ■
• . » < t. • .

ŠVEDIJA.- ’ • - - ’ ' ’ • . :
• Lietuviai Švedijoje gyvena visi privačiai, išsiskirstę darbo vie

tovėse po visą kraštą. Didžiausios kolonijos yra gskįįstuna.(60 liet.), 
Bodafors, _ • ■ ~ .

Rallstahammar ir_Stockholm. Lietuviai daugiausia dirba fabrikuose, 
kur už3If5a-pūs5finaI7”InfėIfg5nfši gaudavo archyvinį darbą, bet dėl dar- cI
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bininkų stokos visi bus atleisti iš archyvinio darbo. Jau daugelis inte
ligentų. dirba fabrikuose. Lietuviai Švedijoje neatsilieka ir kulturiniu ’ • 

. • savo gyvenimu. S.tockholme yra Įsisteigusi Lietuvių Draugija, kuriai vado- .
vauja buv. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekanas prof.. Dr.P. 
Kazlauskas.' Prie šios draugijos priklauso beveik visi lietuviai. Nežiūrint 
kad ši draugija yra nesenai įsisteigusį, tačiau suruošė daug paskaitų įvai
riais moksliniais . ir kultūriniais klausimais.. Draugijos nariai lanko žy
mesnes Švedijos vietoves., vadovaujant draugijos valdybai. Lietuvių drau
gija leidžia biuleteni, rūpinasi vadovėlių atspausdinimo reikalu :ir kt. 
Stockholme yra lietuvių'studentų krepšininkų komanda. Lietuviai krepšinin
kai-pereitais metais nugalėjo švedų, krepšininkų’.komandų, amerikiečių ,. 
estų ir tuo.budu tapo Švedijos krepšinio meisteriu. Žinomas'šachmatistas 
p.P.Vaitonis keliuose turnyruose meisteriškai pasirodė. Operos .solistas 
p. Orantas, kuris šiuo metu dirba fabrike, savo gražiu tenoru dažnai pa- 
soliuoja įvairiose Švedijos.vietose ir per radijo lietuviškas liaudies 
.daineles. .Žinoma solįštė p. Skantcę įvairiomis progomis paęoįiųoją/taįp 
pat lietuviškas liaudies daineles.

' • ■ • H? ' ' ' - ■ ' , t ' '. .

DANIJA. ■' ’ ' į :: ■■ ;•

S.m.rugsėjo mėn. lo d. didžiausia lietuvių stovykla Nymindegab- 
persikėlė į'Tystėd. Ką atneš toji naujoji.stovykla, ateitis parodys.

Nors ir lietuvių gyvenimas Nymindegab nebuvo rožėmis klotas, nes ten bu
vo klimatas drėgnas ir patalpos mažos. Tokiose sąlygose begyvendami, lie
tuviai sugebėjo įnešti optimizmo ir kultūros. Pirmoje eilėje lietuviai 
įsteigė.penkių.skyrių pradžios mokyklų, kurioje dirbo penkios..idęalĮstės 
mokytojos be:jokio atlyginimo.labai sunkiose sąlygose: mokyklos vedėja 
Cėsnienė, Kazienė,'Grihtėlienė,-Cesnaitytė ir Ramanauskaitė i Tų mokyklų 
lankė apie 90 vaikučių O.tos stovyklos lietuvių komiteto pirmininkas P. 
Dr.P.Kaminskaš visas .pastangas dėjo dėl?šios’vargo mokyklos Išjaikymo.. 
Nymindegab stovykloje^ietuviai tupėjo ^Liaudies . ansamblį'”, kuriam vado- 

, vavo ilgametė muziko Švedo Vilniaus "Liaudies an^amblio’į vadovo choristė 
i.r. šokėjų Kirvaitytė. Sis Nimindegabo "Liaudies ansamblis”-per tų laikų 
padarė daug .įvairiose Danijos vietovėse pasirodymų su dideliais pasise
kimais. Vieno paširodymo pelnų 12ooo kronų'paskyrė Danijos Laisvės Kovo
tojams. "Liaudies ansamblio” senoviškos dainos, kanklės ir gražus rubši 
liudyte liudija apie senų ir kultūringų Lietuva. Be to, buvo ir darnus 
choras, vadovaujamas Sodai šio ir Jokūbaičio. Choristai buvo pasipuošė 
tautiniais- rubais, Taip pat turėjo įvairiomis progomis pasirodymus su ' 
dideliais pasisekimais. Prie to Choro buvo prijungtas ir orkestras, va
dovaujamas p.Jokūbaičio. Si stovykla turėjo savo mažų bibliotekėlę, batų 
dirbtuve, knygų ryšyklų, koperatyvų, stalių dirbtuvę ir t.t. Jaunimas 
turėjo gan stiprių futbolo, komandų,. kuri išliko Yutllando meisteriu.

VI. ĮVAIRIOS ŽINIOS

Kasselio lietuvių stovykloje rugsėjo 9 d. mirė 
Mažosios“Eiefūvoš“kovotojas Jonas Vanagaitis, sulaukęs 79 mt.amžiaus. 
Laidotuvėse dalyvavo ne tik. lietuviai., bet ir kitų tautybių bei UNRRAos 
atstovai. Jonas Vanagaitis buvo'Mažosios Lietuvos lietuviškojo judėjimo 
šulas ir Maž.Lietuvos prijungimo prie Motinos Tėvynes aktyvus dalyvis.

PABALIUOS FILATELISTAI.- Lietuviai, latviai ir estai filatelistai susi- 
6ūrJ“i“šam5ūfr“frEaxfrja'', kurio būstinė yra Augsburgas. Sambūriui pir
mininkauja susibūrimo iniciatorius estas. Sambūris turi kiekvienoje zo
noje savo filiales. Sambūrio tikslai: suburti pabaltiečius filatelistus 
į vienų krūvų, užmegsti ryšius su kitų tautų filatelistais, skatinti fi- 
latelinę veiklų, palengvinti filatelistams tarpusavį bendravimų. Tuo 
tarpu susirado 66 pabaltiečiai filatelistai.
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NAUJAS KRYŽIUS.-- Tolko lietuviai (britu zona) Tautos 
Š5jo“8~d7,"šavo~koloni joje pastatė lietuviška kryžių*

AUKŠTIEJI PR IK YB OS KURSAI..- Kemptene suorganizuoti ir pradėjo veikti aukš- 
iįėji“prekybos kursai7"Tu vedėjas yra žinomas ekonomistas Dr. Micuta.

KARD.GRIFFIN APIE LIETUVA*- D.Britanijos Lietuviu kongresas pasiuntė kard 
Gfiffin7-tfššfmlnšfėri6"arkivyskupui, sveikinimą, i kuri jis atsakė tokia 
padėka: "Xš esu nepaprastai dėkingas už jusu labai malonią žinią, pri
siųstą man D.Britanijos lietuviu kongreso vardu. Galiu jus užtikrinti, kad 
aš ir toliau ginsiu mažųjų tautu teises ir visuomet stengsiuosi padėti 
Lietuvai. Aš tikrai tikiu, kad bendromis musu pastangomis ir maldomis-Lie
tuva atgaus savo laisvą, už kurią mirė tiek daug drąsiu vyru ir už kurią 
sąjungininkai kariavo šiame kare.". ' ■

VAIKU PARALYZO LIGA.- Kempteno mieste ir lietuviu kolonijoje pasirodė 
vaikū"pafalyžo~riga7 UNRRAos vadovybė ėmėsi visu saugumo priemonių ligai 
plėstis užkirsti kelią. Visur padaryta reikalinga dezinfekcija.

’’SPINDULIAI’’.- Tokiu pavadinimu Švedijoje gyveną lietuviai išleido spaus- 
£ūv§je-špaūsčTinamą lietuvišką religinės kultūros ir vL suomenini laikrašti. 
Redakcijos adresas šis: Hbgbergsgatan 57, Stockholm,^ kun.J.Tadaraus.kas. 
Atsakomasis redaktorius yra švedas Georg Lander. To matyti reikalauja 
Švedijos spaudos įstatymas.

NAUJAS_MUZIKOS KŪRINYS.- Išleistas tremtyje sukurtas komp.Zdanavičiaus •' 
mūžikos-kūr inyš-ff15ė"pfofundis" mišriam chorui su vargonais. Žodžiai po-, 
eto B.Braždžionio. Kūrinys gilaus religinio pobūdžio. : ;

’’TĖVYNĖN".- Tai Austrijos lietuviu neperiodinis kultūros, meno Ir* lite
ral ūroš"žurnalas. Jis yra pradėjęs eiti dar karui*tebesiautėjant‘ir Ges
tapui aštrias akis turint. Suprantama, tada jis ėjo tik keliuose'egzem
plioriuose mašinėle rašytas. Gestapas jį suuodė ir redaktorius,buvo areš
tuotas ir ilgai tardomas. Dabar žurnalas spausdinamas spaustuvėje, '‘.gra
žiame popieriuje, atrodo musu sąlygoms net per gražiai. Žurnalą?, i-šėina 
Salzburgo lietuviu kolonijoje. ' ; .

NAUJI KUNIGAI.- Rugsėjo 29 d. MUnchene, kard. Faulhaberįs įšventino į 
kunigus" frišTietuvius pranciškonus: A. Anušį, Joną Dyburį ir Steponą ■ 
Rapolą. Jie visi baigė studijas pranciškonu aukšt. teologijos mokykloje 
Bad Tdlze.

AUDIMO KURSAI.- Scheinfeldo lietuviu kolonijoje, atsiradus speciaLystel , 
organizuojami" audimo kursai. Bus mokoma austi tautiški rubai, tautiškos 
juostos, staltiesės, paltams medžiaga ir kt. 

» *
DRAMOS STUDIJA.- Kauno dramos teatro artistas IvirUutas Wiesbadene iįstei- 
ge"dramos šiūdiją. ' -

’ Į •
AMATŲ_MOKYKLA.- Wiesbadeno kolonijoje įsteigta amatu mokykla. Yra ■ šie. 
skyriai; medžio apdirbimas, metalo apdirbimas, elektrotechnika ir kielių 
matavimas. - *

- I- r - •
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