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Kur-tu, sesuo^gera,^kur jus, draugai, likimo
Į vakarus ar saitą šiaure nunešti? • j- •

• Kur sauks visus varpą! Dangaus Taikos gimimo,
Kur mus visus nuves žiemos takai balti?

Ir Širdį liūdną spaus kaneia kaip lędQ panęiaį, 
Ir kaip šeŠelis - tiesis juodas^ilgesys,
Ir, niekur^kalnuos ne radusioms e io^ 
Zigzagais Širdį vienuma plės ir raižys*

Ir atminty atgis Bernelįy šventos Mišios,
Ir £aip žarijos, visos'"žvaigždes atsigaus,
Ir širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus*
Varpai ir giesmes ir vargoną maldos gaus*

. Tik neateis^sesuo, nei jie, draugai, likimo
Bangos į nežinią bedugną nunešti, . . .
Tik nenutils varpai^Dangaus Taikos gimimo, 
Tik begs pavasariu žiemos takai balti*....

. * • -4: -
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’’NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS’1' SKAITYTOJAMSs 'RĖMĖJAMS 
IR BeNDRADARB TAMS .

. LAI DŽIAUGSMAS ŠVENTŲ KALĖDŲ JUMS TEIKIA DAUG 
LAIMES ŽIEDŲ IR STIPRIA SVEIKATA ATEINANTĮ METĄ.

L. » ADMINISTR/įGIJĄ
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Del paskutinio karo įvykių^lietuvių tauta labai daug žymių nuosto
liu. turi ir labai daug vargo kenčia* , Kaimai ir miestai sugriauti. Dirvos 
apkasais ir sviedinių duobėmis išraižytos. Mokslo, meno, kulto įstaigos 
sugriautos, sunaikintos. vDaug '.šokio turto^liepsnose ii durnuose'zuv . 0 
Į)aug išgrobta ir svetur išgabenta., ^augybe žmonių žuvo, nukankinta. 
Šimtai tūkstančių priverstinai išblaškyta plačiame pasau?.yje. ^Likusieji 
tėvynėje^negali atsigauti ir didelį vargą vargsta. Turtai iš žmonių 
atimti, Šeimos suniokotos. Lietuvos krantas žiauriai nusiaubtas*. Lais
voji Lietuvos Respublika laikinai suspenduota. Šitokiose nelaimėse, 
atrodo, žmones galėtų ir vilties į bet kokį prisikėlimą nustoti . 
Tačiau to nėra ir ne"akimirkai lietuviai rankų nenuleido ir nenuleisi

Visu nelaimiame tu lie tuvių „tauta pasitiki savo sūnų ir dukterų 
šventu pasiryžimu išbristi nelaimes ir ye’l laisvai gyventi., dirbti;dr 

‘ kurti savo ir kitų naudai. Siam pasiry. '.mui jėgų teikia dideles daugumos 
lietuviu visame pasaulyje besąlyginis nusistatymas be jokios savos kaltes 
kitiems"nevergauti, bet laisviems gyventi arba zutil Daugumas lietuviu 
ryškiai vieningi pagrindiniu tautinių tikslu supratime, ryži ngai auko
jasi vienas už visus, o visi už vieną ir kelte kelia „gal ingy nusistatymą 
išsilaikyti ir labai jau nelygią kovą sėkmingai laimėti’.

Šioje žūtbūtinėje kovoje lietuviai iki gyvo kaulo įsitikino visokiu 
diktatūrinių viešpačiu■> galiūnų neteisingumu, juos pasmerkė, kartu su jų 
visa tvarka bei užmačiomis s lipnesniu? 3 iv; pavergti ir sunaikinti. Sunai 
kinti nieku dėtų, neutralią, nekalta ir ■’:_k del geografines padėties jų 
baisiuose keliuose atsidūrusių lietuvių tautą. Tąi^ar^gali padorus. lie
tuviai žavėtis šitokiomis aunt’arkom is? ■. gali išpažinti menkutes
mažumos viešpatavimu dauguma? Ar gali garbinti svetimus dievus ir savoje 
žemeje juos puoseleti? Ne* TuksJan A. kartų net Niekuomet.lietuvių mase 
diktatūroms ne pritarė ir nepritars I .tepritars savų ir svetimų vadų vieš- 
patavimui, jų negarbins ir jjradedancius pasinei, „sti su šaknim?.s išraus* 
Pries nieką neatsakingų vadų, vienos partijos sistemos, mažumos viešpata
vimo daugumai gadyne su šiuo karu .praėjo ir niekad nesugrįš. Žymi lietu
viu dauguma visa laika buvo ir yra giliai demokratinio nūsisteikimo, jai 
nepriimtini jokie vadai ir vadukai ir visokios "tvarkingosios demokratėje 
is dešines arba tikrosios demokragijos1 is kaires. Lietuvių mažuma, 
arba, tikriau pasakius, saujelė, tuvi dabar aiškiai ir visam laikui at—, 
sisakyti ’’vadistinių'1 idėjų, išrauti jas is savo protų bei minčių, netei
sint! buvusios paskuti) niais 13 metų “vadi) etines1 santvarkos ir pasuk ei 
demokratiniu kelių. čTuk visiems labai aišku, kad lietuvių tauta netoli
moje praeityje ryškiai nusiųuko nuo vadų garbinimo ir aiškiai mate ryškų 
vadu sistemos pražūtingumų šalies medžiaginei ir dvasinei kultūrai. 
Suprato ’’vadistines" sistemos kenksmingumų normaliai tautos ūkio ir tau
tines kultūros plėtotei, nereikalingas išlaidas įvairiems „saugumams ir 
trukdymų naudingai pasireikšti viseteigiamoms krašto jėgoms bei isoe- 
Kii ams«‘
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Tokie dalykai sials’ db&okratindais lūikdįs;,tiekk r^skuscir aiskus, 
kad, atrodo, neroikdtu’"aple ta V • ir* kalbėti*■•> Tačiau kai įkuri#^ ii'ors ir 
menki, buvusio "vadistinio” režimo palikuonių '^aujeles-'^si^ėiskimai ir 
toli kairėje esančiu svetimų galiūnų garbinto:jų_svaicįo^imal> verste 
verčia mums aiškiai pasisakyti ir diktatūrų nešėjus išvilkti dienos švie
son* Musu pare.j-ga» įspe tį_, kad,, su si-tokiais ponais lietuviams ne pašoliui* 
Neklaidingųjų* vadb. gadype.'^prbę jo, /jib'i^uTiš*'ne i^dabar, nei ateityje nerei
kalingi! Čer_daug: is^ėhiet^, \daug kraujo• ir dsarų pralieta, ir todėl su 
šitokiomis ide jomls tenka-baigt1 visam laikui. Trumpai ir. .aiškiai tenka 
pasakyti visokiems vadų, garbinto jams, nors1 jie ir gražiomis plunksnomis 
dangstytus!: jūsų, korta mušta, jūsų, reikalai palaidoti! Nenorime nei 
vadu, nei ib kalno sutvarkytųjų, glemofcatijfft Sutvarkytoji kįfenęąiiors 
demokratija’-' jau fie“ demokra£it*tr9- bei' !*h^ra.u'stinf10n■■režimo-ipfv'Bi'r'ėiskimas*

<m< >,r;r.3i en^mxinxm iagiaaW
■ 'Lietuviai atmete ir pabmerke diktatūras, bet kur ;mato.<dŠganymų? 

Žiauriausiu priespaudų ir persekiojimo laikdtar^^^ti^-ofeitwbniš lietu
vis, tiek sviesuolis mate savo ir lietuvių tautos issigelbej imu tik de- 
mokrat^nj^m.ę/PĄsnuliQ> susitvarkyme ir s£o' sUs i tvarkymo vadovuose - . 
Vakaru Demokra'i'ijose! .'Sųišąius Įkaro■ įmetu,'' priešams tebė'šiaųeiunt, . lietu
viai užsirakindavo,.,’duris, ar::ikamšydavo pogalvcmis ir, rizikuodami gyvy
bėmis, klausėsi2. etero^lSųngomis is pasauliniu demokratinių centrų plin
tančių išsigelbėjimo as vergijos žinių'- irVykdė duodamus nurodymus, ne
žiūrint baisiųjų persekio jimų^ir vykstančių nuolatinių naikinimų. Dau
gumas lietuvių tikėjo ir dar Šiandien po didelių vargų ir nepasisekimų 
šventai'tiki, kad tik^demdkrutiškai besi tvarkant is ^pasaulių gali išgel
bėti lid^ūVių‘tautų iš nelaimių ir Vargų bė'i sugrųziht'i. baisiojo karo 
metu prarastąsias pagrindines teises bei vertybes*‘i Kųrlietuvis tikėjo, 
atitinkamai šiam tikėjimui veike, veikia ir veiks! Vien todėl Lietuvoje 
vieninteleje Europos valstybėje, nepasiseko rudiesiems -'okupantams suda- 
ryti^ir savo įįkųlam.s paįungti^SS legiono. Tik todėl visos_dkūpantų. 
užmačios ėjo vėjais ir tūkstančiai'geriausių lietuvių atsidūrė koncentra
cijos stovyklose, krematoriumuose arba no svetimos žemes veleną! Tik. 
todėl gimtai tūkstančių lietuvių, išblaškytų visame pasaulyje, ‘dar iki 
šiol uzsilikusiomis paskutinėmis jėgomis, laukte laukia teisingumo ir tos 
valandos, kada vėl, kaip tikrai laisvi .žmones, gales grįžti į amgiais 
gyventa savųjų tevynų prie Nemuno ir Neries krantų bei kartu su čia ras
tais- tautiečiais @ales demokratiškai sprųsti ęavo krašto likimų, be 
jokių svetimųjų ir savųjų vadų globos bėi priespaudos.

Todėl kiekvienam lietuviui, nežiūrint kur jis gyventų.ir.kokį 
vargų vargtų, svarbu^jau šiandien išsiaiškinti.demokratines idėjas, pa
sirinkti aiškų ir ryškų demokratinį kelių, visam laįkui atsikratyti 
’’vadįstinių’' atrugų ir ^savoje visuomene je demokratiškai veikti bei siekti 
atkūrimo tikrai laisvos demokratines tevynes.
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' Andrius , Vilkaviškietį
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Debesys - buresj debėsys-snaigęsUžgulė Dent de Jamun(*); ' ' .:
Nuotaikos sunkios, nuotaikos klaikios ' • ’>
Žvelgia rnanin palauztan.

Svečias dangus mane gula ir slegia, 
Jo paūksme j nenurimsiu. • . •

- Priešai žabangus, klastingus vis raizgo, 
Laukia, kada aš pasvirsiu.

Ežero (#*) vandenys blaškos atkrantėmis, ■
Spardo ir meto laivelį; _
Sielą, rakinamą svetimom gairėmis, ’ ,v >
Traukia į gimtą kampelį.

Balta žuvėdra plasnoja ir k.lykia,.
Ieško ji lizdo gimtinio, ■
Valanda vakaro, valanda tylią

•' Girdis man gandas- arimo.: ..' ; ,
A. ' .. • ' ' . ■ i' ' 7 A- A ' -

■ . ■ .■ ’ t ■■ ■ ■ . ■ :

■ ■ i . . ■ -■ • -*- • -’-y.- ■

^Ten, -'kur užaugai? meilą patyrei, ■ • -■: :
Skriski mintinu neramiom;.
Auką, kur Tėviškei mielai paskyrei, • A VA 1 įNeški kovom nėmariom”. ... . .... .........

Pritaria tam greitai slenkančios bangos, 
Šypsos jau_sauįe kalnynuos, v 
Telkias krūtinėje jėgos nemažos, 
Gimusios laisves arimuos.’ ••

(*)• Danties pavidalo kalnovviršūne, nuo kurios papėdės 
atokiau išsidestąs gražusis Šveicarijos Montreux 
kurortas «>

(»!♦»>) Lac Leman.
• S;. : :/'U' 1 :;t . 3 :> A A'' ’•’< ❖ *
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-Gitlow apie darbininkus Soviet!joje. - Rusija nori to paties, ką 
Hi tierisg -"sako Budenz. - Suvarin apie Stalino diktarurų. - Serge, 
buves~'”komūnistų Internacionalo” redaktorius* -Ispanu komunistų vadas 
liko kataliku* -Ka rado komunistas Miralles nuvykus į Maksvų.

RAŠO DR. J* RRUNSKIS*
KOMUNISTŲ VADO PAREIŠKIMAS JUNGT. VALSTYBĖSE*

Ne tik daugelis vadovaujančių Rusijos komunistų stoja pries Stali
no klikos bolševikiškų diktatūrų, bet ir užsienio^komunistai daugelis 
nutraukia savo tarnybų„Maskvai ir„kominternui, pažinę komunistų apgaules. 
Vienu iŠ tokių Jungtinėse Valstybėse pagarsėjusių faktų„yra atsitikimas 
su Benjaminu Gitlow. Jisai savu laiku tiek buvo pagarsėjus komunistų 
eilpse, kad 1924 ir 1928 metais USA komunistai jį buvo išstatę savo 
kandidatu į Amerikos vice-prezidentus* Jisai buvo ne tik USA Komunistų Partijos egzekutyvio komiteto nariu, bet taipgi Komunistų Internacionalo 
Prezidiumo ir egzekutyvio komiteto-nariu. Tie aukšti postai jam davė 
progos pažinti komunizmo teorijų ir praktikų iki smulkmenų. Jis pažino 
ir pradejo^boi štiš ta neišpasakytai žiauria sistema. Savo patyrimus 
jisai apraše knygoje: ”1 Confess” (As prisipažįstu).

Čia jisai atskleidžia, kad komunistai yra Maksvos agentai (pusi. 
219) Apie darbininkų padėtį jisai rašo:

- Rusijoje^ toje proletariato diktatūros šalyje, darbininkų reika
lai pramonėje mažiau atstovaujami, kaip nacių Vokietijoje ar fašistų 
Italijoje, (pusi.592)

- Rusijos valdovai pirmiausia yra susirūpinę savo krašto„reikalais. 
' J^igu jų nacionaliniai rūpesčiai pareikalaus paaukoti simtus tūkstančių 
"’Užsienio žmonių, jie nesvyruos... (pusi.595)

\ - Kadangi Rusijos žmones neturi jokių teisių, valdantieji biuro
kratai mases išnaudoja ir skriaudžia. Tik atminkime vienų ’būdingų smulk- 

'■.nenų: Rusijoje darbininkui pavėluoti į darbų yra nusikaltimas pries 
valstybę.Rusijos darbininkas negali laisvai persikelti is vieno darbo 
į kitų, iš vienos vietos į’Pktų* Kur tik jis „neitų, kur tik jis, bedirbtų 
jo darbdaviu, jo šeimininku įąsilieka valstybe, kuri ant jo viešpatauja. 
( si. 594).
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ffOMUNISTŲ XAIKRASCIO REDAKTORIAUS..BALSAS^. ■ . ~ į •

USA radijas ir laikraščiai plačiai kartoja žodžius Liudviko B/’ 
kurs^prioš metus laiko dar tebebuvo .re dakt or i uiiii Amerikos Komunj.stų u 
krascio ’’Daily Workerff ■» Pažinęs bolševizmo klastas p nes kaipo rėdei■. 
rius buvo įvestas į ju paslaptis, jisai-.pasibaisėjo K.oir.unizmu ir -o 
raudonąjį liogęrį pere jo į Katalikų Bažnyčia ir apie komunizmą daba? 
akaIbia:

rA.AS atradau, kad komunizmas nori uždėti tironiją ant žmogaus ' 
dvasios*,o Rusija nori to paties, ką Hitleris norėjo-: ‘nori viso paia 

PRANCŪZŲ KOMUNISTU PARTIJOS STEIGĘJA8 PERĖJO OPOZICIJON. ..

Viend iŽ Prancūzu komunistų partijos steigėjų yra Boris Suvar-.ų 
jišai buvo komunistų tarptautine''garsenybę, netgi Komunistinio Inter*:.' 
Cionalo vykdomojo komiteto nariu ir, berods, Prancūzijos komunistų va 
tijos sekretoriumi. Ilgametis darbas komunistų eilesė jam dave'jprogo 
giliai, pažinti, kurlink nukrypusi Stalino linija. Nutraukęs ryšius's 
bolševikais, pasinaudodamas pačių sovietų šaltiniais jisai paraše sep 
niu šimtų puslapių veikalų ’’Stalin”, kur''dokumentuotai parodo, kiek S 
linas^ir jo klika “išžudė net buvusių revoliucionierių, kaip sunitus u.u 
liaudžiai raudonasis! biurokratizmas, kaip žiauri yra bolševikų dik a 
Ypač daug jisai ražo apie Stalino diktatūriniuspolinkius, jo vykdoma 
/tironiją. ; ■ i-- i

KOMUNISTŲ INTERNACIONALO \TIIKE J.iS_ĮHEJQ -PRIEt .ĮSTALĮ,^.

Prancūzų kalba skaitančiųjų tarpe yrą plačiai žinomas rašyt H o-, 
Victor Se.Pge. “ Girnos j is a i _Be Įgijo je , jo tėvas, rųsų emigrantas, "Pi" 
- Kibal^iCt'.t.iJnuna’sis ję sūnus V:,k-oras jau budama.s penkiolikos mc \

■ junge į marksistinį ju-5 e j imą • Turėdamas- 27 metus.jisai buvo pers?.1" 
ruošti*dirvą .revoliucijai Ispanijoje, bet nepasisekus revoliucini:- 
limui Katalonijoje, jisai pabėgo į Rusiją, kur įstojo į komunistų r 
liko net Komunistų Inte Yna čionai lo vykdomojo komiteto iiarįu; kaip r... 
tis daug kalbų .buvo ; siuntine jamas svarbioms .misijoms'į užsienį, kur. 
laikų net redagavo Oficialiai- jų organų: ’’Komunistų interna ei ona?/

Kada Stalinas prade jo ;st .printi s .vo no^icijas, įsstumdamas r:: <• 
ir kitus, pakliuvo nemalonėm i:? Sevge-K:.balele.1 Tik dėka jo draugi/. -:L 

Slems pastangoms; jam pavyko pasiekti užsienis . Cia^jisųi paraše kr.i j.- 
kurios vertimas yra isl.ęistas ir anglų kalba: . ’’Russia Tventy Yeaųų 
(Rusija $o 20 metų). Čia jisai iškelia ne papras tą. įąlg.ų nelygumą R’-’ 
atskleidžia kokias dideles privilegijas turi dabartine bolševikų, 'R-L . > 
nele”. čia jisai labai griežtais žodžiais pasmerkia Stalino diktai1.. 
atskleisdamas kiek.daug žmonių, net vadovaujančių revoliucionieri - 
į,szudęs raudonasis taroms įr i:aip .kloto j -prie spaudo j - jisai laike - 
žmones•



ISPANIJOS KOMUNISTŲ ViJ)Q BALSAS.

Viena is ’beiškylančiu, komunizmo zvaigšdzię Ispanijoje buvo Bon En
rique Matorras. Energingas raudonųjų veikėjas? gabus rašytojas? jisai 
buvo pasiekus generalinio sekretoriaus vietą komunistu jaunimo komitete 
Ispanijoje ir net buvo paskirtas redaktoriumi narksistinio laikraščio 
”Mundo Obrero” (Darbininku, pasaulis).

Tačiau jisai kaskart daugiau_eme pažinti komunizmo vadę niekšybes 
ir komunizmo apgaules? pradėjo ilgėtis ko nors aukštesnio ir po ilgesnio 
skaitymo^ir studiją. jisai įsitikino? kad tiesa_yra tik Kataliku Bažnyčioje. 
Su visa seimą priėmęs' sakramentus? jisai paraše atsisuukimę į savo buvu
siuosius draugus? kurį pats taip apibudina:

AŠ įel-juiig Xgl • -L tuliku darbininkę, eiles ir drauge paskelbiau
pareiškimą spaudoje? kur aš viešai apgailestavau del savo ankstybesnię 
klaidu ir^kvieciau savo buvusius komunistiškuosius draugus pasekti tuo 
žingsniu. Katalikę darbininkę sąjungą atgaivino mano viltis į ateitį. 
Kuo ilgiau aš dirbau Šioje organizacijoje? tuo labiau aŠ dariausi entu
ziastu ir įsitikinusiu^ kad Katalikę programa yra vienintelis kelias į 
žmonijos ir darbo klases gerovę.
KUBOS KOMUNISTAS ATSIVERČIA PAGYVENĘS MASKVOJE.

Kubos rašytojas ir laikraštininkas Rafael Miralles, jau eile metu 
kaip, užsidegęs priešfašitiniu^nusĮstatymu. Tas jo įkarštis palenkė jį 
vyktį į Ispaniją, kur jisai išvystė didelį veiklumę socialistę tar^e? pa- 
sizymedas didele darbuote ję jaunimos sąjungoje ir būdamas vienu is vadę 
darbininkę unijose Katalonijoje. Tačiau ilgainiui jisai taip palinko į 
marksizmą? kad likęs įsitikinusiu komunistu? prasidėjus Ispanijos civili
niam karui? stojo į komunistę karinius dalinius ir kariavo pries Franco? 
pasiekdamas komendanto laipsnį Kelius kartus sužeistas jisai pagaliau 
pateko į nelaisve,? -bet jam pavyko pabėgti_is Franco koncentracijos stovy
klos. Atvykęs į’Kubą savo talentą paskyrė marksizmo populiarinimui ir 
Sovietę Rusijos propagandai...

Jo svajone buvo kada nors aplankyti Rusija. Tas jo troškimas išsi
pildė? kai jisai 1944 m. birz.jnšn. buvo pasięstas į Maskva? kaip spaudos 
attache prie Kubos pasiuntinybes. Uzteko^jam pervažiuoti Rusija ir pagy
venti arti 10 mcnesię Maskvoje? kad jo pažiūros is pagrindą pasikeistę. 
Grįžęs iš Rusijos jisai šiemet (1946 m.) išleido įdomią Įmygę ispanu kal
ba: "Hacia donde ’ra Rusia?” (Kurlink einą „Rusija). Veikalas dokumentuo
tas? su daugybe fotografįnię nuotraukų? kur paduodama Rusijos vaizdai ir 
paveikslai dokumentę.^ Rusiją jisai vadina didzulių kalejimu (pusi.221)? 
’•kur vykstu nedoras išnaudojimus istisę milijoną butįbię, kurios gyvena 
baisiausiose sąlygose? kokias tik man tekojnatyti. Čia didžioji dauguma 
gyvena be vilties? pasmerkta alkiui ir šalčiui? be reikiamos sviesos ir 
Šilimos, apkretę pilno jie aplinkumoje? ’kai tuo tarpu nežymi mažuma turi 
viską? ko tik gali-norėti: automobilius, brangenybes, prabangius kailius? 
pramogą vietas ir ištaigingus apartamentus”(pusi. 242).

Miralles drąsiai skelbia:
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-'.-•-r -Nemačiau kitos '-tokios šalie s _pa šaulyje» „kur darbininkas buti^taip 
pastoviai išnaudojamas ir kur jis butu blogesnėse gyvenimo sąlygose, kaip 
Soviety Sę jungoje, toje vadinamo j e j ’’Proletariato tėvynėje” (pusi* 169).

ii n H ii ii ii ii
( Ifyigl Stalino diktatūra j bolševiky teroPd kaskart labiau pasmerkia 

riė't-įųvubie ji goviety šimpa tikai; ir jy balsas kaskart bus garsesnis, kol 
ta tiranija sužlugs> kaip žlugo nacizmas ir fašizmasi

s

(Feljetonas is fakty)

Buvo graži sausio menesio diena. Pirmasis sniegas tik iškritęs. 
Tiesa, jis ir tesilaike apie savaitę laiko.. Stovyklos galva (aleatas is 
salos, į kurty skrisdavo vokieciy V3.) sušaukė stovyklos galveles (atseit 
kiekvienos tautybes atstovus)^į posėdį. Posėdis,„kaip posėdis, taip kaip 
tarybinėj santvarkoj, kur viešpatauja progresyvine demokratija. Kę _p>a- 
siūlo^ ta reikia ir nutarti. Negi balsuosi prieš galvę. Buvo kalbėta 
apįe sį ir ta, kad reikia sportuoti, reikia rengti pasilinksminimus kas 
.šeštadienį,. į tuos pasilinksminimus italę, pakviesti, žodžiu, surinkti 
pinigy, sudaryti kapitalu, o su juo galima jau sį-ta pradeti.: Kilo min
tis ir apie kiaulaiciy pirkimą, Juk tiek visokiy liekany, lupeny, nuobir 
ry lieką. išsimaitins tarp būrio tremtiniy ir kiaules. Stovyklos galva 
susidomė jo mintimi*- " >. .

Praėjo 'S.bY.aįtę', Viena ryty tremtinius nažadino keiąti 
kyidd taįį'sępai buvo girdėti^ir‘beveik pa^iržti, ^o’dabar skambėjo lyg 
mdloni muaiįtb, tai,,,f kiauliškas žviegimas. Reiškia, tie pailgaveidžiai 
tVarįniąį jau atvyko t ir buvę ta_dięnę kaitry stovyklos gyvent® j y tarpe I 
Ėjo giuršti kaip atrodę tie gyvulėliai, kuriy var<ju anksčiau kiekvienas 
storžievis ar nepraustaburnis' buvo vadinamas. Dainas kalbino, glostydavo 
tas kiaulaites, 0 jos irgi greitai apsiprato, pažįstamomis tapo - nebi
jojo, nustojo ir žviegusios*.
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Auksines perspektyvos isvietintųjų akims atsivėrė. _Dabar jos sve
ria gal 10 kg. kiekviena. Praeis menuo - svoris padvigubės. Po dviejų 
dar sunkesnes? po puses metų bus riebiausios kiaules, ir sekančių žiema 
mes alkio ir bado nematysim; Tik ištverkime dar^kovų, balandį. Paskui 
žoleles atsiras? įvairiausi vaisiai, o vasarų mažiau ir valgyti norisi- 
išmisime. 0 rudenį dešros, vėdarai, siuitos ir kitokį skanumynai. Nury
davę seilę ir vėl pindavo gijų riebiųjų svajonių dažnas gyventojas.

Taip slinko dienos, savaites. Visi tuos mielus gyvulėlius užjaus
davo. Virtuves žmones storiau bulves lupdavo, nesvaresnę bulkutę jų 
daliai mesdavo, iŠ katilo dugno sriubos neiskabindavo. Vis kad daugiau 
liktu toms pailgaveidėms. 0 pilstytojas valgykloje taip pat keldamas 
samtį iŠ katilo kiek pakreipdavo, kad daugiau atgal nubėgtų. Kai kas 
paveiktos šviesiųjų perspektyvų, kai kas tik is altruizmo (kiaulių at
žvilgiu) nieko nesakydavo del tokio pilstytojo elgesio, o kai kuris 
mesdavo: ’’Jau ir tos kiaules draugu patapo”.

Atėjo pavasaris, kuris čia, Italijoje, bent menesiu anksčiau išauš
ta negu Šiaurėje. Kad ir tremtinių tarpe, kad ir internacionalinėj sto
vykloj, bet šis burtininkas sujudina sirdis, paklebena vidujines stogas, 
įniūro visur pilna... Tik_nuoŠalus stebėtojas tų pavasarį bealpstancių 
širdžių netikėtai atidengė perversmų besimylinčių frazeologijoj. Iki 
Šiol mes girdėdavome, arba bent skaitydavome, kad mandagus jaunikaitis 
kreipiasi į savo Širdies draugų, vadindamas jų "skaisčioji saulute”- 
(kuri Italijoj jau nuo gegužes pradžios labai įkyri) "raiboji gegute," 
”tavo labsas^kaip lakštutes daina” ir t.t. Čia gi tarp besivaiksciojan- 
cių porelių Šį pavasarį išgirsti visai kitokius meiles isreiskimus. 
Būtent, ”tu^kiaulaite mano^riebįausia”, ’’tavo nosyte kaip tos baltosios 
su juodais šonais”. Okai Ši (iŠvietintojo dama, ne kiaulaite) patenkin
ta juokdavosi, tai toliau regzdavo jai komplimentus: ’’Tavo juokas, lyg 
anos deglosios žvygtelcj imas” ir panašiai.

Sapnai irgi daugumoje sukdavosi apie tas pačias "drauges keturko
jės”. Vienas sapnavęs, kad rateliu žaidęs. Jis buvęs vidury, o sesios 
kiaulaites ėjusios ratu ir kaz ka nesuprantama kalba.dainavusios. Vienų 
ryta visiems dar miegant, bet jau isausus vienas graikas staiga surinka. 
Viršutinėje lovoje miegantis turkas jį judina: ”Ka sapnavai,_ko rėki? 
- ”0i, vyrai, liūdnų sapnų turėjau. Rodos, rytų po kavos, nuėjau kiaulių, 
aplankyti. Man besiguodziant su jomis, beglostant, ateina stovyklos 
galva, užsėda ant pačios didžiausios įr tiesiai pro vartus išmauna. Ki
tos penkios paskui pasileidžia.. As begu paskui, saukiu "kiaulaites bran
giausios, sugrįžkite," o jos vis bėga paskui jojantį. Dar greičiau begu, 
susylu, pasiveju paskutiniųjų, įsitveriu uz uodegos ir tempiu atgal. Bet 
uodega pauksstl — nutruko, o as griuvau aukstelninkasvir dėjau galva i 
gatves grindinį. Maniau^ kad uzsimusiau.Atsibudau, ziuriu, kad lovoje 
versdamasis galva į geležinį virbų atsimusiau.”

Subudo ir kiti. Klausosi draugo sapno. _Vienas juokaudamas sako: 
"Reiškia, nesigretinki prie tos italiukes šlavėjos, nes ištruks. Arabas 
vienas, grįžtantis į Alžyrą po ilgų_vargų Europoj, besigįriantis sapnų 
aiškinimo menu, del geresnio praregėjimo meta porų batų žemyn ir žiuri 
kur krypo, pradeda aiškinti gan rimtai ir liūdnai. Sako: . . Jus nesi
džiaugsite tais šėtono tvariniais (čia kiti vos neaplupo jį uz tokį 
kiaulių įžeidimą, bet kų padarysi jo tikyba taip jam diktuoja; jūsų rū
pestis jomis veltui nueis. Alahas žino, kad tiesų kalbu . lai taręs 
išėjo saulei nusilenkti ir po to nusiprausti.
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Po to sapno keista nuotaiką palelbo. Nustojo visi jumoro? lyg vok: 
V olai Berlynui kritus. Kai kurie mėgindavo ramįnti. vieni kitus? sakydami; 
Ikad esą neverta .tike ti£' -kokioms a.Crikiecio -svaičiojimams? kad reikia^ir t< 
liau su; pasitikę j,imą laukti rudcns^ir skerbtuvią. Bei laikas .gydo žaizda 
ir dildo atsiminimus. Porai savaičių prabėgus? beveik niekas to sapno n< 

’ atsimindavo. Visą mintyse ir pasikalbėjimuose vėl būdavo tik riebios ru
dens dienos. Kitas tyčią rytą nesikeldavo kavai? kitas-vakarienei negrįi 
dąvo is miesto? kad tik kiaulaitėms daugiau butą? kad tik riebesnė sriuba 
išvirtą#. ., t

■'••■■■• Skelbimu lentoje karta? jau vugpįuciui įpusėjus? skaitome? kad sto- 
vykios galva vyksta atostogų i, salą* Žinoma?, kad tai normalu. Dirbus 
reikia pasilsėti. Nuo.sunkaus darop ir svoris sunkesniu ;pasidarė? austo- 
rojo* Reikia pakeliauti? svorio1 numest i« Isvazįuos galva? ‘liks ’■kita joi 
vietoj. -Visados taip jau pasaulis sukosi* Bet eta kaip tik ir prieinam 
prie paskutines apsakymo .dalies* . • - i.’

i Diena, pries galvai išvykstant? įvažiuoja sunkvežimis į kiemą, ku-
- riame kiaulių namelis stovi. Pasaukia k^lis darbininkus ir jie .-griebiu
- -kiaules (jau nebe kiaulaites) uz kojų,„uz auąu, uodegą ir vargšes žvie

giančias metą-į sunkvežimį? Nesusivokė pradžioj gyventojai kas eis daro 
’juk dar anksti, ne ructiio, 'kam jas vežti* Bet vyrai greitesnes oriėntaci 

■' jos .tik galvomis palingavo^ Gris galva po atostogą? out jos jau negrįš.
Jie atsiminė ’ arabo a i skin ima.. Nusilenktu dabar jani? ku'j.p jis z’ytams tad 

■ tik . jis isvykg jau^anksciau.Tremtinld liūdniems žvilgsniams bolydi/ > 
’■• sunkvežimis išriedėjo per varius ir ’sveze ją riebiąsias viltis*••• h

1 Tada■vienas_rusas nuo Stalingrado kibiems i. drovia i akis* M0t? 
jus'durniai (kalbėjo rusiškai ir rusišku stiliumi/.., aą ne tik savo net 
kąsnelio joms nepatikdavau? bet kurtais ir nuo . ji; sį-tn. praglemzdavuui:.

t o liukas• i«r’ c • t
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gaip pries saulėtekį maloniai ir skaidriai mirganti 
Žavingoji aušrine yra vis^ padanges žvaigždžių karalaitė, 
Taip i£ Marija begalo prakaliau tikslui‘Dievo Apvaizdos 
Buvo išrinkta is žemes skaisčiausioj, dukterų vienintele mergaite*

Dar rojuje esant pirmiesiems mus^ protėviams,
Šėtonui juos sugundzius ir peržengus^Dievo įsakymu^.
Jie tapo nubausti smarkiai^ ne b sug ryžtumai iš jo išginti^.
Tačiau pasigailėjęs Sutvėrėjas žadėjo atsiusti ainiams Išganytoja*

Pirmoji pasaulio moteriške - Jieva, buvo piukybes įrankiu 
Žmonijos nupuolimo ir amžino pasmerkimo, prapulties.
Antroji gi - Marija tapo begalo nusižeminusiu, bgt galingu 
Asmeniu visos žmonių gentkartes prisikėlimo ir išganymo vilties*

Marija ta£O pasaukta būti Dievo Sūnaus Motina, v
Arba žemišku indu dangiškai Šventenybei, tat aišku. 
Savaime priderėjo, kad ir ji patį^buty buvus apsaugota 
Nuo Šėtono įtanos, bei motinos yscioje jau nekaltai pradėta.

Kad tai yra Šv. tiesa, o ne šiaip jau tĮkepamaidus išvedimas.
Ta liudija Pę,r amžius mokslas visos Baznycios^sventos,^ 
Ta pasako aiškiai neklystanti Tradicija ir^baznycios Tėvai, 
Ta patvirtino įrodziai Marija pati apsireiškimuos įvairiuos*

§ia tikėjimo tiesa Pijus IX gruodžio 8 d.9 1854 m* paskelbė viešai, 
0 sv» Bernadetei Marija apsireiskus labai iškilmingai^,
Prancūzijos Liurdo oloj, kovo 25 d., 1858 m. i^asake aiškiai: 
"AS ESIU NEKALTAI PRADĖTOJI” - ir liepe tiketį žmonijai visai.

Kas gali ant žemes susilyginti su Marija dnnguje,
Kuris iŠ Šventųjų gali prilygti jai^savo^šventume, ,
Kuri Šio pasaulio motinu, ar mergaičių, žydinčiu skaistybe, -
Gali Viršyti Ją tąja dorybe? - Juk Ji yra skaistybes ir nekaltybes

* Karaliene •
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Nenuostabu tat*- kad i r pasauliu Kūrėjas, pagerti dama s e tobulai, 
Išrinko Ja Vienui’viėhintolų is visi;, savo^rankų tvarinių, - 
Apsaugojo nuo pirmaprades nuodėmes? papuose Jų., - 
atpirkėjo Motinystes? sykiu ir amžinos mergystes, garbingu titulu

Aprėdė nuostabiai?, prakilniai ir niekas neturi rūbų panašių.
Apgaubė Ja žavinčias saules spinduliais ii? dvylikos žvaigždžių 
Vainiku ant galvos*. menulį padėjo po jos palaimintų kooų, 
0 šėtono galybę, išreikštų žalčiu? su pergale mina vi savo kulnu*

Jos t idb grožybei nepril’~gf’,ta. ne, viena gražuole is merginų,
Jos sielos šventumas perviršiju šventenybę visų angelų.
Jos protas? išminties g- ?lybes n 3 apčiuopiamos , nes ji žinove 

dangaus paslapčių,
Jos gailestingo ji .š.’rjls yra to- Ji yra Užtarėja nuodėmingų zmor

Taigi? ; švcsdan. \ ta gar binglaus: u M>ąriuos švenčių, . 1
At i duokime t ir..* ųr. 1 T garba jai? ne Ai.k laipo Išganyto jo matinal, 
Pat ypač Nekaltai r-nj';ia>5 Kuvij-ii. angelų ir žmonių
Garbingai karalių - kdHo: rarkoso y-a Dievo malonių raktai.

šiandiene prus" time Joe-mum;- veika lingu malonių,
1 sakyki y-j Pa*'- inas f'uibįos r . laimingiems pavergtųjų '• itų. 
Maldaukime g‘ -a ■ • ’.n h . : .y-?i .zl-i-gc Ll” v • \ .myl imą i Jie *.7Ū. o J
S.^s\ Kanados ir Vfėti’vos lietuviu' rinka ištiesti yel galėtu.

‘ Pei5" Atlantiko okeana su. KLTJ.i;UVA /S JYR ■ MUSŲ” žodžiais laisvai ir
- ' • . linksmai* - >

■ ±Ja dang e s . i 1 -a s > ••

Athol;.' Kn s' <,

t ‘

išplaukė t.-ys b ?o3 ia.i žvejoti. Kaį^jie nusiyrė i vidurį mar ’- J 
ištiko audra. Ve.as t ii sni ekete ir daužėsi,, kad žuvėdras priplakdami 
prie vandens,, ir .ss.ig ir. insios jos tipe ant valties-kraštų. Vilr:'s, ki-t; 
aukštos, ir. vėtra siautė, vis s m ineare, nešdama laiVF, kol žvejai i- /L." 

.nežinoma šėmę. j u’V b iv o ten stą.igios uolos, ir broliai pamate ar j •'
j nroteri. .Jie nūs Jobo, &<> ji sėdi vajuose ir viesuluose, prie supykur-’V 

marių.

Jauniausias tore :

- Eisiu ir pažiūrėsiu, ko ji l.a aižia •

Vyresnieji draudė ji ir sakės
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Mataij koki status čia krantai. . Nei sakalas jy neužlėktu nei 
vovere neikopty - kam tau dar mėginti 1 :

Bet jisai nekįause ir įššoko prie pakriaušes, kuri Buvo tokia ūmi, 
kad turėjai galvy užversti, žiūrėdamas į jos virsy. žvejas kabinos į 
uolas ir jomis kopė aukštyn. Vejas čia buvo stipru^, ir paukščiai, at
nešti iš mariy, prisimuŠdavo į šlaitus ir krisdavo žemyn į sukurtus. 
Vaikinas ieškojo įskyŠuliy ir karstėsi uz akmeny._ Jam Įskaudo rankos p 
ir kojos, t ik „viršūnę, buvo jau arti^ ir jis pro vetry girdėjo, kaip kuk
čioja mergaite. ^Apačioje valtis plūduriavo maz$. kaip skiedra, o broliai buvo nedidesni uz adaty._ Jisai davė paskutini šuoli ir jau buvo salia, 
moteriškes, kuri ten sėdėjo.

Jis tarė:
- Ko verki?
J i atsake:
- Kai as vaikščiojau sode, raganius pagavo mene ir atnese į sity 

vieta. Jis numėtė į marias auksine mano kurpele, ir kaip* man grizti viena koja basai? iš manos juoktųsi visas miestas, juoktųs i mano tėvas ka
ralius ir motina karaliene. Ministerial pirštais rodyty Į mane ir kuždė
tus! vieni kitiems, i ausi.

•— *Ir karalaitei vėl taip pagailo auksines kurpeles,„kad asaros biro 
jai per veidus, ir jai krūpčiojo pečiai, kai ji ton verke.

Žvejas prabilo:
- Sakyk, kur nuskendo tavo kurpele. As jy tau.istrauksiy.
- Matai uoly, - ji atsake,aplink kuriy vandens verpetai plaka

si. Tenai raganius ja nusviedė, ir puldama ji sužvilgo saulėj.
Vaikinas nulipo pas savo brolius, ir jie nusiyrė ties sala. Jie 

plaukiojo ten tris naktis ir vis nieko nerado.^ Kai išaušo ketvirtas 
rytas, giliai mariu dugne jie pamate žibant kažkokį daikty. Jauniausias 
žvejas paniro į vandeni., j Į žiurėjo žuvys, o jy akys buvo^ispystos 
kaip liktarnos. Jos žiurėjo i vaikina, mojavo uodegomis ir žiopčiojo, lyg ketinty ji praryti. Bet jis buvo'drąsus ir skendo vis gilyn, kol 
pasiekė dugny. Maži karosai savo snukučiais judino kurpely, kuriy jisai 
paemes iškilor į virŠy. Broliai nuvežė ji prie kranto9xzbeį dabar jQjn 
neskaudajo nei ranky nei kojy, kai jis akmenimis ir atšaižomis kopę į 
virsy.

Karalaite juokėsi iš džiaugsmo ir davė jam apauti kojy. Jis move 
kurpele ir galvojo, kad karalaite jam labai daili. Ir jis move^ilgai, 
labai ilgai, o baigys jis nenorėjo eiti pas brolius, kurie jam saukė:

- G-rįzk pas mus. Audra nutilo, mes ištiesem tinklus ir pasigavy 
žuvies plauksime namo.

Bet karalaite atsistojo ir sudejavo:
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w 0? kaip skaudai Nusėdėjau kojas? ir kaip as grasiu į miestą?i į

.. ■ jis Ątsąkoi ... '
« A| tQYQ no8te nunešiu.

ir vėl juokėsi*

TįcįĮ jį$ broliampt .
- Irkluos pąs tevug ir sakykit: jauniausias, sūnus„turi nejti 

J&j£olaitę.' Jai jis negrįš namo,“ tai atleis ir ant karteles ties langu 
ftutups pąųkJt®* Jei ji ątekris eu diemedžio sakele snape, jisai bus 
laimingas. Jgi jis_bus varne; ji laikys dilgeles lapą, o jei visai jo 
nebus, ji turės egles spyglį*

Jis paėmė karaleitą ant ranką ir ne»e ją^pe r smiltynus ir^pievasi 
Ji atrėmė galva jam į petį? ir joc plaukaį liete jojo vaidą, Ataio var 
karus, o juodu vis neinate n®i miesto nei zmonią - taip tolivraganiu® bui 
jąją nuviliojęs. Temstant juodu sustojo girioje ir rado mažą namelį. 
Žvejas i| saku nupynė lovą ir _pr i rinką s samanų jai paklojo patalą, k Ji-* 
sai1 vaikščiojo žįaitais^ skyng, uogas Jr ją valgydino. Kai diena Uzei- 
merk® ir pro medžius sužiuro žvaigždes, karalaite atsigulė ant_*ajuaną ir 
sapnavo auksines kurpeles. Bet jisai negalėjo miegoti ir lauke Pnie 
durą atsisėdąs mąstė, kokia ji daili jam.

Tada nubudo giriu žvėrys ir ūma rinkti ą pas trobeląr Pi matine 
medžiu sakomis atliuoksėjo vovere, paskui atbėgo kiaune vilku, ir 
paskučiausia atkrypavo lokys. Buvo ten ir zobenkstis su stlfrna? ir $£ 
yisokiu, mažu ir didelią ją ten Prigužėjo, Jie apsupo nameli ir prase 
žvejo:T

ant ranką ir ne«e ja per smiltynus ir pievas, 
ir joc plaukaį liete jojo vaidą. Ataio var 

raganių® bw

- - Mes giliai miegojom įr^sąpnavom, kad per girias ir krūmu* eina 
karalaite. Mos norim į ją pažiūrėti.,

•Jis atsake.
- Ne, dabar ji guli? ir negalite jos kelti.

Žvėrys tarot . z
- Tai nors pasakyk, ar ji labai daili,
- 0, jūs dideli ir magi žvėrys, ji tokią graži, kad marią žuvys 

šoka ant kranto? kai ją pamato. Erelis padangėj sustoja ir klauso*! jas 
balso? jei ji prabyla, Nuo jos palytėjimo gyja visos žaizdos,??

Vovere atsiliepei
w Šokdama į eglą ausi^adziau^nosiuką? ir man ją labai skaūi/ų 

Gal karalaite prie jos prikistą pirštą...
Loby® ją subarei
- Tavo snukutis ir taip sugis. Bet as norėčiau į ją nors truputi 

žvilgtelti.
f ■ t l
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Pagailo žvejui nusiminusiu zvprię. Jis pravėrė duris ir leido 

visiems iŠ eiles pro plyšį žiūrėti i karalaite. Prie trobelesvartinosi 
jie ant galu pirštu? grožėdamiesi kraipė^galvas ir cepsejo liežuviais? 
matydami jos plaukus tokius sviestus ir žibančius? lyg jie_butu is spin—. 
duliu supinti. Paskui visi jie? ir lokys įr_stirna? sugulė aplink nameli 
ir saugojo karalaitę. Saulei tekant įie išbėgo į girię ir grįžo kas su 
riešutu? kas su medaus koriu? kas su šaknelėmis. Ir jię^bijojo? kad ji 
nubudug, įę neissigęsty? ir susislapstė uz krumę? uz medžiu ir prasketę 
sakas žiurėjo? kada ji kelsis*

Ji pakirdus tarė:
- Sapnavau? kad miegu tėvo dvare? o Šimtas kareiviu mane saugo.
Žvejas atsake.
- Ne šimtas kareiviu? tik visi girios žvėrys budėjo.
IŠ savo slėpynių išlindo^ir vilkas su kiaune ir^voverė su stirna? 

visi jie išlindo? dideli ir maži*. Is tolo sustoję? džiaugėsi jie ir 
kumsejo vieni kitus? kad karalaite valgo ję surinktus riešutus ir medę.

Lokys tarė jai:
- Sėsk ant mano pecię? ir nunešiu tave ligi miesto.
Ji užsilipo^jam ant nugaros ir įsikabino į jo plaukus. Kojas su 

auksinėmis kurpelėmis ji užsidėjo ant jo aus u.. ^Ir taip jie keliavo per 
Šilus? per liepynus ir per krumus* Zvejas^e^o salia karalaites? vovere 
riedėjo pryšaky? o vilkas su kiaunevbego is sonę. —Tik stirna nesilaiko 
tvarkos?*is džiaugsmo ji negalėjo iškęsti _ir šokinėjo per avietes ir laz
dynus. Tetervinai suposi sakose ir kraipė kaklus? lyg klausdami vieni 
kitu: ’’Kas čia dabar?!“

Pavakare jie pasiekę lygius laukus ir toli pamate bokštus. Lokys 
nulaipdino karalaitę ant žemes ir tarė:

- Mes bijom kareiviu su šautuvais ir toliau neisim.
Žvėrys nubėgo atg^l i girias ir į savo urvus. Karalaite su_zvėju 

nukeliavo į miestę? ir žmones ja pažino is auksiniu kurpeliu ir mėtydami 
kepures šaukė taip smarkiai? kad karveliai ant stogo apkurto. Sužinojęs 
karalius_išjojo ant balto žirgo ir savoj3.uk t er i pasodinęs į karietę nu
vyko į rūmus,_kur dainavo? šoko ir valgė? o midaus išgėrė visus bosus? 
kiek ju ten^rusiuos buvo._ Žvejas sėdėjo tarp generolę? ir po vaisię ka
ralius pasišaukęs jam tarė:

- Dęosiu tau įkaišę aukso? lead namo grįžtum turtingas? su žvilgan
čiomis pusnimis ir sermonelio apikakle. Tau nereikės dirbti? galėsi var
tytis lovoj ir gerti vynę.

- Kas man iš tę. pinigę ir lobię? ir ko man keliauti iŠ čia. Duok 
man darbo? ir bus man smagu tavo dvare.

j3.uk


is;
.. Karalius l-iepj jam jpriziūreti sbdę. Jis gone jo saka®, kasiojo 

Jomę} ir^o.belys pražydo taip kvapnia i > kad karalaitei patiko vaike c lot i 
tarp medziyi.• ■ ‘ ' •'•'•■ ........ ' ' . . . ■ . .■

Žvejais tarė jai
- tfai t.U pa&itfodal Wp Ulytf4 iuMySrii^* Hebls bites dūzgia daug 

meiliau;
Ir juodu kalbėjos apie hpįb Uui^iUU Kapela ir girios zva*

ris. Bet karalius nenorėjo, kad juodu.sneketiĮsl; <T|s liępe vaikinui 
šerti arklius, ir ję plaukai tuojau erne žvilgėti; Jie buvo linksmi, 
riete sprandus ir zvenge; ;

Karalaitei patiko važinėtist ir kinkydamas arklius žvejas tarė t

* Tegu ratuose tau būva minkščiau, kaip ant lokio nugaros«
Tada valdovas įsake jam lipti į bokštu ir žiūrėti ar prįešai neatel? 

ną. Jis stovėjo ten septynias dienas ir septynias naktis* Aštuntoji ry
ta jis išvydo pulkę ^artinant i s prie miesto. Prysaky jojo vyras su raudo
nu apsiausty ant.peciy ir auksine karūna ant galvos. Jo ginklai pries 
saulę taij> žvilgėjo, kad net aki vore. ...

• t ’A? f '

Žvejas tarė karaliui! '
- Maciau pulkę raiteliu + gal priešai?
- No, w aįsake valdovas. - Tai mano kaimynas, už kurio rytoj iš

tekės mano duktė.
Vaikinas išėjo į sodę, vaikščiojo tarp žieduotu kriaušiu ir čiul

bančiu. varncnę ir susitiko karalaitę.

" Jis prabilo! ‘ ’ •••
- Tu man buvaį dailį, ir aš nepabūgau juros sūkuriu ne tameįy gel

mių. AŠ kopiau stačiais ^laitais, palikau tėvus ir brolius ir miškais 
nešiau tave ant rankę. As saugojau tave nuo vilkę ir loklę ir padariau 
juos jaukius, kad taU tarnaitę* • -

Ji tylcjo ir nieko neatsakei
$ ' Jis vėl tdret

> - Ka man daryti, kad tu kalbeįumį Ar tau parnešti paukštę, giędan- 
eię devyniais balsais, ar pįaukti uz jury. ma#iy ir ten salose tavo rūbams 
nukirpti- avis, kurios turi šilko vilnoj? ,•

Ji nieko ngatsake. Ji išgirdo.ties mięsto vartaia trimitus ir v 
grįžo į rumus. dvejas nusiminęs yedejo pas sęltini, liūdnas jis veiks
liojo sode ir. atsisveikino su medžiais, žydinčiais eilese, ir su žirgais, 
žvengiančiais tvartuose.

Paskui jis iškeldavo ir ėjo per laukus, brido per liūnust Jo dra
bužiai sudrisko nuo erskeciy, kojas.skaudejo nuo akmeny. Kieles ir snie- 
ge no sulėkę pro ji klausdamos! .’’Kode į tu toks nelaimingas?” Girioje lokyg 
į ji žiūręjo.nustebęs, o voverele nežinojo kę daryti ir atsisėdus ant 
uodegos isskėtė kojytes.



19.
Jisai nuvyko prie marlę kranto ir prarymojo ten vist) įienę ir nak

tį. Rytas buvo audrotas. Vilnys kilo ir šoko kaip supykę žirgai ir 
baltomis putomis nuaudė pakriaušes.

įvejąs žiūrėjo į verpetus jūroje? ir staiga jam šmestelejo? lyg 
lįugne žvilgėtu auksine kurpele. Jis pasilenke nuo skardžiaus žemyn, 
šoko į bangas ir paniro. Jis„skendo gilyn ir gilyn? kol is^tos vietos? 
kur jis įkrito? pakilo kregždėj toji maža paukšte? ir atstačiusi baltę 
gūži pries vėtrę lėkė Per vandenis ir vėjus„Skrisdama per girię jį _ 
nusiskynė egles spyglį ir nuplasnojus .atsitūpė ant kartaites? ties žvejo 
tevę langu.

Ji tupėjo ton ir laukė. Ėjo broliai pro sali ir jos nepamatė. 
Tėvas pažiūrėjo į paukšti ir nieko nesuprato. Pakilo tada nuo ratelio 
motina ir išvydo kregždę su spygliu snape. Ir ji gailiai pravirko.

- Antanas Vaičiulaitis -

PA V E R .G T 0 J

(Iuxl C. ŽINIŲ SANTRAUKA )

RAUDONAJAME VILNIUJE
Rusiškoji valdžia — Vilniaus gyventojai nebepanašus europiečiams — 

Repatriacijos sunkinamai - Varšuvos delegatę likimas - Kainos - Kovos*
— Vietos lenkiškas dienrastįs NOVY SUI^T savo lapkr. 1 / d. laidoje 

ištisai persispausdino vilniečio žurnalisto? Ricardo Kiersnowskio? rasi
ni? seniau tilpusi Londone laikrašty? DZIENNJK POLSKI. Pranešimas yra 
paremtas daviniais? kuriuos patieks į Vakarus atbėgęs„vilnietis. Straips
nis yra pakankamai objektyvusvir verias musę visuomenes domesio. Todėl 
jis čia patiekiamas vertime ištisai.

Šiandien Vilniusvdaro be, galo liūdnę įspūdį. Gana sunkiai apgriau
tas kautynių metu? ypač vokiečiams besitraukiant?■— miestas nesikelia įs 
savo suskukimo? nepaisant to? kad formaliai jis esęs "Lietuvos.Tarybines 
Respublikos” sostine. Galop? Vilniaus lietuviškumas yra.grynai teoretiš
kas dalykas? kadangi nedalomai ir visur ten valdo rusai išimtinai. 
tiktai Vilnius? jo kraštas? bet ir visa Lietuva yra uzplukdyta tarybines 
kariuomenes. Sovietu daliniai yra apsistoję netgi vienkiemiuose ir 
kaimuose.
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vLigi šiol daugely vietų dar nėra iŠ gatvių nušalinti griuvėsiai. 
Tragiška vaizdų sudaro Vilniaus v.ir Vokiečių gatves. Mickevičiaus (dabar 
Gedimino) gatve - irgi turi milžiniškų nuostolių. Tarpe sugriautu pasta
tų yręi, tarę kitko-, naujieji RKO rūmai, Klbera Raudonojo Stralio ir 
Georges viešbučio. Is kavinių?išliko RŪdnickio ir Stralio ’’Žalioji”, 
Ten galima gauti biaurios kavos ir.pyragaičių? kadangi tai? vistik? yru 
’’Pirmos Klases” kavines. Miesto gyventojai Jų vengia? kaip ir ’’pirmos 
klases” restoranų? t.y., ’’Bristol” ir Zacisze”? kuriuose visuomet apsčiai 
užtiksi sovietiškų karininkų ir NKVD valdininkų.

Vilniaus bažnyčios? apart Sv. Kazimiero? bendrai išliko sveikos. 
.Vilniaus Katedra išliko, sveika? tiktai artilerijos sviedinys numuse galvų 
vienai statulai, kurių dvi stovi abipus kryžiaus virš' didžiųjų durų. 
Aušros Vartuose tebevyksta pamaldos prie„Šv. Mergeles Stebuklingojo Atvai 
do. Kaip ir anksčiau? Aušros Vartų gatve yra užtvenkta maldininkų minios

• 1-. TŪKSTANČIŲ LENKŲ ; y

Vilniaus gyventojai lygiai lietuviai kaip įr^lenkai^- nieku neprį 
mena europiečių savo išvaizda? Elegantiškai apsirėdžiusių žmonių neberas 
Kaipo apranga - vyrauja vata pamils tos ”fuf alkos”? arba naminio audime* 
‘kubračkos”•> Odinį apavų pakeitė tūbines (vailokai) su guminiais padais ? 

Moterys,- kaipo taisykle? 'galvas apdengia skepetomis... Bex<uris asmuo? pasi 
zymįs elegan’Giskešniu apdaru? nuolat turi pasiduoti milicininkams? kurie 
dokumentus tikrinaYpatingai charakteringa yra tai? kad Vilniaus gatves 
nesimato jaunuomenes. Vyrauja senesnieji žmones arba vaikai. Vilniaus 
jaunimas išnyko is mieste u - ---

Bendrai imant? tenka nustatyti? kad Vilniuje pasiliko jie daugiau 
kaip 15,000 lenkų? daugiausiai : vyresniojo amžiaus. ^Dar tebera kelios 
dešimtys lenkų kunigu, betgi "jų skaičius kųsdįen mažėja. JKas galėjo 
lenkų tarpe išvykti į Vakarine. Lenki jų - išvažiavo^Panašiai buvo ir 
kaimuose. JButa kaimų, kurių visi gyventojai pareiškė noro išvykti? jų 
tarpe... išimtinai baltgudzlų gyvenami kaimais

Pradžioje šie išvykimai Lenkijon vyko be didesnių kliūčių. Vienok 
vėliau NKVD, pradėjo daryti kliūčių.

Taigi, buvo paskelbta, kad išvažiuoti tegali, til£ tie? kurie sumo
kėjo visus, mokesčius* Vėliau paskelbta? kad tegali išvykti asmenys, pil
nai sumokėjų mokesčius ir yristdtc, nustatytas grūdų ir daržovių kvotas* 
Tuo budu susidarė užburtas ratas.. Mokesčius: sumokė j ęs^-- dar nepristato 
piliavu; kas pristatė grūdus turėjo naujus mokesčius mokėti. Balt-
gudziuš, kurie pasisakė norį išvažiuoti, - didžiumoje išgabeno į Rusijos 
gilumų. .. ’' • \ .

•Is "arsu,vos 'atsiustieji ’’Lenkų lepatriacijines Misijos” virsįn-.nkai 
•J..golūjo 3USĮgyventi su NKVD. .Pirmutinis Repatriacijir.es Misijos s©:fas 
: ’’Lenki los kers pu.dike c Vyriausybes įgaliotinis” ouvo yrlniuae suimtas

.. i ateis, ca&. 15-kai metu kalėti. Osubkos vyriausybe netgi nemtervene'/o 
o atš'ovo byloje. ’ ’ •

Repatriacijir.es
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Victonv0checkio is Varšuvos atvyko tūlas p. Urniasz? kuris jau po 

dviejų savaicię pabėgo atgal Lenkijon.

Treciasis? sykiu paskirtas ir Lenkijos Raudonojo Kryžiaus direkto
rium Vilniuje^, - P. Kalicki? taipgi pabėgo ir sienę perėjo su pagalba-..*, 
vieno lenkę ’'žaliukę” dalinio? kurį sudarė jaunimas? šimtais- sprukęs į 
miskus.

Galop? vėliausias ’’gecpcspolitos Vyriausybes*' delegatas - Lipinski 
- rezignavo iŠ^pareigę tučtuojau? kai tik atvyko į Vilnią? ir kuo skubiau
siai grįžo Varšuvon.

K A INOS

Nepaisant patarlinio lietuviu rūpestingumo ir ”gaspadoriškumo” - 
Vilnius badauja j. Me į. Vilniuje? nei.Kaune nėra nei vienos, stambesnes pri
vatines krautuves. Šalutinėse gatvėse dar galima retkarčiais uz'tikti 
mažycię krautuveiię.? kurios yra pasmerktos išnykimui anksčiau ar vėliau.

Vyriausia sankrova Vilniuje yra valstybinis ’’Gaštronom”? įkurdintas 
Mickevičiaus gatvėje. Šio j e .krautuve je gali pirktis betekąs? vienok ne 
visiems yra nienodos kainos. Sovietiški karininkai? aukštesnieji valdi
ninkai ir NKVD agentai gauna nuolaidu. Nuolaidos NKVD-istams siekia 90% 
parduodamosios kainos. Valdininkai turį nuolatines_taip vadinamas ’’limit- 
nyje kartočki”. Gi darbininkai ’’darbo žmonię tėvynėje” negauna jokię nuo
laidu. >

Kvalifikuoto darbininko atlyginimas siekia 500 rubliu į menesį. 
Kainos ’’Gastronome” yra šios: cukraus kilogramas - 100 rublię, lasmię 
kilo - 140 rubliu? mėsos kilo - 40 rubliu. Pyragaitis - 8 rubliai. 
Kažkodėl ’’Gaštronom” yra užverstas daktily. Kilogramas daktily (’’pirsciu 
ku”) kainuoja 270 rubliu. Taipgi pilna jsampano. įampano bonka kainuoja 
25 rublius? kadangi tikrai kapitalistinėse valstybėse sampanas yra tiktai 
buržujams. Rusijoje darbininkas turi teisę pigiai įsigyti sampano!

’’LAISVI LIETUVIAI” ir NKVD.

Visas Vilnius? Vilnija ir Lietuva dreba po sovietišku teroru. Šio 
teroro aukomis krenta ypatingai lietuviai? kadangi lenkę, jau nedaug liko. 
Tas paveiks lietuvię pagrindinį nUsistatymę lenkę atžvilgiu. Lietuviai 
kaupiasi prie lenkę ir kiekviename ne tarpiniame.. pasikalbę j ime pabrėžia? . 
kad be tikrai laisvos ir nepriklausomos Lenkijos - nebus Lietuvos.

Lietuva žįsta? o jos gyventojai masiniai išvežami Rusijon. Kas 
aiškiai nepareiškia savo nusistatymo, kas nepabrezia demonstraciniai savo 
ištikimumo, marijonetei - Paleckiui? - žus anksčiau ar vėliau. Neseniai 
buvo suimtas ir Sibiran išvežtas buvęs Lietuvos premieras? garsusis kun. 
Mironas.

Lietuvię jaunuomene masiniai bėga į miškus. Lietuvię partizaninis 
karas giriose yra labai stiprus ir puikiai suorganizuotas. Lietuviai 
bendradarbiauja su latviu ir, estu partizanais. Lietuvos ir Vilnijos gr 
riose slapstosi ‘‘Laisvę Lietuvię” daliniai.
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NKVD bestijaliskai žudo "Laisvuosius Lietuvius" - nuėmimo atvejais ♦ 

NŪŠudytyjy lavonai, kaipo bendra taisykle, kaimuose ir miesteliuose Jam-j 
portį viesoee vietose. Neseniai Alytuįe per dešimtį dienyvrinkos (aikste jc 
gulėjo 40 lietuviu lavonu. Lavonus išgabeno jau visai*pašvinkusius»

..Tai yra Kyvybine kova - ligipnirties. Lietuviai įeigla, kad yle.rng. 
nebe ra\ j okią pas ir inl^imo . Ir jie žudynėmis atsako '£_ nužudymu, naikindami 
mažesnius sovietinius dalingus ir patrulius• Tokiai būklei vyrauj ant, 
Vilniusvirio'i^iižinišky NKVD eenVu visleme Baltijos kraštams. Aštuo
niasdešimt ' didjlaueiy pafjtaty Vilniuje užima NKVD* Visur kurdamos yra 
prikimštos guitfltyjy^

Tokia y£fr' Vilnlia^ ir 'Viįrdjąa tikrove.

t § įMOAj SKAUDOS VOKIBT ĮJOJĘ.
v.
Vakaru. Vokietijoje. - Paskutinis 2Teviškes Aido" numeris straipsnyje 
"Musu*~ginklai" tarp kitko rašo; "Musy kovos ginklas šiandien nėra 
kardas ar šautuvas. Prie jo nes galim būti^pasaukti tik Vakary ir Ryty 
galybėms susidūrus, lies kovojame šiandienai savo teises geru elgesiu, 
tuo parodydami savo tautinį subrendimą. Musu spauda, menas j sporįps, kai 
dianis darbas stiprina ne o ik mus pačius, be "u skina keliui ir į musy lala 
ve» Savo kultūrine veikla mes atkreipiame kity taūty _demesį,^įgyjame jy 
simpatijas ir padarome draugais kovoje del mūšy laisvesApžvelgia 
sunkias darbo sylygas, laikraštis straipsnį baigia: "Musy visuomene 
dainai pasirodo darni ir vieninga kultūriniame ir tautiniame darbe, 
Turime eiti pęie dar didesnes vienybes. Visi asmeniniai nesusipratimai, 
nesklandumai šiandien yra salintini. Visky šiandien turi nustelbti didy; 
sis troškimas - Lietuvos Nepriklausomybei Su pasipiktinimu stokim© priei 
bet koki skaidymu, savitarpinius ginčus ar.musy drausmy ir vienybę ardan
čius veiksnius." ' .

Toliau tas pats laikraštis patiekia skaudziy,žinių iš Lietuvos. 
Remdamasis vienu paskutiniujy "Tiesos" numeriu,■laikr&stis rašo apie 
didelį Lietuvos naikinimy ir alinimy. Vedamajame "Tiese" taip rasantli 
"Vienas svarbiausiu^mūsy^partiniy organizacijy politiniy uzdmviniy yra 
stiprinti kova prieš buožinius nacionalistus, ir jy gaujas, vis siaučian
čias kai kuriose srityse. Reikįa sukelti į kovy prieš siuo^ niekšišku^ 
nusikaltėlius placiasias darbo žmoni y mases, Reikia py.gri^ztinti^kova 
prieš vlsust tuos, kurie tiesioginiu ar n.etie§,ioginiuvbūdu šiems išdavi
kams padeda ar juos remia." ‘Atrodo, kad bolševikai sįuo metu stejigias£ 
Lietuvoje sykelti vi$us tamsiuosius gaivalus, kad gaiety įveikti tūutiš^ 
kai nusistačiusius lietuvius. .Tojijcova, atrodo, bolševikams yęa nepa
prastai ^unki, nes lietuviu tauta ią paskutiniyjy spiriasi pries savo 
galvažudžius.
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Ypatingai alinama Lietuva ir ekonominėje srityįe. Jau remiantis 
vien "Tiesa"?„atrodo? kad Lietuvoje greitai pasireiks visįskas badas? nes 
didžiausi žemes plotai neapsejami? gyvuliai baigiami išvežti? pajėgesni 
įmones slapstosi- nuo persekiojimy ir negali dirbti lauko darby. "Tiesa"? 
zinomas visus kolioja9 keikia ir siūlo dar didesniy našumu naikinti tauti
ni lietuviy elementu. Jį žino," kad išnaikinus lietuviy tauty ir jos vietcn 
atvežus nuskurusius * ir išbadėjusius maskolpalaikius? Lūs ramiau - jiems 
užteks pely ir gales tenkinti "draugo Stalino" norus ir užgaidas.

"Tiesos"'pasigyrimus tik^tiesiais žodžiais patvirtina šiomis, dieno
mis Miunchenan atvykusi viena žyde? kurios pasakojimu? Lietuvoje šiuo 
metu gyvenimas daugiau negu, baisus? lietuviai tremiami į„kalėjimus ir 
Sibirą? jokio gyvumo? visiška apatija ir nusiminimas. Del nuolatines 
suominy baimes atvykusieji pataria verčiau iš užsienio Lietuvon jokiu 
žiniy nesiysti.

PASTABA? Tiesa yra lietuviy kalba okupanto leidžiamas dienraštis Vilniuje

L I E T. U V I I S K A U T A I._____VOK I3TU0 J.

Pirmieji^skauty vienetai pradejo„steigtis Lietuvoj 1918 m. pabai
goje 5 amerikieciy lietuviy broliy Jurgely pastangomis» Per nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpį skautai išaugo į populiariausiu jaunimo organizaciją? 
turinčia Šiuos skyrius jaunyjy skauty - skaudy? skautu? jūros skautu? 
oro skauty ir skauty vyciy. -Pasaulio skauty sefas lordas R. Badeu - 
Powell? „atsilankęs’ 193.3 m0 į Lietuvos skauty tautiny stovykla Palangoje? 
labai gėrėjosi pluktu lietuviy. skauty susitvarkymu® jDkupacijy metu? dau
gelis skauty vienety dirbo slaptai? kadangi tiek bolševiku? tiek vokieciy 
skauty.organizacija buvo nepakenčiama.

1945 mi pavasarį? lietuviai tremtiniai? išsilaisvinu nuo Hitlerio 
globos? vėl griebėsi dirbti?, kurti? organizuotis* Pigieji vėl sukruto 
skautai ir Detmold vietovėje buvo įsteigta pirmasis skautu vienetas.
,Siuo metu Vokietijoje? 3 zonose? jau veikia apie 200 skauty draugovių 
su dideliu skaičiumi nariy. Skautai yra oficialiai pripažinta organiza
cija tiek kariniy valdžių Vokietijoje? tiek tarptautinio skautu biuro 
ir tautiniy skauty asociacijy. Veikiama vadovaujant seniems vadams pagal 
senąsias tradicijas ir statutus. Šiy vasary Vokietijos lietuviy skautai, 
stovyklavo apie 30-tyje stovykly. Studentai skautai taip pat susiorgani
zavę ir Baltijos Universitete - Hamburge? turi savo seny jy kornoracijy "Vyžis"e, iš viso? visi vienetai gražiai ir noriai dirba? ruošdami stovy
klas? iškylas (1-2 dieny stovykla) sueigas? pasirodymus - laužus. Į visus 
parengimus visuomet atvyksta aukštieji U.N.R.R.A. ir kariuomenes pareigū
nai j^kurie maloniai priimami, išleidžiama savy knygy ir atgaivinti lai
kraščiai "Skauty^aidas" ir "Skautybe"<> Iki šiol jau buvo 3 visuotini 
skauty vady suvažiavimai? kuriuose svarstomi organizaciniai ir auklėjimo
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24. 4 • • 
klausimai. Beveik visur skautai yra gražiai i# tvarkingai apsirengę 
svariomis uniformomis ir’gerintu negu bet kas reprezentuoja Lietuvą. 
UiN.R.R.A, ir kariuomenes vadovybe gražiu lietusią skautu veiklu labai 
teigiamai įvertino ir todėl visokeriopai remia, taip kad kai kurie .vad 
džiaugiasi, jog kai kuriais atvejais os^ geriau susitvarką negu tėvynę 
Taigi skautai dirba_ir budi, kad butą visuomet pasiruošę - ’’Dievui, Te 
nei ir .artimui” padėti. . •

- S.*.. At. •*
■ <■ n • • •

I .n i.tį į! k * d - *** ..ll'i i » i f  --------------------- •

• * * ** •
ALBERTOJ IR Ė4 C?4 PROVINCIJŲ BE STREIKO ANGLEKASEI 

GAVO PAKELTI ^LGAG aNT DIENOS $1440;

Kas įdomiausi kad man DrumhelleF apylinkei gyvenant Jau suvirs 

18 metą ir pimą kartą atsitiko taip lead be streiko Co* susitarė su 

unijos atstovais ir pakele anglekasems ant dienos $1*40. Einant naują 

kontraktu anglokasei Albertos ir 0» C* provincijose dirbę 5 dienas. | 

savaitę ir dienos užmokestis bus ')8*74* Vadinasi kožnas šeštadienis 

skaitysis nedirbama diena* ir jeigu pripuolamai reiktu šeštadieni dirt- 

tį tai už šeštadienį skaitysis pusantro laiko* Iki. šiolei užmokestis 

buvo $7.34 ir dirbom 6 dienas per savaitę. Tikrukoj pakelti nieko 

negavom, nes kiek pirma uždirbom per 6 dienas tai dabar maž daug tą 

patį gausim už 5 dienas ir vietoj 6 dieną jau dirbsim tik 5 dienas* su 

tuo pačiu užmokesčiu. Pakėlimas išeina tik tiek kad jeigu katram papu2 

tu Šeštadieni dirbtį tai gaus už tekę dieną pusantro laiko. Bet kompa- 

nijos paprastai venge tokio darbo kuris kainuoja pusantro laiko, tik 

labai svarbeis atsitikimais toke diena šaukė į darbą. Bet visgi kad- 

ir tas pats užmokestis, bet anglekasei turės nors 2 dienas liuosas ant 

savaites ir gaus daugiau pasilsėti nuo sunkaus kasyklų darbo* gaudami 

tą patį užmokestį ką anksčiau per 6 dienas uždirbo.
■į '' / • ’• . •

-• A. Vaisnis.-
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PASEKMINGAS VAIDINIMAS.

-Sekmadienį 24 d. lapkričio? ”Sv. Kazimiero Parapijos Choras0? 
pastate triji^. akr^i Komediją ’’Katriute Nepasakei” Veikalas puikiai buvo 
suvaidintas Šių artistu:

Jonas Kragius (pavydus vyras) Alekas Bandžius - Mare Kragiene _ 
(to pavydo priegastis) Jule Bashaw (Dereškeviciute) - Barbora Bistryte 
(Mares pussesere) Izabele Ambrasiene - Petras Morganas (milionieriusį 
Vincas Kajackas - Ona Zaunyte (pagauna milionieri^) Alice Kantautaite - 
Katriute (paslaptį užlaikanti tarnaite)vRita Kantautaite - Justinas Pumpa 
(amžinas ligonis) Antanas Šaltenis - Rože Žibaįte (jį ligonį myli) 
Marija Dainiute - Vincas Vingilas (jis myli Roz^) Vincas Bubelis — Dr. 
Pilsa (jis visus pagydo) Vincas Kalinauskas-- Sargas? Edvardas Bobinas* 
Scenos difektorius: Vincas Kajackas? režisierius: Vytautas Sirvydas*

Vaidinimas visiems susirinkusiems labai patiko.

KALĖDŲ EGLAITE.

21 d. gruodžio ’’Kalėdų Diedukas” atvaŽuos į D^L.K. Vytauto Nep£. 
Klub^? 4:00^val.vpo pietų. Tai dienai yra labai graži programa suruošta. 
P. Jonas Yuskevicius parodys speciales filmas? kuriuos sudomės mažyčius.

Taipgi 29 d. gruodžio ’’Diedukas” nuvyks į Sv. Kazimiero parapijos 
svetaine 4:00_yal. po pietų? kur bus vaidintu Kalėdinis veikaliukas 
”Pe t ruko žvake”•

Visi Montrealo lietuyiŲ vaikučiai neužmirškite šii£ dvieju paruo
šimą kuriuose dalyvaus ’’Kalėdų Diedukas”. *
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D. L. K. VYTAUTO NEi->R. KLŪBB,. KOMUNISTŲ LAIPSNIS SMiRKLlI NUKRITO*
- 1 " • '/”l .--v j " i • ‘ ' ■ ''••■ ■'

> . ' '• - / . '

-''/Metiniam. susirinkimo, valdybos rinkimuose, nei vienas komunistas 
nepakluvo tik į "BoaM Direktorius" vos ne- vos pusantro komunisto įsirita

Ko toliau, to labiau žmones^pradodę pažintį komunistę. visokius., 
žiaurumus. AŠ linkiu^ kad ateinančiuos rinkimuose komunistę raugas bptu 
ne tik ie valdybos iššluotas, bet kiekvienas narys kuris sergę komunietli 
kę ligę butę ie klubo prašalintas. Per. juos klubo vardas galį smarkiai 
nukentetį• . •,

"Sorininku” susirinkimo gerbiama^ Klubo pirmininkai J* Vilkaitis 
ir "Board Direktorius0 Ji Sarkis pranese kad į klubę lankėsi policija ir 
perspėjo buvusia valdyba, jeigu klubas norį gyyuotį ir nenustotį loidimę 
tai turi apsivalyti nuo komunistu.w Tad. „klubiečiai į darbę, o jus raudo n 
skuriai kurio per keletu me tęvtersete DįL.K.V. Klubo v ardę nenusiminkite 
į Sovietu Lietuva niekas neveš, kurię jus kitiems labai persiate o patys 
nenorite važiuoti, bijote kaip velnias kryžiaus. Geriau pasitraukit® į 
savo draugijėlės kuriii turite tiek daug vįsokię Iiteratūkę ir pasalpinę 
draugija, mos ten jusę netrukdysime bet is D.L.K.V. Klubo; laukį į į

• Ateinančiu njetu nauja Valdyba* Pirmininkas: J. Vilkaitis, vice-* 
pirmininkas: J« l^ėckaitis, ^protekolę sekretorius: A. Norkeliunas, finans 
sekretorius: J. Marozasa. iždininkas: M. Mašnfckas. Moterių skyriaus se
kretore: 0. Vilkaitiene. Baro.Sekretore P. Decaire (Grabauskaite) 
"Board Direktoriai": ž J. ^Bakanąvicius, J. Gargasas, J* Lekniekas., Ą. Nop- 

jzaiša, J.'-Lesevicius. Šėrę sekretorius : P. Gudas
r.-; t- v- . . ' . " v " ■ 'G

... v ; A ~ Klubo porininkas -

Smarkiai buvo susirgęs, didžiai gerbiamas ir visu mylimas D.L.K_ 
Vytauto Klubo pirmininkas Juozas Vilkaitis, kuriam buvo padarytu didele 
operacija, jam pavyko viskas laimingai praleisti* Pasveikęs eisesi smar
kiai darbuotis Klube, jau penktas metas elnę pasekmingai pirmininko pa- 

■ reigas* •

Linkime geriausios sveikatos, darbuotis nenuilstančiai visij 
. Lietuviu tarpe.

. > Ponia 0. Jasiuniene daug.pagerėjus, pasikėlė iš lovos po bigkl, 
nors dar sveikutę neatgavus kaip reike,1 bet visgi labai malonu kad jau 
savo nameluose sujryzo iš ligonines, tarp savųjų ir kasdien einę .geryn.
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VESTUVIŲ VARPAI SUSKAMBĘ ! ! I

- 23 d. lapkričio p-les Viktorijoj Katiniutes ir P* Broniaus Bužo? 
įvyko sutuoktuves Lachine9 Prancužū bažnyčioje.

- 30 d. lapkričio p. 0. Lenkaitienes ir Lietuviu Parapijos komiteto 
J. Juotkaus9 įvyko šlubas Šv. Kazimiero bažnyčioje.

4 d*. gruodžio.? mirė Karolina Loziene ^Albrikiute) pusamže. 
Paliko didžiausiame nuliūdime savo sunu9 marelę ir du anūkę.

• • > '
Te ilsėsi ramiai svetimoj žemele.

K.L.C. Tarybos pirmininkas A. Navickas^ vieše josi Toronte 29 ir 
30 lapkričio.

Gerbiamas Tėvelis S. Kulbis? 19 <1. gruodžio.? išvykstu dviem savai
tėms pas Toronto Lietuvius praleisti taip visiems malones ir brangias 
Šventes.

Linkime pasekmingos keliones ir laimingo sugryzimo.

S. Žigiuniene labai dekuoję^visiems uz skaitlingu atsilankymu
30 d. lapkričio į Šv. Kazimiero bagnycięj? del išklausymo Sv. vMisiu5 ku
riuos buvo laikomos9 liūdnai atminčiai vieniu metę sukakties žuvimo A.+ A. 
Petro Šižiuno.

9d. gruodžio P. Kliseviciene is St. Calixte9 nuvyko į ligoninę 
del sunkios operacijos.

Linkime kuogreiciausiai sustiprėti ir atgautį visiškai gėrę sveikutę
•M ""

Del patikrinimo sveikatos p. B* Norkeliunas randasi ligonine. 
Tikimės vėl pamatytis musę tarpe greitoj ateiti.

Geriausios sveikatos linkime visi.

JP. J. Boneviciene (Ramanauskaite) aplanke savo brangius Tėvelius 
ir visas gimines 7 d. gnuodzio ir laimingai sugryzo į Greenfield Mass.
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Siu qietu 8 dienę gruodžio men.-, Sv. Kazimiero Lietuviu para-pi jos 
svetaine/ įvyko labai įdomios prakalbos.

Prakalbas rengę Kanados Lietuviu Centro -Taryba.

Kalbėtojas buvo atvykęs iš Amerikos Centro Tarybos9 neseniai at
važiavęs iš Vokietijos gerbiamas Adv. R. Skipitis.

ITors mazui^buvo isgyrsintę bet_publikos prisirinko virs ”200° 
Žmonių ir su didžiausly atidumu lauke kalbėtojo žodžly.

Tarybos pirm. At Navickas, atidaro prakalbas tardamas trumpę įžan
ginę kalba ir pakvietė tartį porę žodžiu gerbiama Klebenę Kun. Bobinę. 
Klebonas trumpai savo kalboje ragino visus Jungtis į vieny garbingu 
Lietuvos vadavimo darbu, ir dirbtį visoms išgalėms iki nebus sutraukyti 
Lietuvos vergijos pančiai kol nesuplovėšiuos Lietuvos tryspalve valiavę, 
Gedimino Kalnę•

Toliau buvo pakviestas tarti porę zodziy, neseniai atvykęs is 
Prancijos Tėvas S. Kulbisj kuris pasveikino susirinkusius'ir taipgi 
kvietė visus budėti ir dirbti Lietuvos vadavimę.

Toliau einame prie Šios dienos kalbėtojo. Pasirodo irįkalbėto jas 
'■ ant sceno© (salėj plojimus). -Susikaupęs energijos ir pasiryžimo kovoti 

už Lietuvos laisvę, tarė į susirinkusiuose ’’Broliai ir seses Lietuviai; 
Noriu as jums pranešti ka aš patyriau Lietuveję būnant pirmuose Rūsy 
okupacijos laikinose ir būnant Vokietijoje isvietinty Lie tu v iy tarpę.'

Tad saVo prakalbę padalino į dvi dalis* Pirmoji Lietuvos bylę. 
Antroji dalis Lietuviy gyvenančiu vargus ir kančias belaisviu stovyklose

Kalbėtojas pirmojoj_savo dalyj pasiekė istorijos Lietuvos lapus* 
Kuomet Lietuva buvo didele ir galinga, ^tęsęsi nuo_juodujy ikį 
juru. . Lietuviams ir Lietuvaisbuvo didžiausias smūgis Liublino dniu 
nes kilo kivirkšeiai,tarp .Lenku ir Lietuviu. TUom pPiesai pasinaudojo 
Lietuvos ir Lenkijos tautu pasidalinimu* (Vokiečiai, Rusai įr Austrai; 
Didziaugia Lietuvos dali$ pateko Rusams ir buvo rusenami. Uždraudė 
lietuviška spaudę, už mažiausi prasizengimy buvo veziamį į Sibirę ir 
sodinami į kalėjimus*

' Bet viskaš buvo veltui ir štai 1918 metais susirenka Lietuvos
mokslo sunūs.Vilnyje ir praneša pasauliui kad męs atsipalaidojome nuo

• visiu p>avergeju ir. stojomy į ..laisva nepriklausoma gyveninę (salėj plo
jimas). Bet sako>nemanykitę kad Lietuvę atgavo laisvę be auky, t.y. 
gyvašeiy, labai labai daug žuvo uz laisvę.

Toliau kalbėtojas pažirni vėl Lietuva užpuolę raudonieji šaranciai, 
1940 metais Rusai motivuodami_tuom: Kad Lietuviai gaviy jyju karius, 
bet tai buvo slykštį melagyste kad apkaltinįį Lietuvę ir j y okupuotu.
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Štai birželio 15 diena sulaužo Lietuvos„sutartį padarytą su rusais 

ir okupuoją Lietuvą. x5irmutinese dienose norėdami pasirodytį nekaltais 
avinėliais? nes kišo į vidaus reikalus? bet sulaukią 12 dienos liepos 
menesio, Lietuvos Šviesuomene pasigenda Kauną keletą desetku Inteligentą* 
Užklausus Rusą jie atsako nieko nežinanti. Tdi buvo Rusą^uzsimoj imas ir 
naktinis vogimas inteligentu ir šiaip patriotinio nusistačiusią Lietuvią. 
Beto prasideda naminiai suklastuoti areštai ir trememi į Sibiro tyrlau
kius? iš kurio nėra vilties sugrįsti. Buvo grūdamą į.gyvulinius vagonus? 
be maisto? be vandens ir ardomos seimos? vyrai atskiriami nuo žmonos? 
žmonos nuo vyrą? vaikai nuo tėvą? tai buvo tragedinis laikotarpis? kokio 
dar Lietuvos istorijoj nėra būvąs.

■ Ir štai 1942 birželio men.? 22 dieną? prasideda VbkieŠią-Rusą karas. 
Vokiečiai suduoda rusams skaudą smūgį. Lietuvos jaunuomene sukilą ir 
pradeda rusus muštą tokią būdą paimą Kauna? apsaugo ją tautos turtą nuo 
sunaikinimo. Lietuvos sukilelią pries rusus? priskaįtomą apie 100,000? 
jaunuomenes* užėjus vokiečiams ir tie taip pradėjo daryįį kaip rusai. 
Pirmučiausia jie pareikalavo? kad_Lietuvos jaunuomene rašytus i. į jąją 
karuomene, bet Lietuvos jaunuomene pažino vilką avies kuilyje? nešiojo. 
Tuomet griebėsi kitokio„smurto t.y. kad Lietuvos mokslo vyrai atsišauktą 
i jaunuomene Lietuvos del stojimo į karuomene? tie atsisako tą vykdytą? 
tuomet vokiečiai griebėsi keršto? suimą mokslo zmonią ir išvežami Vokieti
ja, ir prasidėjo tu zmonią kankinimas. Kankinimas buvo nežmoniškai žiau
rus? būdavo surišamos rankos užpakalyje ir kabinami ant sienos ‘ir tol -pa
kartas esti pakol„lieką besamuones? tuomet nąemamas nuo sienos? kuomet 
atsigaudavo? ir vėl buvo kankinamas iki smerciai.

_Tuomi kalbėtojas kreipėsi į susirinkusius ir kviečią visus būti 
laisves kovotojais.

Šiandien yra ! labai svarbus momentas? reikia pasirengtą su visu kuosa 
reikia prirengtą Lietuvos byla ir įteiktą Tautu Organizacijai? _kuomet bus 
svarstomą Lietuvos klausimas;. Tam parengimą reikalingą daug lesu ir - 
pasišventimo? todėl ir kreipėsi į sustrinkusiuos sukeltą aukąv< Padaryta 
pertrauka prakalbos del rinkliavos? sąrašą talpinsime žemiau šio turinio.

Pasibaigus rinkliavai, prasidėjo antroji dalis prakalbos* Lietuvią 
tremtinią gyvenimas Vokietijoj.

Dabartinią laiką Vokietijoj yra susitveręs Lietuvos Vyriausias 
Vadavimo Komitetas? kuris yra nuveikęs didžiausius darbus Lietuvią.trem
tinią tarpe. Komiteto pastangomis yra įkurta du Universitetai? apie kele
tą gimnaziją ir šiaip kurturingą darbą atliktą? rūpinasi visais.tremtinio 
reikalais. Taipgi leidžia savaitraščius ir žurnalus. Didžiausia beda 
del Šviesuomenes, tai trukumą poperio? tas ir sulaiko nuo^didesnio veiki
mo. Kas daugiausiai reikalinga tremtiniui t.y. rubai ir Šiaip smulkus 
reikmenys.

Kviečia kalbėtojas pasiąstį nors po mažą siuntinėlį? tuom atliksite 
labai? labai vertingą darbą? ir suteiksite jiems daug energijos. Tremti
nią Lietuviu "Menas” stovi pirmoj vietoj kitą tautą tremtinią? uz tai jie 
tuo gali didžiuotis.
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Gyvenimo sąlygos del didelio susigrūdimo stovyklose yrą vargingas# 

nes taip vietoj mūzai, kad beveik vienos grie kito. Boto labai juos 
kankina tas nežinomas ęytojus. Šiandien čia, o rytoj nežinią. Tad jiems 
reikalinga padėti atvažiuoti, ar tai į Ameriką ar į Kanadą kur galėtų 
kurti pastovesnį gyvenimą. ■ . .. ■

Prakalbęs užbaigtos su Lietuvos hymnų. „Žmones skirstėsi su geriau
siu nuotaiką ii* pageidauju daugiau tokią, kalbėtoją, kai gerbiamas Adv* k« 
Skipitis# . •

Po prakalbu Julius Trumpą_uzkviečia„kalbėtoją su kitais veikėjais 
į vakariene pas save. Vakarienes laike rnusu svečias pasirodo netik geras 
kalbėtojas, bet ir gorus daįnininka§_ir sposininkas. Svečiams taip pati
ko kad negalėjo skyrtls, tai ir vieše josi iki vėlyvos nakties# Lietuvių 
tarpe, didžiai gerbiamas Adv. R, Skipitis paliko atminti ant visados# 
Buvo'■sunku skyrtls su taip mylimą‘ asmenį).

•s. *• ■

, ’ t , i

• AUKOS DEL "GELBĘJIMO LIETUVOS %

Sv, Kazimiero Lietuviu Parapiją $100,00$ Montrealo Lietuviu Sąjun
gą $50.00, Gerbiamas Klebonas J, Bobinas $2p«00, Kanados Dip tuvių Tarybos 
Moterių .Sekei ją $20<00, J,M, Leknickai $10.00, ą ..

Po' $5.00. ’ • ' , X- - •—■ —»■ —• tn.'C

A. Navickas, L. Gudas, M. Vilemiene, V. Mackevičius, J. ^Uprevicius, 
K. Merkevičius, P. Zabiela, J. Kilmonis, K. Ambrasas, J. Trumpa, V. Ambra
sas, J. Jurėnas#

M. Zaveckas A4.00, A. Tumacionis $3.10, K.A. Stankui $3,00, D. Yla 
$3.00. ■ , " • > * -■ J"* ' ,,

Po $$.00.'
M. Milieric, J. ^Vasiliauskas, VI. Mitcheliute, M. Žemaitiene, P. Ba- 

guzis, JA. Ambraziavičiene, P.' Tamusauskiene, J* Guzeviciust M. Norgila, 
J. Duncikas, M. Arlauskaite, „K. Mitchulis, P. Norkeliur|iene, A. Raciunįe- 
ne, J., Kavaliauskas, P. Januška, L. Rugienius, P. Vaupsas, U. Botyriene, 
J. Juskeviciug, J. Ambrasas, A. T^mkevįcius, A. Dauderis, A..Talaįaite, 
V. Raguli§_, S. Plaušinius,, P. Ivaškevičius? S. Yespelkis, V. Krikeiunus, 
M. Dailyde, P. Morkūniene. , .. . A

. \ - ..

P. Sub&ciene $1.50.
Pę $1.00. . ’
Tęvas S. Kuįbįs^ M. Mackevicįus, K. Bernutavi Šiene, M. Juškevičiene, 

T. Dubauskas, K. Žiziunas, 'M. Lukošius, M. Rugieniene, S. Mozuraitis,
A. Barauskas, S. Geįna, P._Petronis, A. Matulis, JA'-Skriubis, V. Skuda, 
M# ^Masnickas, S. Čižiūniene, A. Katinas, P. Girnius, “Pt Vitas, JP. Sįąnka— 
vicius, G. Mack&vičaite, M. Naujokiene, B. Juskevicaite, J. Juskevicius, 
0. Kalinauskiene, 0. Ramanauskiene.

Vardu mūsų vargstančių tautiečių tariame tikrą lietuvišką aciu 
visiems aukotojams.

Taipgi labai lekuojame gerbiamiems Trumpame uz taip skaniai suruoš
ta vakarienę ir vaisąs.

' K.L.C. Taryba
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T O R O NT 0 ĮSPŪDŽIAI

Lietuviu Moterių "Dainos"^Grupes penkių metij sukakties koncertę 
buvo labai malonu dalyvauti ir_isgirstį gražię. gavejanciiį daįneliy. 
Labiausia publikę tenkino Jaunu ję. mergaičių gražūs tautiški šokiai? ne 
vienam Lietuvai primene- ’’Laisvos Lietuvos” įaunimę ir^jos grožį. Begalo 
didelį malonumu dare p-ne Giedra Gudauskiene savo gražiu maloniu balsu 
visus spžavejo‘kuri ka tik atvykus; is Europos į Suvienytas Valstyjas 
turėjau progos susipažinti su viešnia ir isgirštį tremtiniu vargus.

Sutikau daugiau torontiecię.. Sekmadieni gruodžio 1 dieną?^pirmę 
vai. po pietę. buvo suruošti puikus pietus? kuriame dalyvavo daug zmonię.. 
Pavalgius skanią valgiu? _buvo pasakytą dar keletas trumpu kalbu? kiek
vienas linkėjo daug laimes ateityj darbuotis tautos labdaringam darbe.

Yra pagirtina Toronto Moterią "Dainos” Grupe už gražumuos ir du 
vaisinimą ir darbavimą. austus choras sudainavo keletas gražią dainelių; 
vadovaujant F. Motejunui? bravo vyrai kad darbuojatės del_Lietuvįą visuo
menes s o labiausia jaunimui pritrauktį prie malonią liaudės dainų.

Lankiausi irpviešejausi pas .gerbiamus ponus M. Pocius%, M. Dervi
nius ir' P. Samulevicius9 tariu visiems širdingiausiai aciu uz malones^ 
vaišes ir malonumus. Malonu but su tamstoms pasilikti visuomet brangus 
broliai Torontieciai. Lai Gyvuoja Toronto Lietuviai.

- Antanas Navickas -
»i ............ .... I ■■■ I .........Į——IIIIM <•

ŠIRDINGAI AGI U.

’ As^Vale Valentiene? tariu jums mielos seses La Salietes ir Verdu- 
nietes? už pagelba man sutaisyti siuntini nelaimingai musu tąutiėtidi ir 
jos sūneliui? kuri guli sanitorijoj' džiovos parblokštai ir sūnūs be mamy
tes likęs irgi tapo invalidas? prarazdamas didžiausi turtą: "Akytę".

'v Brangiosios nei viena neatsakėt? kuriai tik paniinejau kad noriu 
biski pagelbsti ir tokiu būdu sutaisiau 20 šv. siuntinį su visu gera-' 
širdžlą pagelbą. Vienai būtu_buvę sunkiau bet visoms po biski as manau 
nei viena savęs nenusiskriaudom perdauk.

Šiandien gavus Laišką nuo nelaimingosios A. Tamosauskienos? begalo 
džiaugies kad siuntinį gavo? tuo džiaugsmą skubu brangiosios su jumis 
pasidalinti. Štai jos pačios laiškas ir širdingą padėką:

, Gerbiami Tautiečiai!
Nuoširdžiai įtariu aciu_už siuntinyje suaukuotus rūbus? kurios 

prisiuntė pone Vale Valintierie. -
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Sįuntinyje rasti rubai mano mažutį Įabai pradžiugino. Sūnelis_ 

begalo džiaugės bateliais? • n&s pjau nebe ture> j.o_ įūom apsiauti ir istiesu 
jam^buvo begalo reikalingį. sūrius klausė: "Is £ur Mamyt gavai tokius 
gražius batukus ir tiek man.gražią vubu?" Tad as. jam pasakiau kad tamsė
tos atsiuntėt viską ' jam, '•>? . V . ‘

‘ - ... • .. , ■ .■
.Dar. jam padaviau Šokolado .kurį 'radau įdėtą į Pdltąko kiseniuką? 

džiaugsmo pilnoms akutėms susuko: "Va jo3:-/kokie geri žmones ir dar sokola 
do man atsiuntę?" Mažytis mano tarė:. #Mamyt parašyk mano vardu'jiems 
laišką ir daUg? daug ka-btu padekuokie". ■ :

Gerbiami Tautiečiai as „niekuomet neužmiršiu jūsą nuoširdumo* 
•.Tad as: dar kartą dękuojąjsu šuneliu*' • ' - •

Su pagarba? ' . s ■■ ■
Albina Tamošauskiene.

KALĖDOS IR  T R E M T I N I A I

Ačiū Dievui9 esame .laimingi .Amerikoje? galėdami Kalėdą jęroga dova 
nomis pasikeist? reikalingus daiktus nusipirkti ir ištekliuje šventes' 
praleisti,

Bet ... Ten? Europoje? musu broliai ir sesers lietuviai tremtiniu: 
nieko neturi* Jie didėliame skurde Sibiro dykumose? Vokietijos ir Austrė 
jos griuvėsiuose ir kitose Šalyse. Kalėdą Diedukas ją vaikucią neaplank 
Kuojose ir Kalėdose atsiminkime nelaiminguosius tremtinius savo gailesti) 
gumu. • ■: ■ .. . ■ - ■■ ........ 1 ’ "

Bendrasai Amerikos Lietuvią Šalpos Fondas tik ką gavo lietuviu
- tremtiniu is Vokietijos ir Austrijos. naują prašymą ir atsišaukimą^- Lieti 
•. vos"Raudonasįs Kryžius ir BALF įgaliotiniai nurodo? kąd ypatingai sunkio- 
v j©' medžiagineje būklė je yra atsidūrę 14?000 lietuvią? kurie'gyvena uz .

stovyklą b'iby.'

■ BALE nusiąsti daiktai Vokieti jon jau^beveik visi išdalinti.^ 
L.R. Kryžiaus vadovybe .sakoj "Visi sandeliai jau ištuštėjo. Prieš akis 
žiema ir visi ją lydintys sunkumai. Tad vėl visas viltis dedame į BALF 
ir brolius amerikiečius".

^Lietuviams tremtiniams labai reikalingi įvairus.maisto gaminiai? 
kaip mėsos konservai? riebalai?_ryziaį? kondensuotas pienas? vaikučiams 
vitaminizuoti Vaisiai Ir daržoves? dešreles ir t.t.

Is BALF gauti rūbai baigiami dėvėti., -Pavasarį jie ve.T bus nepa
prastai reikalingiBe ją tremtiniai taps driskiais.

Maisto daviniai labai sumažinti. ^Tūkstančiams į akis žiūri bado 
ir pavojaus šmėkla. Ji ypač baisi vaikučiams ir jaunameciams.
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BALF Direktorių. Tarybos vardu pakartotinai kreipiuosi į visus 
lietuvių salpos prieteįius. Sutelkime savo jėgas BALF vajui. Visi? kiek- 
vienas? kuris skaitys sį pranešimų? skubėkime su savo pinigine auka lietu
viams tremtiniams sušelpti. Visos aukos siųstinos į BALF. Turint daugiau 
lesų Centre yra lengviau, ir taupiau užpirkti didelius kiekus maisto.

Tegu nelieka ne vieno lietuvių tremtinių prieteliaus? kurs nebūtų 
paskyręs per Kalėdų šventes savo aukos taip šventam tiksluil Savo aukas 
įteikti kaip kam patogiau — per BALF skyrius? BALF vajaus komitetus arba 
siuskite tiesiog į Centrą — United Lithuanian Relief Fund of America?Inc.? 
19 West 44th St.? New York 18? N.Y.

Švenčių proga reiškiu nuoširdžiausius sveikinimus BALF Direktoriams 
Valdybos nariams? Įstaigos tarnautojams? skyriams? visiems bendradarbiams? o tremtiniams — širdingiausių užuojautų ir pažadų? kad mes jų neužmiršime 
ir nepaliksime skurde.

Kun. Juozas B. Končius v Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo Pirmininkas.

P A J I E Š K 0 J I M A I ,

- Maladausko Jono.
- Maladauskaites (Momkevicienes)
- Šilaičio Juozo? Rimšų km.? Tauragės apskr.? Eržvilko valse.
- Šalkauskaitęs Antoses? Žagarės miesto? Šiaulių apskr.
- Braziūno Adomo? Gudelių km.? Ukmergės apskr.? Kurklių valse.*
- Bakšio Jono? Penionių km.? Utenos apskr.? Anykščių valse.
- Valikonio Antano ir Aniceto? Katlierių km.? Anykščių valse.
- Strolio Juozo? Dvaronių km.? Anykščių valse.?
A Adomaičiu Antano ir Juozo? RumŠiskoniu? Pašvitinio valse.
- Doveikienę (Laurynąitytę) Uršulę.
- Vozbutaite Liudvina? Mesedū km.? Gruzdžiui valse.? Šiaulių apskr.
- Kazlauskaitės Marijos? PažalvaiČių km.? Panevėžio apskr.
- Matulionio Vlado? Uzunevezių km.? Raguvos valse.? Panevėžio apskr.



34. ' '■ ; ' ’ . . ■
f — »- ivlilinsko -Povilo? Raguvos miocto? Panevėžio'apskr.

> * • . .. .
- Rudeno Antano. '

- Konciof Petro ir.Konc.io Vlado?' G.aizupiai km.? Telsiy apskr.

- Galaiks Olga .(Bigenaite) Kvietkvcii/. km.*? Kauno apskr*

- Rimkuno Broniaus? Smilgių km*? Panevėžio apskr*!

■ r Antanaitytės Anasiažijos (Rimkumione's)/

-■ Šauleiko Mykolo.' * ' .. . . • ,

~ Sperauskc Pranoi
’ • • ■ I

-Žukausko - Sunkio is Boston Mass.

Jokubauska Stasio

h Mačiulytes Monikos? Pakalnupio km*? Raseinių valse.

- Mačiulio Petro? sūnūs Jono nuo Girkalnio? Raseinių apskr. ■

- Drukteinio Felikso? Eržvilko valse.? Tauragės apskr.

- Liutkaus Juozo? Kokiskio. - J-

- Kubilinsko Jono (Kubiliūnas) Biržių apskr.? Gineičiu km.?

- Norko Kleopas? RamitUvys km.? Raseinio apskr. ...

- Mickytos ‘Juzcs?»Simkaiciu parapijos? Antanavo km.? Raseinio apskr.

- Vicio AlekOe ■

- Mėsehkū Šeimos.

- Andruskeviciaus Antakio? -is Kražių.

- Liutkevičiaus Juozo? Vadoviniu km.? Marijampolės apskr.
- Ruko .Igno? Garliavos.
- Ganiprausku Aleksandro ir Juo.zo? Ketunu km.? Kursenu valse? Šiaulių A]

- Ganiprausko Stasio? sūnūs Stasio . :

- Ganiprauskaitos' Marijonos (Vaitkiene) duktė Juozo.

- Ganiprausku Domo ir Stepono sunal Petro. . .

- Sauleikienes? Sedovos.
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- PreikŠaicio Jurgio, Lapurves km., Batakių valse.
- Baniliaus Antano, Aukštelkių kaimo, Radviliškio valse. 9 Šiaulių Apsk
- Tautkaus Juozo, Kaselių kaimo, Kriukių, valse., Šakių apskr.
- Tautkaus Victorio, gimusio kanadoje.
- Rainienės Onos ir Rainytes Elenos gyvena Chicagoje.
- Rutkauskaitės Monikos.
Jieskantieji malonėkite atsišaukti į ”N.L.U administraciją*

Dalia Kubertaviciute (Maurukiene) duktė AntaninosvVainiūnąites 
ir Petro Kubertavicio, Kauno Dramos Teatro aktorio, prašo atsiliepti 
gimines ir pazistamus. Rašyti adresu:

Stud. J. Maurukas, 
Oberkassel D.P. Camp, 
43/192 D. P. A. C., 
B.A.O.R. (Via Great Britain)

Stasys Pilka gyvenantys vienas Vokietijoj, Kauno Teatro aktorius, 
prašo atsiliepti gimines ir pažįstamus šio adresu:

Stasys Pilka, 
Freising, 0. Bavaria 
Ferdinand Zwackstr. 12, 
Germany - (U.S. Occ. Zone).
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