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/•■■" 4.R o ž 4 a /ell^Ant. Kiliuko/; J. B i 1 1 lifto testamentas. ' '
5. Literatūros kronika.
€•11 visur ir apie vieką.
7* Lietuvių stovyklos kultūrinio gyvenimo trupmenos.
8. i t ©vykios gyvenimo kronika.
9. 18 atovyklinio gyvenimo. . v .
10. Iliustracijos, skelbikai. .

. rieS dve jas .natas
AM dienyno/ /Vieton Įžanginio/

?5/IV - 1>45 n. legensburgo kryptini vls< popietę girdėjosi kanonada.

Asmrikonad esą tik 15 kiar. nuo Regensburg©, rrla Rottenburgo daro 
įstiprininus. Dėl tų įtvirtinlrių tuojau atsirado anekdotus:"liek lai
ko anerikonai iru Sottenburgo Itvlrtinlaas?". »*Vieną valandą ir 
vieną*, minu tą ".-Kodėl? ^Todel, kad vieną valandą juoksis 1S Įtvirtini® 
aų, o ' ri*na minutė truko juos paimti/ Didelis lėktuvą akraldynas- 
visas danais pilnas pHk^ peteliškių.* darbininkai lenki! džiaugia
si ir paSiepianai šankia:" jleg hell" A
2%/IV. Sytą per radio paskelbė, kad I flnchenaa jau pasidavė anerikc « 

nona. Pro nas vieškeliais trakia ištisos viiaktinės pakrikusios ka- 
liaonenės nuo Hegensburgo. lo pietą radlas paskelbėt kad rytinis prane- 

,t sas ■ apie i dnoheno pauldavirą esąs Svindells.. n&ktp pas cidsų '
Sein Įninką « nalūnlninką nakvoja atsitraukiančių jų vokiečių dalinių- ka
riai. rasų Selnihinkae vokiečius gerai sutinka, c kitus sąjunginin
kus/ pavsd./engrus/ visai napavalgyd-ino.

*‘£ 'r • • . ’’ ' . ' - ' ' • * . * ' •

5/V. "Ventė - karo paliaubų proga. Taip pasakoja lenkai, kurie abel- 
nai jaučiasi labai akyplėgiSkai. Visur daro savo tvarkųsylėSia, vagia 
eauvallau ja. • •

luo gegulės -X dienos e anos amerikonų valdžioje, bet jų padių dar 
neteko matyti, prariedėjo tankai, iškėlė bavarai baltas veliūras ir., 
dabar A padange skrenda lėktuvai su anerikonų vėliava, transportuodami 
aaiatų, o atgal kareivius. Įso mūsų delr ininką apgyvendinta 11 bav. ru® 
aų belaisvių; jie nieko nedirba, o bavaras turi juos m ai tinti. Visi 
ruasal išbadėję, aplipą parazitais; gavų eilinius pietus,valgė be gr 
lo daug . Visi susigšpiait toūymeaniu likimu, ūsai tikisi greit lz 
vykti naa®» o nes??? ■ ’ .
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Džiūsta sniego skarmalai. 
Drobules dangus suvystė. 
Suzimbėjo vabalai.
Iš purvyno klampio = skasto 
Veikiai žiedas išsivysto.

Ir gautoj šneka kita 
Pasigirdo = medis sprogsta; 
Pluta pūdymo kieta ">•: 
Supurpėjusi atšokėta « 
Pabudimo metas noksta. 7 f

Džiaugias = maudosi gauta, 
Išsimaudžius apsiraito 
įvairia daba šventa.
Ratile tinę maldą greitai 
Veveršys padangėj skaito. 
< Bt ir saulės spindulys 
Debesyluos prasiskrodė, 
Ir kitas = naujas pilis
Gamtužėlė mūris parodė = 
Balsganumai nusibodo.

Vėl gyvabė paskleista .., 
Žiaurumų visi įgauna. ) 
Kovų scena praskleista... 
Gal bematant kraują jauną. 
Gamtos žvilgsnis atsigauna?
Gal...?
/ iš Ant. K i 1 i u k o 

"Trupinėlių" 1927 m./
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* Įsaro tangos* Į » / I4 .

T t r g 1 j o j ę • JtH.F.1.1.£.£.¥.t. ?.

!♦ ‘1. 
f

Drėgną, Saitą, ankstybą rudens rytą, Mediniais batais kaukBė* 
danas duobėtu grindiniu, JUosas aanvaitis skubėjo į fabriką, 
Ta^su, nears į akį durk. Darbininkas ėjo pa&in gatvės ridu * 
riu ir pakėlęs galvą pagal medžių ir trobą siluetus tegalėjo 
suprasti krypti. Kartais suspingsėdavo kišeninės pemputės dviese 
kito tokio pat rytinio vergo ir taip apspangydsvo,kad belikdavo 
tik koJonis grabalioti kelią.

senvaitis skubėjo ir klupo ant grindinio. Šeštą valandą prasi* 
dėdavo fabrike darbas. Tuo na tu turėdavo kiekvienas būti saro 
vietoje, kad davus signali nei minutės negaiStsnt, paleisti ma
siną. Pasivėlavusi s, be paprasto iškoliojino, galėjo būti nubaus* 
tas visos dienos uždarbiu. Jokių pasiteisinimų negalėjo būti.

Aną dieną, po ištisos nemigo nakties dėl arinio pavojaus aliar* 
no, su trukdžiusio saldų Jį miegų, keli italai pasivėlino ir buvo 
smarkiai apibarti. Bausmė Jiems buvo tokia lengva tik dėlto,kad 
Jų buvo daug, Jie buvo Bodoglio karininkai ir gerai tarp savęs 
susiklausą. ją vadas, MigonlBko tipo garbanotas kapitonas, buvo 
fabriko administracijoje savo žmogumi ir turėjo ne mažą įtakų, 
fabrike Juokais net fabriką pavadino *P*na Krtger u dchroetor u 
Brustius*...

Senvaitis buvo eilinis darbininkas. 1 ažisusi&s darbininkas *ua* 
sohffllerts / giselia/.Buvo Jis Lietuvoje savo kainyno į skietas, ir 
kaip vergas,atgabentas į Reicho darbo tarnybą. 3u Juo, kaip ir 
su kitais ii įvairi malą kr sėtų atgabentais •savanoriais’, buvo 
apsieinama tikrai vergiškai. UMauBusio, bukaproSio meisterio «vlr* 
Miniuko tik dėlto, kai Jis buvo vokiatis,-pasity8ioJinai, ir žmo. 
gaus vertės ženininas, stumdynas su tik vokiečiui teįnanoou aro« 
gantiškumu* tai buvo JenvaiSio darbo aplinka ir sąlygos.

Iki Midi dirbąs tik intelektualį darbą jenvaitis nemokėjo fcrin, 
aagsktgn aitaikytl ir negalėjo suprasti, kaip gali žmogus pa* 
taikanti ir į pasitySioJious atsakinėti Šypsena. Kitaip į reikalą 
UOrėJo kitan U Lietuvos atvykęs Pranas Šiferis, būvąs ir tėvynėje 
paprastu darbininku. J .
-svarbu satinoti,kas virBlnlnkui patinka. Vienas mėgsta ii gerti, 
kitas pakartuoti, trečiam nergos rūpi... Kai sužinai Jo silpnybę, 
tai ne sunku Jau įtikti. Ot, kad ir nOsų fabriko leiteris Heine 
yra spirito mėgėjos, lie amsi s %endt,iBx akių natyti, linkęs prie 
bobų. Msinei afi daviau lažinių ir Snapso lyterį,storuliui DBringui 
atidaviau rūkalų kortelę,-pats žinai afi nerūkau*,c su tendtu t' >
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apie mergas pablevyzgok, tai ir apsals,•• Tegul msn dabar kas, ką 
padaro? Visi ponai dabar jau mano rankose, ^gyrėsi Šiferis,
=« Pažiūrėsime dar kas toliau bus kai tavo Žnapsaa ir lažiniai iŠsie 
baigs?* skeptiškai atsiliepė denvaltis.

Sartą Lietuvoje, dirbant prie melioracijos darbų, ilgai naga* 
Įėjau Įtikti vienam darbo technikui, negalėjau vis atspėti jo 
silpnumo. Vadini grims jį Išsigerti » neina, sitalai papirosą • ne® 
ruk>, apie bobas nei neužsimink. Vėliau tik sužinojau, kad jis yra 
žvėriuką ir paukščiuką mylėtojas. Pagavau aš ? jam kurapkiuką, kitą 
kaitą ežį. Po to visiškai jis pasikeitė.Kas dirbs sunkiausią darbą 
o aš jau desentlkas,® pasakojo Šiferis,

Perėjęs įvairiausias darbo sritis, šiferi* nei vieno darbo gerai 
nemokėjo, teturėjo kantrybės susikoncentruoti. Paskutiniu laiku Psf 

n e vėžyje dirbo malūne ir "gyveno,kaip ponas? kaip jis pats didžiavosi, 
šį kartą įtiko malūno direktoriui intrygmis, sugebėjo įskųsti sandė» 
lio vedėją ir pats jo vieton įsitaisė. Tai buvo kulminacinis darbo 
srityje pakilimas,keda šiferis pasijuto esąs ponas, 
■m Kiek žmonių jis suėdė. Per tai ir iškilo, apasakojo šiferio geras 
pažįstamas, ar draugas. Draugas tam ir yra, kad išplepėti paslaptis,

II,
Džyrū»džyru, džerai*džerai, gerai-gerai... ,p jaudašas geležinę stangą 
smaginosi pfancūslškas pjūklas, 
šell*šell, Sell* Sell, Šnell, šnell,šnell..ragino vokiškos gamybos 
padaras,
Skaptą, skaptą, skaptą, skaptų., .skubinosi; štampuoto jas,atkeliavęs į dar* 
bą Iš Italijos, 
luk,tuk,tuk,tuk,stuk,stuk,stuk,stuk., jnonotoniškai kartojo išRusijos 
gilumos atklydęs 'įrankis.

į vairiausią tempą Ir garsų pasklido šiltoje patalpoje, kur dirbo 
daugiausiai moterys,atliekančios karinės pagalbos prievolę. Jos non* 
tavo batareik&s, dlnumkas ir kitokius labai-i lengvus darbus,prie kurią 

z į
vyriškį sodinti būtą lyg nepatogu, tą lengvą darbą dirbo iš kart 
visi kol neprasidėjo kieme statyba.

Mašiną ritmingas melodingmas užkrėtė ir darbininkus. let storasis 
During kąstai pradėjo niūnuotl.

tariami d’amore Kariu
Tutte la mia vita sei tu
Gli oeohl tuo! bella brillano,
Come due stalls solntUlwao,** dainavo Milano konservatorijos 

auklėtinis Mario fiikarelli.savo mašinos akkompanlmento pritariamai
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togos* ff ♦ / U

Vergijoje/tųsa/ 
rr* w»Trr»w><_■ *■ - ( -LB ,-— ,1 -■ r- .u-r. ■ I-T nrt

Vokietkos neatsiliko ir vienu balau uStraikė: 
Varijanka, kora, lass dlr kfissen, 

Eu aolst vlsssa, 
Bass ich dir von flerzen llebe 
beina Sterne Stt slehen welter Berne.

Guoadsnasia prie balsa savin© naBlnos JUoraa Jenvaitia pa tyliai dal* 
savo:

detests tanai naktužėlė 
sudergs dargi dargadėlė, 
Kur a* nukeliausiu, 
latarynėlę gausiu ?

Plir-tak, d*ir -tak, džir-tak,- pritarė jas dtanpuotojas. 

int kope-51ų pasilipta pr&acūsas, elektros laidus taisydamas,niū
niavo Taragonos dainą. r

Vyohadila na bereg KatluBa, 
la vysoklj, na bereg kratoj,- sutartinai kalvėje yris Įvels- 

aparato traukė du volksdeutsohad. T ienas jų akyplėSiBkas, bjaurus 
Vladlnir Kiseliov,dabar turėjęs Klassner paverti, antras tikrai 
Bavolgėa vokietis* kolonistas,kuklus, darbštus žmogelis. Ož kailio x 
pardavimų jiedu buvo fabrikas adninistraoi jos globojanl: juodu ap
rūpino drabužiais, baltiniais, indais; juodu buvo apgyvendinti lėtai*5 
glagsn bute su vonia, veidrodllais, elektriniai s peliukais ir 1.1. 
«* Tokio buto nei sapne nesapnavau; kad tik blogai nepasibaigtų,- 
bSkdtavo atviresnis tikrasis vdkletjrs Otto ttaanauc Rpner. 
«* TUO tarpa gerai, o tollsn panatysin, prisitaikysiu,-atsakydavo 
drangas Kiseliov- Haesner. *

BavyeoidLj, na bereg kruto j.trankė toliau dveisuotojai.
Buvęs Lietuvos provincijos saugano pareigūnas Vladas Snltras kata 

klausė, klausė ir ne be iB tarė jo. Subėgo pas fabriko loiter^ deinę l 
kabinetų pranokti, kad kalvėje dainuojanos boldeviklSkoa dainos. 
Prie progos dar palnfomaro, kad gLobojanie ji volksdeutacbal esą 
ppMtrukal.
«* Das sohadet nlohts,- ranka numojo leiteris ir pasiuntė infosnuv1 
torių prie darbo. v .. \
v* Lietuvoj jiens taip lengvai nebūtų praėję,- niurnėjo nepatenkin* ;

tas skundikas*. <
-< Z ®»s daugiau/
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"Ikaro jiangos" S <Aė

o 2 ė s 
Sonetą^ 

Rožės, rožės, visu 
Visur $|ūai Dievo grožis; 
Rožės žydi kambariuose, 
Rožės stypsl pabaliuose

Kur pažiūri, visur rožės 
Baltos, gelsvos ir raudonos 
vėlavo a, juodos, kaip t'adonos 
Visur, visur Dievo grožis.

Ir per šventes gegužines 
Košės gėlės pirmutinės.. 
Kur pašiūri visur rožės

Ir ant mūro žiemos Salto 
f ana ty ai rožę baltą. • • 
Visur glūdi Dievo grožis 

iš baigiamos ruošti spaudai knygos
* d a n į o s” Ant. K 1 1 lako/

...... . .....  .......................................................... ..... ..................... .............................■ M—.-, . ..................... ...... ................... .

jstatynae' savo šaltu abejingumu draudžia tiek turtuo « 

liana, tiek -beturčiams vogti, elgetauti, prašyti išmaldos gat» 
vė je ir nakvoti po tiltu. Anatol V t a n c e.

testa nentas /*C metų mirties
:................  . prosą/ '

Kai nunirsiu,'nan pakaskit 
Ant Šventosios upės krantų, 
Kad matytų kapas sodžių 
Mažulėliu kur užaugu.

Kad girdėčiau tą dainelę 
Metinė!A ką dainavo, 
Kai ant rankų aažulėl|, 
Ar lopšy nane lingavo

Tu, JUly te, mano 4kapą 
apkaišyki; 
ir lelijų 
pastatyk!, 

aš nenoriu

žolynėliai s 
Tarpe rožių 
5'® kryželi 
Sieko kito
Tik lelijos kad žydėtų; 
Kas pavasari ryteli, 
Zad lakštingala čiulbėtų.

Tos lelijos tai paveikslas,
Xur| gyvas pamylėjau, -
Kars lakštingalos dainelių 
Aš dainuoti nemokėjau.
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1. Fim negu Pegasą 
pažaboti reikalinga >w« 
atgaminti gero uaisto.

2. Pegasas, legendarinis 
žirgas su paukščio sparnais*

GIeiO 13 tfed&zoa, kai rersejua 
nukirto jai galvą. Jinbolia 
poezijos. «Juo poetai 
skrenda į Parnasą*

0 Pavasario darbai 
tai tikras natonunas.

4. Perkūne «dievaiti 
SenuSk į. žeuaitį, 
3et siužki gudą, 
taip *unl rudą*
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x» rrof. ūr. curgiįj K r i k 3 <5 i u n a s nlr^ ir palidoMų^ t'aubur .'*■ 
&> kąpln4j». felionle #iri6 1F*H tu balandžio ;aūn. tĄ■•dieną Ašmintoj, 
žrienų vals*». IradHos »i£tfyklą baigt ?rlenuose, įasrul, baigas 
tari J temdės gilttlakijų, stiidijavo ganto? mokslus ietraptilo un»te, 
vėliau iallėje, kur Ii” »• javo guitos nekėlų daktaro laipsnį. • 
Hėpriklau Bonoj* Lietuve je, jis daugiausiai pasidarbavo žerto ūkio 

srityje, be kiūto buvo jis buvo denokratlBxujų laiką ?.««■>» FklO «d« 
niateris iki lį?6 n. gruodžio 17 d, perversmo. Dau<? yra paregės naro 
ari ties veikalų ir su or jonizavę s ne pažai didelių įstaigų /:®iėa ūkio 
tyrimo į štai se, kaopgruega "Linas" ir tt./ i seku tie tu laiku raSė

- “ llburiųoee apie Lietuvos atstatymo- .problemas. Palaidotas Hartbūrgo, .■ ;
kapinėse S.n. kovo fiėn. <3 dieną. Tai buvo vienas 15 kultūringos 
KrlkB*ii5tJiį Eoluos diuelis veikėjas. Krikšiiua; buvo : atas «Bino®*as‘ 
pedagogsts » nata*»atikas; Lietuvoje fciiręs ainoaaa topografas, Harinin® 
kas; teisininkas » Žuvęs Sibire,drauge su broliu » ūkininku ir pet» 

■ guliau prof, dargia •
x» '4rėv .autOHObilių. karalių© itenry- F ori • balandžia-nėte. 3 dieną,-■■ 

aulunkąa 35 tt. am^inua.’’Paprastai jis vsdlnanua dldž. išradėju,bet
tikrumoj jo genialus gsbunai pasireiškė ne iSradliuosa, bet crgsii?

“ asvir.a. Aidžiausiai j© įnašas į techniką buvo padarytas 1915 netaio, 
kada jis pradėjo bandymus su judančia juosta,kurios pagalba jis ’ 
galėjo atpiginti gsnybą. Jf08 » 19^4 ji#'paganine 10 will jonų su*

' tonobilių" -.odei I”,kurie tekainavo po 250 doleriu, /ordas buvo pri 
Šliigsa ,ntojiaui tiek į I Fa saulinį tiek ir paskutinę r^saulinį karąg
taMau tikrau raikslul prinokus, Jis Isek'ė gavo fabrikais dirbti 
karo reikmenių. . askutinisui kare,tik kai japonai užpuls rearl «=Har* 
boure, Fordas įklnkč savo crganizacljų ir genijų ginklavimui.Jie paga 
niuo uh rillijerdus dolerių karo rėlknenų ir pastatė visai naujų fab
rikų, turis įkUJo- pagalinti kas ralsndą4® . otorlnt corooneSį.

x. Rašytojo J. b i 1 i t n o <0 «. mirties aukaktia. ?1113naa gistė
117$ js.Hiuronlų tea. Anykščių valse.. Centrai ar&iavo’,dk-se’> "/arpe" a»0ar 
bin. drvLae’’, “riea.LletuvininJcų* ir kit. tų yLaikų spaudos organuose, iivo 
testamente Jis l^rcišzė uor.į palaidoti jį aut Šventosios upės krantų, 
takiau tan jo noro® negalėjo būti įvykdytai dėl karo. ■ iro Jis 3ukopa» 
nėję i.?J7 .«•» kur ir palaidotas.

x. J* a. V. pasiuntiniui į-ovilui L a d e i k i u i šią vakarų aušina Gvj 
arMaus. Jis yra ll^anetis Lietuvos atstovus 7ašlngtaue.Be diplonatie 
nio darbo t’.žaielkžls yra reiškėsi ir spapdojerjis buvo “Liet.-inių* i 
ki t>4 laikrasėlų bendrsdarbis.J araB* kalėtų knygų politine teaoaa.
r ©v. -Adeikia' yra gUųu 13£7 n. kovo nčiu M i. hereUety je jamių v. 

yokslua ėjo lalngGje, iųUujaje ir Petrapily je,kur studijavo fi».® a 
tenatikos Lakuitete.

■ '. ’• ■ • ■ ■ • ■ / s A T V--> s
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x. M i r ė Dsnijoa karalių s* Kristijonas X, sulaukęs ?6 a.amž.. 
Jis raid* savo kraštą 35 n e tu s. fo Jo mirties sostą užėmė Jo sū
nus frederikae IX, kuria yra vedęs Švedą prinoessę Ingeborgą /pagal 
•Tėvyn. Garsas’/ arba Ingrid / pagal’lintis"/. Ar Ingeborga ir Ingrid 
yra tas pats vardas nesiimame sprąsti*

Karalius mirė B. n. balandžio nėn. nekt| iš 20 | 21 dieną. Karališko
ji Beina paskelbė 24 savaičių gedulą. ,

x« teisininkaą ir laikraštininkas Julios L e n b e r g a s, tarė- 
danas vos <0 ja. amžiaus. Velionis 1^44 n. pasitraukė su šeima iš Lie- 

.tavos ir vargo dideli tremtinio vargą, svajodamas vėl sugrįžti Lietuvon 
ir paaukoti Jai viena savo jėgas. Velionis buvo patyręs laikraštinin
kas; tuo darbu vertėsi ir advokataudamas. Išeivi joje, i'isobbeko tm« 
tintą stovykloje/netoli Hemburgo/ J. L embargas laikraščio ’Pasaulis 
Šiandien* steigėjas, pirmasis redaktorius bei krikšto tėvas. Advoka- 
tora Jis užslėpė ir tremty je:gynė lietuvių bylas anglą ir vokiečių 
teismuose. Mrė Jis š.n. kovo nėn.TO dieną ir palaidotas netoli Hambur
go, Geugrabeno kapinėse.

X. Edi 400 ne tų lietuviškos knygos, p. 7acl. Biržiškos pastebė
jimu, išspausdintoje pereito numerio *lz.Bangą" trumputėje oinėjino 

Žinutėje /skyriuje ėj visur ir apie viską/, palatoje iš ame
rikoniško laikraščio yra įsibrovusios kelios diedąiės klaidos, kurias 

laikose reikalingu atitaisyti. „
l.ktšvydas išleido ne ketallkiBką,bet protestantišką katekizmą, ir 
versta ne iš vokiečių kalbos,bet iš lenkų kalbos; 2.VaŽvydas baigė ■ 
universitetą ne 1546 n.,bet 154 8, o 1546 n.tik stojo universitetan;
5» airė Mažvydas ne 1562 n.,bet 1563 u.gegužės ndn. 23 dieną; 4*ne pa
gal dabartini akaitllavfcsą sausio & yra gruodžio 3, bet MaS. He tavo
je sausiu vadina lapkritį ar gruodų, O Didž. Lietuvoje tai buvęs 
tas pate sausis; 5« ir be prof. Gerulio buvo žinasa, kad M. kilęs 
iš Didi. Lietuvos, tik Iki šiol dar ginčijamasi, ar jis buvęs Žeaaitis, 
ar aukštaitis; kai kas prileidžia, kad jo motina Žemaitė, o tėvas 
vilnai! s. i

Gerb.ponui Vaol Biržiškai labai dėkingi už pastebėtas klaidas, ku
rtas ir atitaisome.

MGsų stovyklų vadovybės ištikimos nūsrų tautos tradicinei kakrtaix 
klaidai « nekreipiami reikiamo dėmesio | savo tautos kultūrinius

’Tėvynės 3ars$ė*%Vf’udexaWos premijų sulaukus*
M 69 -1947.1T.24.
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UHTOVXg 3TQHKL03 XULTRUIQ grVCTttO !wmo.i.

/argi a l ų ninėjdaaa pas s k a a t u a. Balandžio nėtu 27 <• 
stovyklos skaitai susirinko į tvano salą savo patrono, «v. Jurgio 
ninėjino ifikllwena. Tiso atvyko 3© skautų . iubuviaą atidarė p.M. 
Korsėnas"Karūnle«ių" dr«2glninkas~pB3akė trunpą kalbą; be jo kulbė- ’ 
Jo ir visos Vokietijos skautų globėjas kun. d-r&a Vaišnora,trua- 
palo žodžiais apibudinąs Kvenės rei*&ią. Lietuviais Sv. Jurgis yra 
11 globėjas /X yra Kv. laslnie ra ą/, kuris yra viso pasaulio skautų 
globėjas; skautai turi būti gyvulių draugai ir globėjai ir kovoti, 
kaip tv. .Jurgis su slibinais p irti! suolai savyje, o paskui aplinkų- 
nėjo.

Paskui buvo dainos ir Saldinai. Dainos sudainuotos:*kutens tanai 1 
naktužėlė", "Vilkas vijo voveraitę", Saulutė tekėjo",S:Jo skautas 1Ž- 
kylanti" ir kt.Pabaigoje taut, stovyklos marė&as. Iž Saldiną svar
biausi: žodžių pagal užduotą raidą ražyms, ėjinas per purvynų su 
kaladėlėmis ir kiti. —

skautų "žarvnieKlų" KelnoJe, kaip ulnėta, viso 30 aonenų. Draugi • 
s ninkas W. Korscnas, mergalčių"Kregždžių" skilties vadovė p.* oliejlenė 

berniukų "Vilkų” skilties vadovas rexigXĮUfcabitėėx >. KasateviKlus,tre
bles berniukų skilties vadovas Pr. OlKauskao.UnėJlaae praėjo aklai“ 
žiai ir link akai, t'inė jtoan atsilankė ir avedlų.

j L A B D 3 H 0 T 0 L UJU T I || 3TGWKL03 TLKUi^RJCiHD 3.
Gražiausias gegužės mėta o yra skirtas ’arijos ypatingąja garbini « 

aui. Vis sunkė jankiuose dvasiniuose ir bendruose mūsų reikaluose 
Kieaet nes Šauksimės | vari ją, kaipo ŽS^TIViy t-OTIMĄ. Gegužinės 
pabaldos bus stovykloje / X |ėjlno pastogė je/ kasdien 19,30 vai.

gegužės nte. X seknadienis skirtas ženlžkcmtos motinos pagerbiau*, 
ketina yra Kelnes Židinio Širdis, o Kelną pagrindinis religinio Ir 
tautinio gyvenimo centras. centrą, ypaK treaty Je, reikia juo la • 
blaa stiprinti. Pagerbiant motiną, reikia atkreipti dėneaį | teisėtą 
ir sakramentinę Kelną. Šia nintini:

X gegužės uėn. sekmadienĮ yra lotinos diena, lat&dos 10, JO val.Jv. 
fciKių intencija: kgdljetu^fegj treytlęj S?jj»oj būta itoaugotas »otĄ- 
nystės Šventumas. Tikintieji raginami priintiav. Komunijų už savo 
motinais.

XI gegužės nėn. sekmadienį Kv. aižios už karo audrų IKbl&žkytas Sei» 
aaa: kad jų nariai liktų iStikiai Šventa Ja® ryžiui ir grįžtų į bend- 
rąjrną^: *“

XXI ge«pžės nėn.seknadlenį Kv. liKlos :jtod n;taų jauninas liktų IK- 
tikimas tautinės Šėluos dvasiai - vengtų santuokos su kitataučiais,ae-
naikintu saves it ssvo tautos.

IV gegužės nėn. seknadlenį 3v. čdSiųa intencija: kad tremties? 
IŠIMOS dar labiau branginai,^vo krlkKSlonižkus ir tautiniua papro.,*. 
81»e iryvftn,y>e ir wakl*Warn.

Tikintieji kviečiasi gegužės nėn. maldos akcijoje uoliai ir akly ' 
viai dalyvauti. Xun.J.V a 1 1 n o r a

■. TŪSHaBBHfB 1W-
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stovyklos g y v e n i n o k r o n i k a

X. Balandžio nėn, 1 dieną įvyko ne'alninrag atsitikinąs. Ant iiegens* 
bur go plento vos nepakliuvo po automobiliu stovyklos mokinys 
£ u g i e n iu s. katastrofos pasakoje* nulaužta koja ir su * 
žeistasis buvo nugabentas į miesto ligoninę, a o trijų savaičių 
Jau grųso namo su sugipsuota dar kt ja.

x, Velykų Švenčių proga šv. Uršulės bažnyčios vargonuojančiai 
vienuolei . buvo įteikta dovana: tautinis kryželis / p.©rento dar* 
bas/ ir Šokolado.

x» ^esl. Volodka kovo mžn. pakeltas į amer. karininkus su visais 
aierik. kario atributais^ gali nešioti uniform ą, gauna amer. maistą 
davinį ir gali naudotis vald. butu/

k. UMRRA. Beanten Klub "r o n d a y M' i g h t* kas pirmadienį daro 
pasišokimo vakarėlius. javini os metu buvo suruoštos kelios kūle 
tarinio pobūdžio paskaitos su spalvotais paveikslais /kino/,pvz. 
’johčnes Lngarn* ir kt»
klubą gali lankyti tik . OfifIRoa beaktai /tarnautojai/ arba jų 
rekomenduoti asmeny s. įėjimas 4 R?;., pradžia pobdvių 20 valandą.

X. D*ran Vaišnora balandžio uėn. 7 dieną laikė eilinę tikybi* 
_ nio turinio paskaitą: *Ar Kristus tikrą! kėlėsi?*

x* Velykų švenčių proga unrro's sandėlio - tarnautojai /tik sandėli 
gavo dovanų : padidintą porciją cigarečių ir kitko.

x* Stovykloje dirbantieji ateityje gaus tik padidintą maistą. Cl* 
gerečlų skiriama tik 4 asmenine, kurie tenka: vadovui, jo padėjė* 
jgi, sekretorei ir rūbų skirstytojai. Šlavėjos, švaros palaikyto= 
jai, batsiuviai, reno išdirbinių darbihikai,laikrodininkai ir kt. 
nuo cigarečių gavino atleisti.

x. Balandžio mėn. 15 dieną buvo padarytas d»ro Vaišnoros pranešimai 
apie L.R.Kryžiaus skyrių viršininkų suvaži&viaąj įvykusį Mūnobc 
ne balandžio mėn* 1C«11 dieną*

x« Sporto klubo "Vytis* krepšininkų buvo kelios draugiškos rungty* 
nės su anerlkonais kariais. Sugulėtojais veik visada buvo ?vytie« 
«ial*.

x. Balandžio nėn. 25 d» buvo sušauktas pradž. mokyklos tėvų visuo= 
tinls susirinkimas * Dienotvarkėje: prezidijuno rinkimai, mokyklo: 
vedėjo pranešimas,tėvų komiteto rinkimai ir einamieji klausimai.

‘.ed&kciojs atsakymai, ponui V. Markevičiui « skelbias lėestą N 5
*Iz.dangų" numeryje pirmam puslapyje tarp dviejų velykaičių ir sensa= 
clnga telegrama nuo prez* Trunano paskutiniam puslapyje yra paeit 
velykinio, pusiau prinaaprilinio pobūdžio. iaBiau T. pakartotinai 
prašant sveikinimo skelbimas kiek jis liečia tlesioginįo šefo pasveJ 
klniną paliekamas galioje, o kiek jis liečia pasveikinimą te ano polio, 
šefą Kalinauską atšaukiamas.
Ponui J. Velnlonui. Tamstos paskutinieji kuriniai visai netinka. Kr< 
nikiais obojus jau netari aktualumo /pavėluotas/ ir kartojasi, o 
rūbų dalinimo vaizdelis* padalino* visai neapdirbtas ekspromtai 
Pasinaudoti negalina. Er&Sca pamėginti daugiau parašyti,gal kas ir 
tiks.
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Il8tovytXo» gyveni r. o
X ?rltaikoje jo yno dirbtuves gariniai turi ne našą pasiaeki® 
aą# ■ mandilG S'f dieną ,atvyku813 iš Hutgardo, p. Gedgaudas nupir
ko visus taukinius kryželius ir išgabeno | rtutgardą. Tie© išsi
veži apie >0 kryžiukų.

Iri talk, rsenc dirbtuvėje dabar darbuojasi be kitų ir p.J.Prsax« 
gelis,atlikdama3 labai nenilkus dalykėlius. UJCKtOd pa re tykiai, a t- 
vykdami iŠ kegensburgo, kartais pasiteirauja apie dabartiną priteik. 
Beno dirbtuvę, lokiu būdu, t* dirbtuvė yra savotiška garsenybė. 
x .portininkfcl vėl pradėjo treniruotis kieno esančioje aikštelėj, 

.. 3ekanSio mėnesio pradžioje numatyta bėgina per laukus,rungty • 
niaujant su kitų tautybių sporto or ganiaacl jomis. Ateityje bus ir 
dagiau įvairių sporto susitikimų su savais ir ne savais.
x Atleidimo raštas Redaktoriui, buv. panaktiniui. 1 

lager Lehbdhlstrasse 
iolieeidienatstelle Landshut,den 15,1.1947.

Berm Naujokaitis m tanas
Tp wird Ihnen bekarai t gegeben, dass nit der Keduktion von ko® 
lizeietaten Šie salt 15.4. 1947 von der x olizeidienst entlassen. 
?ollseiausweia 3Cllen lie sofort auf dar 1 oiizeidienstatelis ab»

PolizeikOi'candant y^ae. Kosoharoki/
Būdamas panaktiniu veik metus, nuo pereitų natų vasaros,atlete® 

tasis šaudavo visus dirbančiojo priedus: padidinti malatų,cigare® 
tee, šokoladų. Huo š.n. balandžio nėn. 1 dienos, panaikinus panokti® 
nių .etatus, buvo sutonatiškai užskaitytas policininku... ir nuo to 
pat mėnesio 15 dienos atleistas, kaipo pergenąs, be pensijos ir b< 
kompensacijos.

XXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXMBdUCXXKXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3 X W L S I * k 1
skelbimai dedami už sutartų atlyginimą, sumalamą itrmyn,atseit

lb butas maldauja:
y stovyklos gyventonto jus j 1b butas turi a t a a r 

Iki «^Ma Bta.35 dienos: ou4ė,*tų 8 t*0 O t 8, k u fc*.
sunešti sudėvėtus Į 
yriškus viriu tintus narfr*: 
kinius, 16 kuri^ bus perid

ria s nori paskleisti 
tarp stovyklos gyven 
to jų.

dirbant vaikams rubai; jdtų aaisto produktų keičiama
AUyginlnas pagal anei U ir 1 š o k o 1 a d ų, 

, tariau P mišru 813X11.

A
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