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? A D £ K A. Vislęns sveikinusiems vardynių proga ir ^tel* 
..-..... -..... .  ...... kasimas tiek ašmenių, tiek”Is. Bangms* dovanų 

^iniingiauaisi dėkojame.
223ZZZZZZZZZZZ Ypatingai dėkingi p.p. Jankai,J.KlimavifliuV a

liuliui, 3ortsevl«iul,d»rul klebonui Vaišnorai Ir 
’ —----- — kitiesa. ■ ■ * *Isaro Bangų "ledaitoriu3.

NTJOBOD >3 ’RIDAI. Savo laikki, kris balanos gadynę išgyveno 
wdsą tėvai ir seneliai ir senelių tėvai Neatrodė tada,kad prie 
Mykldios Šviesos susirinkąs jauninas būtų bllovęa moderniška g 
blevyzgas, ar naiSęs jas su giesnteds. Jei anuomet būtų Šitaip 
buvę, seniai jau būtume išsiginę it jokios kultūros neturėję. iiusi» 
Ihaoglnims dar niekam nėra atnelęs kultūros, nieksn nėra davęs 
dvasinės sveikatos. Atvirkščiai, nušilooginimas,SlykStus einiwas, 
kvailas bliovimas po kojų pamina kultūrą, kuri priklauso nuo 
Saugaus nuoSirduro ir Jo širdies grynumo, nuostabu, bet anais laika: 
kals buvo kuriam tautinė literatūra,fozwojurta tautinė liaudies 
filosofija. laikas nėjo veltui, ra tamsio valandomis gi»ė pasakos, 
dainos, legendos,patarlės, aįalės.

Mundicns nes lyniai veiklesni, adicame skųstis ištinkančiais 
aunkunals. »Duckit duonos, duėno^ daugiau,« o kai ateina privers® 
tinš vakaro tamsa, visa sveikata ir kalorijos išrėklaaos, irstau® 
gisMos, iSbliaujamos visokiomis talatuškenis ir blevyagoala......

ragai •Gintis*

3



e6h< i- diėn^ x**nushut© stovykuo^ šventoj, ūkai tllu^u■- 
.uurys .&* VMiniJuižc ir .jjėllį puukSteui^ nuvyko . į cupua>užuiti 
'ču-Mkątinj, \.'pa-garb^ a.a» £-ariJal iliu£l?nel, j.ra^veiiusiai A ^eiuė. J

Vtvy«.u ir n» stovykloje gyvenantieji- klalpėsledlsai luatuvimi, tavo i 
'••ei>ta6'.J:’*4 vokie<li^ .tremtini, 13 akėĮJHuos ar uytpr^si^.

ifellune >'• • ■llu:£i<žn<= aliusi IS .ilkyli^ kuiso siaip<i»io.» ^i*r, i« 
X^a p.rl'eg i **eta» jos. vyria £~llko dideli., ^enti. sutvarkytų' uki ' 
prla puanto turp..a u*-ip01o^* lr netoui Zivyriuu h,^«» muoarti.®

a 1 xiiunis tu*į >*e a*,* Jt? pu teigtas koioho2ue« *.-iL-^ .4a|. vean»n&
".apleido- .-. .. jjį.uii'iį- een&^Je. 4 lanasbuto . stovyklų ...Ji <»u ^ro £®i» ■

* *-..' ^*.iVO . jril...G^./-> joXl**X’l$.iw Ule»/QuJu* w OU I .0 —

■‘tiiiiUj «sctua IB ievoj jsM ve,i-k iiel3il>xif’V0. išartu aU J& <jyven9 si- 
i«iai «»lic<I£ 1 Xuitntw, iuKtv ».4*xiJ* ir iuuka
Aeuenl'-^x it*.exi4*VQ i? 1 till Jos ar £ltua jo-^ sdiuls .niri<-.w »;i.iu»-,i*3.

-icSid'-vial jo*» 3el>^oi nariai buvo ^xis uuslrink< ^riv aenutšu • 
^otinoc. /.irtis s«

.ka^inės^ Ilsino ji*., o «**»ei^U3 atliko įv»a^* kunigus . sausio. i«*uyu •!«» .. 
tos >attang®s pakviesti lietuvi kreirtiisi tuo reikalu

/dnonenU| tusiau kun» r■ tuo tarpu buvo iu^ei5iii***~ joiikuA i?>w 
vyk^u | auginį 2or.u^> .^uomIu kurt f*-1 *a*i&ui Iietavi3k«*i teJtaliūbStie> 
negu** rfo .--..to atlikti. llotuviSkal, t*»u ^riaSjo 'MM* vosiėuul ^t^lGuoti. 
irulionls pnotsliai ■ itLulp&i.ie*iai jkvlrbliul p«»iwjo kuriA^Aii. atjjiAuoti

.jjMAUufi suniko uuct.io įĮsaOkisl*! p.-Uė'ik.b iiiKUw^ Ir 
lietuvi, bendras.-.-.. ,

/elionC buvo vii,' įerbiusia uoterijj, ligo je Įjsnkįį-lietuviai, ir.
^iia. .-ciotoii^ Alai^ieMai iietueiai■ Ir'tremtiniai vo»-
«,ofe Siu i, iipAs»kd . ■ ir ; vUn . jp xt*XkOiSkopau- kur. - yiuury s. *at atą*.
xo- prie lovos via. lUkt bodavo 'rllotuvižaoa ^ldftWs^»wnbvUuos|u5 
^otifikOiAs .raidžiu - Intos. .

.n< wai . longvu oavurijes 4e. i .
. j. ■< • “A •
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kranotd į Stargard4 / lose linijoj/. *ia> ant gauto 18 notInos &»• 
nds . klypo , turėjo bit! įrengtas geras firaos skyrius. Jau bu
vo pastatytas gerai įrengtas nedlnia barakas, o prie jo didelėje 
alki tėję turėjo išdygti visas kvartalas pastatų.

rienvaltis su šiferiu ir Grižu buvo pirmutiniai durbiniakai vyrai. 
Iki tol dirbo tik notary®, atliekančios karinio talkininkacvlng pa* 
reiKs».ai skyriaus jeitoris Seine verbavo Durohgangslagery je iarbinin* 
knsy jis pasirinko vyrus su Seiaoais. tint viengungiai labiau llnfaj 
4 vagabundl—ą, 
** farbue tas vis&l ne sunkus. Galina bus dirbti net su aravatau

- <'r.

Krttjjer u ^cliruoter* vadinosi tas fabrikas, kur dirbo 
lėta firmos centras derlyne tavo jau subonbintae drauge 

su grSgerlo nanals. Didelių psonių koapani jonas, d na gyta e kiacnar
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•Tttaro it a n $ o e* if 6/16

▼ e r g i joj * . >nt.:. litukas
/ tąsa/ /

Jiruu dienų 13 tikrųjų darbas būva lengvas, Urbti tiktai a&s 
tuonioa valandos.
»» ?ik vaikais tok* darbą dirbti,» pasakojo riteris sekmlieni 

X /
yri* baay^los susirinku ai era s ykM|tii'twile»a pirmaisiais terpti* 
nlo įspadžuis pasidalinti. '

’rialas šniūras pateko į fabriką daug vėliau, tuii vykų buvo 
jau džiugiau dedii.tieš araoaių. Visi svetinSalial:lenkai, prancūzai, 
belgai, 1 taliją vienas jaunuoliu apie 1£ tie tų aražisus. ų it&luką 
pads ė vokiečiai 13 lovos, žadėdari jo tėvuras ir js» pačiam nu= 
vežti dirbti j, vienų Italijos juoną. Dariau yer kelias dienas 
vaikinukas atsidūrė drauge su lietuviais Jtargardo Durohgangslsųjte 
ry je, o pankui firmoje Krflger u dchroeter. ič karto Šniūras buvo 
d odininkas* flor kelionė jo Jis pašruibMorais su kitais aptarė 
profesijos pasirinkimą ir apsisprendė pasivadinti darbininku. 14 
furchgtmgtslagerio ji pasiėmė ne jauna moteris, kurios vyras Kariavo 
už Kaujų ?urop%<&H pažpd&Jo vyresniojo vietą prie ateinančių 
belaisvių.
- Kaipo vyresnį'sis, tu turėsi kltiaras duoti puv|szdį. i ir^as | 
darbų stoti,paskutiniu &tai-traukti nuo darbo.Gausi kanb&rį Čia 
Siu pat durže es&ndiSa narauky, galėsi dar >.ovių pastirauti anų*..

'niūras neilgai tesėjo daržininku būti, isi per kelias lyiln* 
gus dienas gerokai sudėvėjo savo drabužius, porrairkdtoiaa iki 
kaulo, jis pareiškė Seindnlnkei. norą išeiti į fabriką,

įtvaliavui dirbti, Se arbeltanto ir ra&no sutikimo dabar nle=
kur negali pasitraukti. , .

olens velene i'ni >r&3 turėjo pasilikti darbuose, kartų,' pasiute 
tė jj IŠakabinti pteidcraas pažastė les. Gerti .nesuprasdamas sklr« 
tos užduoties, ^alnraer nupjaustė pteKorų vlrBOnaites. 'WmiMinipk 
suprato, ja kokiu daržininku ji turi reikalą ir daugiau atsitrauk* 
ti jap jau nekliudė.

fabrikas verbavo vio naujus ir naujus darbininkus, -er tris aė= 
ne-uluo brtr.ike jau nebuvo darbininkė'!.9 vietos, ia buvo paliktos 
tiktai/ notorya. yyzuū p&niuicjo tie; s durbaj-s, kariuos iki šiol 
atlikdavo belaisviai, juoa išvaro | kieraU prie statybos.

Darbas dabar tęažsi jau 15* valandų, 3U suįMteis pertnoukealš pie- 

turas ir UwkmdrliSKs. / daugiai/

0 8828S§gS8t-?o?-,£
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x. Moterys bus kunigais." įianijoe parlsantaa 3? balsais yriai 
\ $6 baisus nutarė ir Moterius leisti būti kunigais.
x. aMU*l glsllai. -A* laivyno Ministerija paskelbė, kad yra 

px«*data statyti naujo tipo lėktuvas, kurio greitis būsiąs apie 
W, i 10w« Xia. Amerikos aviatorius tyrinėtojas Hen u martin padarė

- /;:'ų , viežą praneSi&ą apie atminine debesis. lai yra naujas a toninis ?
;. j. ..... W*?*-
\?T5< XS vienos tokios baubas radijo aktyviniai debesys išSfcleidiia 

vienos kvadratinės ayiics plote ir penato sunaikina visą gyvybę. i
x* renioilino išradėjo mokytojas air Atoith Wright mirė auailMie
" kęs 35 m.»4L Atoioth r right iŠ uotlaos pusto buvo švedas .Daug 

yra pasidarbavęs medicinoje.
_ X. . Kristaus kandim vaddiniuai Gberauuergau kaine prasidėsi^ tik ■' \ 

1956 metais, bet d augelis nukatyvesaią artistu prie t$ valdi* 
nitui negalės gr|žti, o jaunuosius reikia taa darbai paruosti.

Paaieutlnia kriataus kandis vaidiuiuas buvo 1954 su • jus tuouet 
/ J z aplankė viso 4vu,ww ftaonių, tarp jų 15u,uuU buvo auslenderial.

; x.i*ros. Z r u m a a į prado kongrese eutikiao vi*! vakarinio pus* 
rutulio ’t tuuių,įskaitant ir ksnadą, karines pajėgas apginkluoti, 
aprengti ir X6taVinti. Ūla prlulnė įstatymu leidėjais,Jsad pašau*
llo reikalu vystytasis Się akciją padaro svarbesnę uš te istu* 
tyuą» Muri 41b pernai ne t ai e pasiūlė.

. 'i 3U Stalino laureatai. Zbrp 4>b asu. ,atžymėtą 1546 neteis Stalino 
prcuijouis yra ir uBaloulo reikalų Ministras fydiuskaa; jaa akjjęta 
1 yramiJ» * rublių, btaline preeija apdovanotas IT draaatį

>: ^ ĮtonaU 1 i a e n o vt autorius prleft aueriklečina nekreipto paatla*
'to* Husą kla&adaao*.
_——— ------- ..^.. iasr.ii. tikL.  -------------------—'—.---- ----- -
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w šarmai

Be daugelio žuvusių Sibiro taigose ar 
kitose Suaijos plotuose ninotlui dar šie asmenys: l.Krasno
rirė paskutinysis užsienių reik. Ministras U r b 8 y s, su ka
rino Molotovas pasiraSė Vilniaus srities atidorlno dokUMntąi 
2. tat. 1 xLd siūlaiti s, bu v. vidaus reik, ministras.
Yra žinių, kad ir Šiais Metais birželio nėn. pradžioje prasi- 
dėjo naujas lietuvių deportavimas vagonais.

x. Kempes. Sarge j irokof jev už sonatą vloUnal K 1 apdovanotas 
Stalino I klasės presai Ja.Kaip žlnone/buvo jau rašytasis.Bang. •/ 
Jis perdirbo S. Tolstojaus ronaną*Karaa Ir Taika* į operą, kuri 
turi paaisoklaą Anorlkojo.' -r - * • X j, .t 'ft- ' u’ * ' ’ v , 4' " '» I I ~ i--. -------------- _■■■•_ ...................... .. ......................

7įĮ&-r’ ■'••' •- '
>

fepartini jurisdikcija
Londons, Eighate dlstrlkte, neseniai vienas teisėjas už paslvė- 

laviną nubaudė pats save 1 sv. sterl. \ ■
Tai no pintas atsitikiaas pasaulyje. 1B JAV praneštum, kad tei

sėjas Cecil 3. Johnson iš itoekton /Kalifornijoje/ ifikUalngal talo
no salėje pareiškė:"Teisėjas Johnson, jūs kaltinomis, kad gatvėje 
važiavote kairiąja puse.Trislpatįstat kaltu, ar net* Kaltinimui 

i niekas neprieštaravo ir teisėjas paskelbė sprendiaą:"Paprasta ta. 
da yra vienas doleris, bet jūs turėtumėt įstatymus gerai žinoti, 
todėl jūsų atvė ja skirlaua penki doleriai*.

Juokingiausias atsitiklruw būvąs tarp dviejų teisėjų rytų Afri
koje, Juoda abu nuaidė jo įstatymams tuo, kad naktį važikvo dvi* 
rakiais be žiburių. Vienas po kito juodu atvyko nuteisimi. 
Tanesnysis teisėjas iždėstė savo kolegos nuo id ėjimą ir nubaudė

; jį 9 lupiais bandos. Po to jaunesnysis teioėjas apsivilko tarnybi
nius rūbus Ir nuteisė savo seneaoy jį kolegą. Jis uždrožė jas 
90 Rupių baudos. Šitą smarkią baudą jis paeatavo tu o, kad esąs 
antras penatus atsitikimas šiandieną. Iš to natytiį kad šitie na- 
aidė jinai ęerdažnai atsitinka ir dėlto negali būti jokio paslgai- 
lėjlso. 18* snobester Juardian* laisvai vertė

Andrius S 1 1 u ž * >
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* Xzaro Bangos" B 6A6

It n i g o gasp odinė

'! Virėją kunigas - turėjo. >
jirnalsiaia as tai 3 ji kalbėjo: 7
• J^ĮĮ»xM9tBiY„ tiek turtų j ii a ų...
* Tiek darbo...Zažin ar išbūsiu?
= tsss?

Antraisiais ne tais uždainavo, 
lai ragelius gerus įgavo:
• Bemėtyk, prabėgčiau, tu n ū a ų 
. sukalėdotų sunkiai trūsų.

Trečiaisiais uotais atgiedojo:
/liaukai net seniui atsistojo/
* čia viskas Mano, tartasi n a n o... 
Visus ji plūsta, kaip įmano.
=« Tik ai viena čia gnapadinė, 

z — Lig grabo lentai paskutinei. >!
. 1916 B. K^-11^014 /"SefaFOu flango.-/

rraewi —la.trii n—«   >ra.«i«Tcexx»aĮ'AaiMm!nrarm.Tj ,ĮTa«nae«an»rTaai -i >iK...»Trn»«^

i I t t fc t T I? 1 0 j IR 0 I I k A
X. 330 notų nuo Šekspyro Mirties, šieno t sukako 350 setų nuo di

džiojo visų laikų rašyto jok. Šekspyro/Gillian Shakespeare/nix* 
ties. Ginė 1564 n. balandžio 23 d., mirė 1616m. balandžio 23 d. 
jtrstforde ir palaidotas toje pačioje bažnyčioje, kurioje prieš 
32 neto buvo krikštytas. 19 metų vedė aštuoniais neteis už 

. save Anne Hathaway. 1585 m.V.26 susilaukė dukters Zuzanos,1565 M. 
dvynukų: Stole t ir JUdita. Vienintėlis sūnus Hsialet i;irė 1596 n. 

1569 «159< m.a. parašė "Venus and Adonis" ir "Luorece"; 1598 a. 
žinomas jau, kaipo 12 draaų /ir sonetų/ autorius. Keturi kūry= 
bos laikotarpiai: 1. Titus Andronlcus, Venus and Adonis} ir lucreoej 
II. 1596-1601 jb.p. komedijos: The ’'erchant of Venice ir Kt.; UI lai
kotarpis 16& => 1608 n.n. tragedijos: Jill.Caesar, Hanlet,tacbet,King 
Lear ir kt.į VI laikotarpis b romantiniai ahriįdnsrt kuriniai-

X. 15 notų nuo aironlo pirties. Lietuvos laisvės poetas Mai
ronis airė 1932.VI.28 d. Jo narnose vokiečių okupacijos 

\ laikais buvo įsteigtas Maironio Nu šie jus, kur buvo renkamos ži
nios ir įvairiausia medžiaga apie rašytoju*. Vedėjas buvo poetas 
Brazdžionis, kurion ir šio etraisniuko autorius yra įdavęs ne nažai 
medžiagos ir foto nuotraukų.

Vienas iž žyniausiu laironio kūrinių yra "Pavasario Balsai" 
Pgr pirmosios 5 justus "lavas.Balsai* išleisti penkis kartu? 
1920 B./.Boprlkltesesybės laikais /192O -l>0 n./ išėjo t‘

9



• Xzaxo Bangos’* I 6 /16

mi l A I 3 0 J IB- 1X14 /tąsą/ 
" ........................... . .......... ■■■'■' — i ' 1 ■■'■■■'■■■ "

na laida. Dėlto per paskutiniuosius 7 metus /L94O-1S47 n./išėjo 
•pavasario Balsų" penkios laidos, ifi jų dvi paskutinės* s treaty* 
jo. Pirmųjų lėlių laidų egzempliorių skalsius no Tirti Jo 10 t3k»« 
tanBių, o pakistų Jų 5 laidų ifi* Jo M ,000 egz. ir Jų neužtenka štai* 
tytojaas patenkinti.

X. 9 notai nuo K. linkio mirties. Trys paskutiniai, prieš* 
virtiniai poeto X. Binkio pageidavimai: 1. sulaukti karo pabaigos, 
?. pamatyti taogų, kuris kito žmogaus neišduoda, 5. tylioj užuo« 
lankoje pameškerioti.

X.^asanlin* Lietuvių Kultūros Paroda numatyta suruošti Š.a. rugsėjo 
nėn.21«£7 dienelis Čikagoje, kur yra lietuvių Tautinis Mįslejus. 
Be knygų, žurnalų, laikraššių,bus ir rankdarbių, raedžio drožinių, 
skulptūros, graviūros ir 1.1. Taip pat tas Lietuvės pašto ženklai, 
Įvairios uniformos, kardai ir 1.1,Paroda tikrai būsianti Įdomi.
Eksponatus reikia siūsti šiuo adresu: J.K.^'ncher MCI So. Mozart 
St. C h i o a g o,XXI USA.

X. Ant. zukansko -Vienuolio JubiUąJua Jo 65 metų sukakčiai ir 40 
notų literatūrinio darbo sukakdiai paminėti Įvyko Vilniuje 
ž.ra. balandžio jaėn.11 dienų. Gražiai išpuoštoje TarybiniųJU^tuvos 
Rašytojų salėje tavo tas rainė jinae. Kalbas pa.-akė P. Cvirka, t.Kor 
sakas,Švist, ministras J. šiugžda, rašyt. Venclova. 3ujaudintas fi
bula tas padėkojęs 12 sutelktų Ja® g«®bu, pabrėžė,"kad tik tarybi 
nė santvarka pilnai Įvertino JĮ ir sudarė visas sąlygas dirbti kū
rybini rašytojo darbų**••Plmas jo kūrinys tavo atspausdintas 
prieš 40 metų,tai "Amžinasis smuikininkas*. Vienuolis prikalwaso 
realistinei pakraipai, kurią atstovauja V.Kudirka, Žemaitė,AiBbė, 
Biliūnas.

A« Žukauskas -Vienuolis bene bus produk tingi suolas rašytojas 
lie tavoje. Mažiausias jo, kur nors spausdintas feljetonas, Įeina Į 
spausdintų tonų Lapus. Tai yra literatūros biznierių s, daug pas 
pelnęs iš savo literatūros; kuorxet,šakysirae, Maironis savo lėšom 
leido "Pavasario Balsus", Vienu alini tavo nokani už ju "šedevrus" 
didžiausi pinigai.ireaiJos ir pinigai yra didžiausi skatintojai 
Vienuolio kūrybos. Dėlto jara taip ir patinka dabartinių okupantų 
Įvertinimas ir sudarymas sąlygų dirbti, a odos, kad ankščiau jis 
*U neturėjo. AnykŠSių paloaių iv aptiekų krezasjlabai nešt
go teisingesnio ,bent kiek neigiamo, apie žodžio. Dokiu atriju lai: 
ralSių Redaktoriams būdavo daroraas "vizitas" ir skandalingas p 
siaišklnimas. Taip ’vizitavo" jis anų laikų "Laisvą‘’A 1.Draugeli 
redaguojamą/,taip ir «Xdot.linias*, kada žurnalisto F.ilobioko 
buvo apie taykžSius parašyta daugiau, kaip patiko Ant.iukauskuic’ 
nuollul.

------------------------------ '■ ■ ; --------------------------------- -- ■
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V--.* ŽT-.."^ w^Sl a'- '■■ " •l->lH'k':Safe;Sf ’*k■? JfSItteI;•_ ■ ‘ • * ■ • ’?? ■’■ y
"4 0 s'* a d '

■J t & y y it j s » y T n į M M kroniką ' ,■ 3

X* s*lr sieliu j 4X^*4 i-aądahutG »tcvykia® lietuviai utairwt būreli© 
dalyvavo wlevo A«no prooeeijeJe ou javo klebonu ar velUv®, 
x« I į put, dlea<i vyku ar id*»xitlflc*.txan ..<*rd pertta.^-cviuu-u <tf.t *l*to ; 
vXe«Q uokuuwato buys p^yiiėta tautyb-i xr ^aliojix.o date/ auwnt >1 '«’ 
1*7.
x. dirttrxlo ,fea> I diea-t akeXtyM lentoje buvo lėkabintcs 
preneMiaa*: ? x

"eoktiao Ifiv^ruinto®' ucterye rytoj,t,y, birželio ivd. ,y v.iw 
_•■ . ‘ pi n t t u a.i 1 « i' turi but! u»<u»*uje akyriu»»

( ribų Modelyje, xwx bua U4-liiUul , ęter^ xletp^Ciul. • 
t. kūdraitė, . oliejienėį ?. Ai^leiiienTųT? ySuiaitienė, 
>• raokienė, d, ^rintienG, 7. Dovydaitiene, t. aatiukuit^,

■ '7"7 ie ėliudiiuvietiė, iv*, ėrauesldenė, ii, .jta.tuievidlenė,ii •■• ©vi*
,,’. luitienė. .■ /jJauir«dė/n ohlfaūraauiutantln * ' p

rrj-neil^ue bays išUMbiutua pavakare, tiiėiau tuojau via® stovykla 
apie Ji uuilnojo.ypač moterys, ^*vuaies per dtcvykl^ ®anu« »rt>^ 
^nkaver«xu4 rūbu®. 2žvuXdyt^j< gi s«r*^ur. buvo pruiytou ir toki-i, 
kurio® .buvo rgHTU«lo® Kleutaiua p<al tac, uxirtu® netSiasa. Vletea w*3tė j 
pr*M14eJo brūzdė Ji^us^reliklfittae pasipiktiniueis ir nepaltenkJxi&a®. 
i^jiliiingeatil^ auon!^ buvo banuotu* auutabdy ti tcz| neteiain^n rnb-< •> 
aaliniii^; «uvo net vy^ta | unrrOu beeitų šventovę « š o k i va«; j 
kartll, takiau viakau baigėoi nie**!® ... ir lietpeiMue g*vo viuos 
pūgai aMAlaia pelene prie vienybių, prie aueiaiuduiuo,
bet darbui® ainiu*e prie kitko, rž derb^ J’i pažinsit*' ^xoa...

jiryky®* ae birkeiio iv ė. ryt< dkeibtuiį lentoje utalradu ku* kas.- 
a 1^0 kilo* prie^vaiūty blnia” atsibaukiJUMS,kviečiau tieeos ^ylėtojiį,
.tu»ibink1w Mariana turėjo būti svaratoui kl»u*»i.4»i :apie na teisinu-*

511 paud.irjB^r^ ir p^nadij.i.xroki«t>uoi Ja ouv» Cuėjuu btczysn
. : lou vyrlu^ąybėu oullkviauetiBU

x. yagyatėu neallianja, nors dian^ ir naktį apie stovyklą ouuo&^u 
vaikMioJa du policininkai. Mauni iŠ 1J iėjljuo akloji išvcr;tou uvlr.*-

' člo dūlys.
x. idukryjalngaoti trye lietuviai, dore praėjo d«*ugia* ^et^caiy 
puvo padarytas pagrindini® ukroenin^ua, nepalietę lietuviu utovykw 
I04 , netikėtai birelio 1? dien^ buvo puSauktl i vlUU* trys 
t-utiedlai ir paraiMta, kud iž >į atW^ uakuuentud ir tu
ri arlei«ti stovyklą, -io ^kreanlnstis palietė: u&iėgaa^, rlj*į
veaeikų ir Donų žilinu, kimu duota teiuė ixi 35 bir^xU ureiiuu 
tl --r »»us «Ufe, .WSi^ie Jį - •
noru jo ,uoj iS^Bonti į ka* kokių utovyk*< . uuėin>, d®^trreninu«
tieji yr. utipxxau^ vyni, nxveu,. . i^a tiu.tytea^ «AMW* 
ningus palietė. yie«i» r**ė iu^ry je iBė<^rrenin^®> ^-ina, - 

vaikau uu vyru nepMie^ti.
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*• Dur dėl lietpalSlų padalinimo^. Vienas korespondentas Šitaip 
rašo:

Kai koridas stovyklos notarine pagal paslaptingą sąrašą tavo 
išdalinti moter. kailiniai paltai. Gaudana paltą,kiekviena tu
rėjo prisiekti, kad niekas* apie tai nepraši tars. land stato kaili* 
nlnkams konstatavus, kad kailiai nėra X rūšies, jena tavo prldė* 
ta dar lietpaltis, t.n. birželio 12 d. stovyklos notarų suslrin* . 
kine stovyklos vadovas Z. Kelis jus paaiškino, kad išdalintieji kai* 
llniai paltai buvę dantistėas / sic/. 0 taonss aršiau prie tą skar
malų esantieji, tvirtina,kad jie tavo skirti nešSions noterlMs*

Nuolatinė uJTRRos rūbų dalinimo komisija 12 ponių kykolaitienėa/’oti* 
ktenės,3tatulevičienės ir DanceviSienės taip iietpalSių dallnlau įpy
kino noteris, kad jas atstatė nuo tolygesnio dalinimo,atseit nuver
tė savanaudiškąjį komisiją.

x. Pienas vaidinimas, surinktas Mokyklos mokytojų savo jėge
ris, įvyko birželio 22 dieną Turnhalėje. šokiniai grašiai suvaidl* 
no*Pabėgėlį Kapšiuką*,pritaikytą scenai p. Lyrgataerdenės. Valkų cho
ras p.Levicko vadovaujama sudainavo keletą taut, dainų; dar tavo ir 
malkos: pianinu skambino vien šokiniai, kaip ir visą prograaą iš* Ą 
pildė tik nokinlai. Publikos susirinko mažiau,kaip į skarmalų dali* 
niaus. Buvo atsilanką ir kitų tautų asmenys: latviai, ukrainiečiai, estai

X. Sportas /-'ūsų spec, reporterio pranešinąs/. S.n* birželio arta* 
0*24 d*d* land state įvyko didelis turnyras, tariaus dalyvavo 7 ko* 
mados. Pajėgiausia kcnanda,A«4= Keep ten o "Šarūnas" dėl technikinių 
kliūčių dalyvauti atsisakė. Turnyro nugalėtojais išėjo 3chsinfai
do" Kovas"; antrą vietą užėmė Kempten o G3K.

Atskiri susitikinai davė šiuos rezultatus:
1.’ amingeno“ * intis* • Pttncheno lietuviai 42 06;
2*Kefiptsno G3K * Koaonhelao "Grandis* 38:28;
3* Iaadstato*Vytis* -Amerikiečių 7 art. batai!jonas 4404;
4*3ctainfeldo" Kovas“ » landstato*Vytls* 116:47;
5* Kesenheino "Grandis* * ftncheno lietuviai 4109;
6*Kenpt«o G3K -ennlngrno intls" 51:54;
7.Amerlkiedlų art.batai.-ncs^nhsiro "Grandis* 36:30;
8* ^cheinfeldo "Kovas"Uenpteno G3Z 77*25.

Pajanų gauta virš ^000 Kf ir velk visos išleistos atvykusiųjų ko
mandų išlaikymui /pirkta avis ir t*t./

X* 7X«-6 akyvalzdinls patlkrininas
x. šuo birš. 14 iki birt. 29 d. rinkiminė kompaniją į valdomuosius 

organus. lietuviai statė 4 kandidatus, blokuodama si su latviais, 
ainklaai vyko kanadiSka sistema. Lietuviai savo purelgas atliko 
pavyzdingai. ' _ '

X. B X B 2 1 X. I 0 įvykių minėjimą VI. 15 d. įvykę kartu visų pabal- 
tieSių su atitlnkaaczils kalbomis ir himnais. Stiebė gedulingai ple- 
vėsavo trys taitiečių vėliavos* __________

H zoaig «ag lS&BU-
------------ kerteles. Krelptle į IV įėjimų
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