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KAS ir KUR 
• Lietuvos ministeris prie šv. Į* Bolševikai giriasi, kad jie Lie-
sosto S. Girdvainis, Naujųjų Me- tuvoje įsteigė kronikinių - doku-
tų proga, priimant diplomatinį mentinių filmų studiją. Ta stu-
korpusą, perdavė Popiežiui svei- j dija, be tiesioginio darbo, turi 
kinimus ir linkėjimus. Popiežius perdirbinėti į lietuvių kalbą šo
vei domėjosi Lietuvos reikalais Į vietinių filmų dalis, kurios nu-
ir suteikė Lietuvai apaštališką- kreiptos prieš amreikiečius ir 
jj palaiminimą. j anglus. 

• Chicago je gimęs A. Mankus ^ • Lietuviai dailininkai, įsikūrę 
paskirtas Cheyenne municipa- Australijoje, organizuojasi j dai-
liniu teisėju. i les draugiją "Aitvaras". 

• Dirvos skaitytojas Aleksand-!, SuSjo penkeri metaIj kni Vo 

ras šaluga Australijoje pradėjo Metijojewiesbadene mirS prof 

° !mnįaUtl '?[T™ot>?>e Į?*"*' Jurgis Elisonas. Ant jo kapo ar-
timieji pastatė kuklų paminklą. 

UŽ KA TREMTINIAI DĖKOJA GERADARIAMS 

Tai pirmas lietuvių bandymas 
savarankiai kurtis. 

• Algirdas Kačanauskas ir jo 
šeima, Grohno stovykloje lau
kia eilės išvykti į JAV. Grohne 
jis suorganizavo chorą ir Ka
lėdoms buvo paruošęs vaikų vai
dinimą. 

• Adelaidėje, Australijoje, Įsi
kūręs lietuvių choras pradėjo 
antruosius veiklos metus. Cho
rui vadovauja muzikas V. Šim
kus. 
• Ten pat susiorganizavo ir 
dramos teatro mėgėjai. Jau vai
dino P. Vaičiūno "Sudrumstąją 
ramybę". 
• B. Jacikeviqiaus leidykla Pa
švaistė išleido Br. Budriūno 
"Maldą" mišrių balsų chorui 
Juozo Strolio "Vai ir prijojo", 
duetą su mišrių balsų choru ir 
fortepionu ir V. K. BAnaičic 
"Oi nėra niekur" balsui ir for 
tepionui. Pirmoji kaštuoja 50 c., 
o kitos po 1 dol. Galima gauti: 
563 Helmloch St., Brooklyn 8, 
H* Y. 
• Gruodžio 27 d. N. Zelandijo
je tragiškai gyvenimą užbaigė 
Domas Banaitis, 221 •> metų am
žiaus. Jis nusišovė nepakelda
mas tėvynės ilgesio. r ••C * i* '«•/" s 
• Tik dabar gauta iš Lietuvot 
žinia, kad praėjusių metų gegu
žės mėnesį Lietuvoje yra miręs 
prof. Augustinas Janulaitis. Bol
ševikai jį buvo apšaukę kenkė
ju ir atleidę iš universiteto. 

• Sausio 27 d. Brooklyne gy
venantieji lietuviai vėl piketuos 
komunistinės "Laisvės" paren
gimą. 

• Nepriklausomos Lietuvos laik
raštis iš Kanados praneša, kad 
saugumo organai Montrealyje 
krėtė "progresyvuosius lietu
vius", dirbančius Maskvai ir ra
do daug inkriminuojančios me
džiagos. 

• Chicago je veikiančios inžinie
rių - architektų draugijos val
dybą 1951 metams sudaro: prof. 
S. Dirmantas, P. Jurėnas, J. 
Jurkūnas, V. Tamošiūnas ir A. 
Semėnas. 

• Kan. M. Vaitkus, gyvenda
mas Vokietijoje, yra parašęs 
prisiminimus iš Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo laiko
tarpio. šiuo metu ruošiasi emi
gracijai į JAV. 

• Dail. V. Vizgirda iš Vokieti
jos atvyko | JAV ir apsigyveno 
Dorchester, Mass. čia gavo dar
bo prie vitražų gamybos. 

• Rašytojas A. Tyruolis - šeš-
plaukis, gyvenąs Chicago je, šiuo 
metu lankosi Romoje, Italijoje. 

• Nuo gruodžio 9 d. iki sausio 
9 d. Paryžiuje buvo surengta 
dailininko V. Kasiulio darbų pa
roda. 
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-Gerbiamosios, gerbiamieji, 
Mielos ses^s lietuvės, mieli 

broliai lietuviai, 
Susibūrę šiandien šioje pasto

gėje ir turėdami kilnų tikslą pa
gilinti -mūsų tarpusavio drau
giškumo ir mūsų tautinio soli
darumo jausmus, mes tremtiniai 
gyvai prisimename, kaip prieš 
šešerius su viršum metus, arti
nantis prie mūsų žemės raudo
najam pavojui, nešančiam žiau
rią kankinių mirtį ar nežmoniš
ką vergiją, mes apleidom savo 
sodybų vartus ir patraukėm tė
viškės takais ir takeliais nežino
mos ateities ir baugaus likimo 
pasitikti. Ilgas kelias vedė mus 
ligi Jūsų. šiurpi ir baisi buvo ši 
mūsų kelionė. Ji vedė mus per 

j bombomis sprogstančius apka 
j sus, per pelenais ir griuvėsiais 
, virstančius miestus, per Vokie
tijos ginklų pramonės fabrikų 
sukrypusius svetimšalių darbi
ninkų barakus, per žmonių kū-

j nais liepsnojančius kacetų kre-
; matoriumus ... Tad ir nenuo-
| stabu, kad nė vienas mūsų li-
jkimo brolis nepakėlė šios šiur-

I pios kelionės ir krito pakelyje, 
nepasiekęs Jūsų. 

Juk tą šiurpų vasaros rytą. 
kai rusų-mongolų bandos savo 
purvinais batais palietė šventą
ją mūsų tėvų žemę, mūsų pa
kilo iš savo sodybų daugiau kair 
pusė miliono. O šiandien šis 
skaičius sumažėjo keleriopai, 

j Tad kurgi kiti liko? — Vieni 
; pavargę rįžosi grįžti atgal ir 
! geriau pasitikti mirtį nuo ne. 
| gailestingos priešo rankos, negu 
į bastytis pasaulio platybėse, ki
ltus užgriuvo miestų griuvėsiai, 
į kiti rado rūsčią mirti kalėjimuo
se, o dar kiti, gražiai palvdėt' 

jar net ir nepalydėti, nukeliavo 
I amžinybėn, senyvo amžiaus, li
gų ar sunkaus likimo naštos 
prislėgti. Tačiau 

ne vien mes turime ki su 
ašara akyse prisiminti, 

ne vien mūsų širdyse slypi 
skausmo žaizdos dėl artimųjų 
netekimo. Baisus karas ir jo ne
žmoniški žiaurumai, pralieję? 
marias nekalto kraujo ir upelius 
mo'inų ašarų, neaplenkė ir Jūsų, 
mieli mūsų geradariai, brangūs 
Amerikos lietuviai. Lankydami 
Europoj Amerikos armijos žu
vusiųjų karių kapus, mes matė
me ne vieną kuklų kario kryže
lį, paženklintą lietuviška pavar
de; skaitydami tūkstančius iš-

Clevel&nilb Tremtinių Draugijos pirmininko Jtmo Daugėlos kalba, jjasakytft 
tremtinių geradariams surengtame padėkos vakare 

kaltų pavardžių paiMnklinSae (ValstyMų kariuomenė keliasde- < ligos, jeigu ne vtenas 
lentose žuvusiems šios šalies , šimts kartų stipresnio priešo j įveikė ligą, jeigu ne vienas se-

I didvyriams, visada radome ne1 spaudžiama traukiasi iš tolimo-. nelis buvo šilčiau aprengtas ne-
! vieną ir ne dešimtį mums gerai jsios Korėjos pusiasalio, tūkstan-į kūrentose stovyklose, tai AčIfJ 
pažįstamų vardų. Mes skaitėme į čiai pačių jauniausių, pačių gra-iBALFui, o tuo pačiu ačiū Jums> 
juos, kaupėmės savo dvasioje į žiausių vyrų iš ten jau nebepa-Į mielieji šio krašto lietuviai, ku-
brangiam jų atminimui ir drau
ge didžiavomės jais, nes jie gi 
visi yra mūsų broliai, vienos 
tautos vaikai. O juk ir Jūsų. 
mielįeji mūsų globėjai, namuo
se kiek kartų matėme jaunų 
veidų paveikslus, apjuostus ge
dulo kaspinėliu. Taip, gyveni
mas jau pareikalavo daug ir gal
būt net perdaug žmonių aukų, 
tačiau tos kraujo aukos dar ir 
šiandien visų aukojamos. Auko
ja jas ir mūsų negausinga tau
ta. Juk ir šiuo momentu, kai 

sitrauks. Jų šventus kapus min
džios mongolų gaujos, tačiau jie 
gulės ten ištikimi savo tautos 
o tuo pačiu ir visos kultūringo
sios žmonijos idealams ir lauks, 
kol ta žemė bus vėl laisva ir pa
saulis galės deramai pagerbti jų 
kapus. O juk jų tarpe yra ne 
vienas nešiojęs trispalvę anl 
savo krūtinės ar širdyje. Ir visi 
jie yra mūsų visų tautiečiai 
mūsų kamieno broliai, o Jūsų, 
mielieji geradariai, sūnūs, vy
rai, sužadėtiniai ir kraujo bro-

narsioji Amerikos Jungtinių liai. 

Už daug kę esame skolingi 

rie sukūrėte šią organizaciją, ją 
išugdėte, labai aktyviai rėmėte 
ir dabar dar remiate. 

Bet tai dar neviskas. BALFui 
padedant, per du tūkstančius 
mūsų jaunimo, kuriam karo aud
ros buvo nutraukę mokslą, galė

jo lankyti aukštąsias mokyklas 
ir tuo pačiu ne tik įsigyti pro
fesinį paruošimą, bet ir apsišar
voti mokslo žiniomis, kurios tik
rai bus labai reikalingos atsta
tant savo nepriklausomą Lietu
vą. 

Visa BALFo veikla yra mil
žiniškas gėrybių aukomis trykš
tąs mechanizmas, kurio Įkvėps-
jai, sukėlėjai ir palaikytojai bu
vote ir esate Jūs, brangūs mūsų 
geradariai. O kur dar aukos, 
siuntinėliai ir jautrūs žodžiai, 
kuriuos gavome iš Jūsų kiek
vienas tiesiog asmeniškai. 

D  i d  ž i  o  u  s  i  a  s  ž y g i s  

Šiandien Jūs visi esate mūsų šakoti, koks pavojus gresie 
brangiausi svečiai, mieliausios mums sugrįžus į gimtąjį, bet 
viešnios ir šiandien mes norime šiuo metu okupuotą, kraštą. 
nors tiek, kiek kuklios mūsų gv- j Turime pripažinti, kad Ame-
venimo sąlygos leidžia, visi rikos lietuvių organizacijų bend-j vynės atstatymo klausimas, su 
drauge ir visuotinai pareikšti ra veikla ir labai stipri visos žiūro į šį kraštą. Tada į Jus bu 

;Jums savo širdingą padėką už lietuvių visuomenės akcija buvojvo sudėtos didžiausios viltys 
visa tai, ką esame gero iš Jūsų vienas svarbiausiųjų veiksnių, į Visi tikėjomės, jog Jūs pada 

T%čiati didžiausi ir gausiausi 
nuopelnai Jūsy, Amerikos lie
tuviai, o tuo pačiu ir Jūsų, mieli 
šio pobūvio garbės svečiai, su
sidarė sprendžiant mūsų pasto
vesnio apsigyvenimo klausimi] 

Nesuklysiu pasakydamas, kac 
veik visi mūsų tremtiniai, gal
vodami, anot tos dainelės — 
"Kur reiks nukeliauti, nakvynė
lę gauti" — ligi galutinai pa 
aiškės viso pasaulio ir mūsų tė 

patyrę, matę ir pergyvenę. O pagaliau pakeitusių JAV vy-
skclingi Jums esame tikrai la- riausvbės pažiūrą į mus ir pri-
bai daug už ką ir vargu ar man ! vertusių ją susimąstyti. Gerai 
ar kam nors kitam pakaktų ga- j prisimename tuos pergyveni-
bumų nors ir labai apgraibomis i mus, kai matėme, kaip žudėsi 
apsakyti tai, kas rodo Jūsų ge- Į ukrainiečiai, gudai, kaip sau 
riausius jausmus mums, vaiz
duoja brolišką lietuvišką meilę 

rankų arterijas piovė Vlasovo 
armijos kariai, amerikiečių prie-

savo tautiečiams ir vargo pri- varta vežami į rūsų stovyklas. 
spaustiems benamiams vaikams. 

Gyvai prisimename, kaip Eu
ropoj, nustojus šaudyti patran
koms ir šauniai Amerikos ka
riuomenei sugriovus nacinę Vo
kietiją, mes suvargę, iškankin
ti, bet dvasioje laimingi išsi-
veržėme iš karinių fabrikų ir 
koncentracijos stovyklų, kaip 
džiaugsmingai sveikinome vie
nas kitą, sulaukę naujos vilties 
prošvaisčių. Tačiau koks mūši-
buvo nustebimas, kai daugelis 
ano meto politikos vadovų ir jos 
vykdytojų nieku būdu negalėje 
suprasti, kodėl mes nenorime 
grįžti į savo namus. Tada mūsu 
akys nukrypo į Jus,Amerikon 
lietuviai, su prašymais pa veikt-
savo vyriausybę ir nušviesti jai 
mūsų tikrąją padėtį bei nupa-

O tada juk ir mes nebuvome 
tikri, ar nesulauksime panašaus 
likimo. 

Vėliau, pradėjus gyventi sto
vyklinį gyvenimą, atsirado labai 
daug materialinių trūkumų, ku
rių nepajėgė pašalinti nei UN-
RA, nei IRO, nei pagaliau ame
rikiečių okupacinė Vokieti jo? 
valdžia. Ir šiuo atžvilgiu Ameri
kos lietuviai neliko bejausmia: 

mūsų vargams ir bėdoms. BAL~ 
Fo veikla yra vienas didžiausiu 
veiksnių, išgelbėjusių daug mū
sų gyvybių ir didelę dali sveika
tos. šios organizacijos dėka mes 
galėjome padėti skubios pagal
bos reikalingiems asmenims ir 
juos laiku paremti bei išgelbėti 
Jeigu ne vienas kūdikis buvo iš
gelbėtas nuo mirties, ar sunkios 

rysite viską, kad mes galėtum 
pasiekti šią šalį ir čia bandyt 
susikurti sau šiokią tokią kas
dienybę. Visi tikėjome, kad tik 
Jūsų pagalba ir gera širdimi 
mes dar galėsime iš nužmogin
tos  s tovyklų  bui t ies  sugr įžt i  j  
kiek normalesnes gyvenimo vė
žes ir tęsti savo likiminę kelionę 
toliau. Visi svajojome, kad tik 
Jūs galite padėti mums nusi 
plauti nuo savęs tas dvi pasau
liui gėdą darančias raides — DF 
— ir vėl pradėti gyventi save 
paveldėtomis pavardėmis ir tik
riausiais krikšto vardais. 

Ir šiandien galime visi drauge 
pasidžiaugti, kad šios mūsų vil
tys tikrai pasiteisino. Ak, .kaip 
kukliai pasakiau. Ne tik pasitei
sino, bet Jūsų norai, pastangos 
veiksmai, žygiai ir darbai šim
teriopai jas prašoko ir, man
ding, savo likimo brolių vardu 
galiu pabrėžti, mus gerokai nu
stebino. 

Aure gi, kai Belgijos, Olandi
jos, Prancūzijos darbo agentai 

savo anglių kasykloms, kai Ka
nados ir Australijos atstovai 
rinko iš mūsų tarpo tik sveikus 
vyrus miško ir ūkio darbams, 
čiupinėdami mūsų raumęnis ir 
barškindami dantis, bei palik
dami senelius, moteris ir vaikus 
stovyklose, bet jau be jokios ar
timųjų globos, kai, pagaliau, ka
rališkosios Anglijos imigraciniai 
biurai ramia širdimi naudojosi 
tremtinių beviltiška padėtimi ir 
ramiai skyrė vyrus nuo žmonų, 
vaikus nuo motinų ir dar ste
bėdamiesi, kodėl mes už ši ge
raširdiškumą rodome nelinks
mus veidus, Jūs kovojote, rašė
te peticijas savo senatoriams, 
šaukėte visu balsu, reikalauda
mi priimti tokį įstatymą, kuris 
sudarytų sąlygas mums, kaip 
žmonėms, o ne kaip darbo ver
gams, atvykti į šį kraštą ir 
drauge visiems, jauniems ir se
niems, stipriems ir silpniems pa
matyti Jus ir apsistoti čia. 

Jūs laimėjote ir laimėjote 
mums palankiausia prasme. Ir 
šiandieną, kai daugelis tremti
nių vargsta Belgijos primityviš
kose kasyklose, ar kerta miš
kus tolimose Kanados miškų glu-
dumose, arba braido, palikę sa
vo šeimas, Australijos dykumo
se ir nemato per dienų dierjas 
žmogaus, mes, kaip lygūs šio 
krašto piliečiai, drauere su Ju
mis garbingai kultūringoje ap
linkumoje užsidirbame sau kas
dieninę duoną ir jaučiamės, kain 
žmonės tarp žmonių, turintieji 
teisę nuo pirmos atvykimo die
nos naudotis visomis teisėmis ir 
privilegijomis bei gerybėmis, 

jieškojo mūsų tarpe pigios arba i kurias tik turtinga šio krašto 
visai neapmokamos darbo jėgos t (Perkelta į 8-tą puslapj) 

K E N K Ė J A I  
Iš tikrų atsitikimų Lietuvoje per pirmąjį bolševikmetį 

Antanas Degutis 

II 

Beržatiličių vienkiemy gyveno Ka
zys Gaidelis. Buvo vedęs, ramus smul
kus ūkininkas. Nežinia dėl kokių prie
žasčių dar Lietuvos nepriklausomybės 
laikais susimaišė jam protas. Tiesa, 
jis ir tada netriukšmavo, niekam ne
buvo pavojingas, tačiau įsivaizdavo, 
kad jis yra karo vadas. Mūšiams, ži
noma, jis jokiems nevadovavo taikos 
metu, bet nuolat buvo susirūpinęs "pa
rengiamaisiais darbais". Labai dažnai 
kaimynai iš ryto negalėdavo išeiti iš 
namų pro duris, turėdavo lysti pro lan
gus. Mat, naktį "karo vadas" ateidavo, 
užraizgvdavo duris vielomis, kad nebū
tų galima atidaryti, ir dargi ... bulvinį 
antspaudą pridėdavo — tai turėjo reikš
ti, kad namas yra "užimtas karo reika
lams" ... 

Ypač rūpestingai Gaidelis saugo
davo gretimo miestelio vaistinę, kad kas 
vaistų neišvogtų, nes jie karo reikalams 
ypatingai svarbūs... 

Apie 26 kilometrai nuo Gaidelio 
ūkio, Gudelių kaime, gyveno kitas ne-
pilnaprotis — Petras Varnas. Kadai bu
vęs karininkas, proto neteko dar nepri
klausomybės kovų metu, kai jam, besi-
g'elbstint. nuo bolševikų bandos puoli
mo teko perplaukti ežerą. Stiprus per
šalimas ir pergyvenimas atsiliepė j ner
vus.' Bet pamišimss irgi buvo ramus. 
Gyveno sau namuose, nieku nepasitikė
jo, ir vis rankiojo visokius senus gelež
galius, rinkdamas juos į krūvą. 

Varnas buvo tolimas giminė Gaide
liui, iš žmonos pusės. Visdėlto, nors ir 
abiejų sąmoningumas buvo stipriai su
šlubavęs, senos pažinties jie nepamir
šo. Ir štai, vieną dieną, dar 1938 me
tais, atidrožia Vai m? s pas Gaidelį pės
čias. Neradęs Gaidelio grįčioj, susi-
jieškojo jį prie klojimo ir bematant 
tarp jų užsimezgi kalba. Ilgus metus 
buvęs nepaprastai tylus, Gaidelis stai
ga pagyvėjo. Pras.dėjo karštos diskusi
jos. Bematant abu, kažką karštai svars
tydami, atsidūrė lajikuose. Iš tolo buvo 

matyti, kad jie nuskubėjo ant kalniuko 
ir ten kažką nepaprasta darė, klau
pės, gulė, kėlėsi, mosikavo rankomis ... 

Vaikezai pamatę neiškentė nepa
sekę, kas čia bus. Pakrūmėse slapstyda-
miesi prisiartino prie jų, bet tiedu jau 
pametė tą kalniuką, nusikraustė ant 
kito, paskui ant trečio, ir taip toliau, 
kol pagaliau nužygiavo ant aukščiausio 
Duburių kaimo laukų kalno, kurio vir
šūnėje buvo senos kapinės. 

Apžvalgė vietą iš visų pusių ir... 
stvėrėsi "darbo". Visų pirma išvartė 
visus kapinių kryžius — medinius ir 
akmeninius. 

Gaidelis nuo kryžių nuėmė visas 
"mūkeles", sakydamas, kad — karo me
tu Dievas turi būti izoliuotas... 

Vadinasi, čia buvo jau karas... 
Kapinės ''išvalytos*7. Tuoj prasi

dėjo strateginiai planai. Gaidelis stato 
patranką dviem vamzdžiais: vienas 
vamzdis turi būti nukreiptas Maskvos 
pusėn, Stalinui sutriuškinti, o kitas — 
į Berlyną, Hitleriui sunaikinti! Gaide
lis tvirtina, kad tik abi šitas pasaulio 
pabaisas sunaikinus, pasaulis galės ra
miai gyventi. 

Varnas su tuo nesutiko. Jis aiškino, 
kad užtenka patrankos su vienu vamz
džiu — tik Hitleriui. Stalinas, sako, — 
tas jau senas, ir taip numirs, neapsi
moka dėl jo patranką statyti ir šauti... 

Čia ir kilo nesutarimas "stra

tegu". O kai Gaidelis pamatė, kad Var
no vistiek neperkalbės, tai inirtęs stvė
rė Varną ir trenkė ant išversto akme
ninio kryžiaus. Abu pusamžiai vyrai, 
gana stiprūs, raičiojosi ir kovėsi, kaip 
ispanų gaidžiai. Susikruvino, susidras
kė drabužius, o pei galės vis nebuvo ma
tyti.' Pagaliau Gaidelis, sukaupęs visas 
likusias jėgas, pagriebė akmenį ir kir
to juo Varnui tiesiai į veidą. Tas apsi
pylė kraujais. Atsikirsti nebepajėgė. 

— Kapituliuoju! —"vis dar išdi
džiai pareiškė Varnas ir nužygiavo nuo 
kalno tisiai savo name link. Sako, na
mie buvo tylus, ramus, tik su pagieža 
padėjęs ant stalo tris savo dar kruvi
nus dantis ir taręs: 

— Daug durnių gyvenime mačiau, 
bet šitokį tai dar pirmą kart sutikąų. .v. 

Gaidelis beveik tekinas parlėkė na
mo, ir vis keikė Varną, vadindamas 
jį karo išdaviku. Ties savo namais eže
re nuskandino "dievukus", grasydamas 
jiems nesikišti daugiau ne į savo rei
kalus... 

Tą pačią naktj Gaidelis atsidūrė 
miestelyje, įsilipo į varpinę ir ėmė 
skambinti varpais. Miestelyje buvo ži
noma, kad jeigu naktį skambina baž
nyčios varpai, tai yra kilęs gaisras. Su
kilo ugniagesiai, policija, visi žmonės, 
su ugniagesių mašinomis, kibirais visi 
skubėjo gaisro gesinti, bet... nematė, 
kur tas gaisras. Aišku, visi susirinkę' 

į aikštę ties bažnyčia ir ten tuoj paaiš
kėjo, kas čia skambina. "Karo vadą" 
bematant iš varpinės iškėlė. Visi buvo 
gerokai įpykę ir kaž kas šuktelėjo: 

— Gaidelis dega! Gesinkit! 
To tik ir reikėjo. Bematant pasipy

lė į vargšą Gaidelį švirkšlės vandens iš 
ugniagesių mašinų ir vargšą tol maudė, 
kol atbėgę broliai jį paėmė savo glo-
bon. 

Po tos maudynės Gaidelis jau ne
begalėjo nei paeiti —. nešte reikejo 
namo parnešti. Miegojo jis po to to dvi 
naktis ir dvi dienas, o kai išsimiegojo 
— didžiausiam visų nusistebėjimui, at
sikėlė visiškai sveikas, normalaus proto 
žmogus! 

Pradėjo dirbti. Klausiamas, ar at-
timena ką iš savo li^os laikų, atsaky
davo, kad viskas jam atrodlo lyg buvusi 
kokia migla ar sapnas... 

Apie tą Gaidelio ir Varno "karą** 
liurį laiką kalbėjo visa apylinkė, bet 
paskui greit beveik ir pamiršo. Tik, 
pasirodo, to nepamiršo vietiniai ruske-
liai bolševikėliai, kurie apie tą įvykį, 
matyt, papasakojo ir enkavedistams, 
kai jie Lietuvoj tapo visko viešpačiais. 

Vieną naktį NKVD būrys apsupo 
Gaidelių trobą, suėmė visą šeimą įr iš* 
vežė nežinion . v ^ 

Kada dar ir Lietuvoj žmonės nebu-* 
vo kaip reikiant bolševikų pažinę, ir dar 


