
AMERIKA SKIRIA STAMBIAS SUMAS KARIUOMENEI
Nesilaiko paliaubą

Telavivas (DPD/Reuteris). Nors abi šalys 
sutiko su ginklų paliaubomis, Egipto ka
riuomenė trečiadienio rytą padarė du ant
puolius i žydų sritis. Egipto pėstininkai, 
remiami šarvuočių ir artilerijos, puolė žy
dų Ntgbo koioniją. Dviem valandom.s va
luti Egipto lėktuvai apmėtė bombomis žy
dų Huidos kajmą.

Atleis 150.000 tarnautoji;
Paryžius (Dena). Prancūzijos vyriausybės 
pasiūlytasis įstatymo projektas taupumo su
metimais iš tarnybų atleisti 150.000 valsty
bės tarnautojų ketvirtadienį buvo svarsto
mas tautiniame susirinkime. Už projektą 
balsavo 3553 atstovai ir prieš 180 atstovų. 
Dauguma iš balsavusiųjų prieš buvo komu
nistai.

Kodėl jis nori talkos
Atėnai (DPD). Graikijos vyriausybės 

sluogsniai, ištyrę sukilėlių vado Markoso 
I taikos pasiūlymą, greičiausiai reikalaus be

sąlyginio sukilėlių^pasidavimo. Vyriausybės 
lluogsnių nuomone Markosą pastūmėjo tą 
žingsnį padaryti šios priežastys: 1) jis ti
kėjosi tautiniame Graikijos fronte iššaukti 
skilimą tarp kompromiso šalininkų ir prie
šininkų; 2) Markos tikėjosi JAV ir Euro
pos viešojoje opinijoje sužadinti simpatijų 
ir tuo pačiu paskatinti didžiąsias valstybes 
paveikti Graikijos vyriausybę sudaryti kom
promisinę taiką.

Mirtimis baudžia ukrainiečius
Varšuva (DPD/Reuteris). Varšuvos ka

riuomenės teismas nuteisė 91 ukrainiečių 
pogrindinės organizacijos narių UPA. už 
nusikaltimus prieš lenkų visuomenę mirtimi.

Pofrmdinės organizacijos nariai, kaip 
byloje paaiškėjo, praeitais metais nužudė 
lenkų generolą SwiesewskI, kuris Ispanijos 
Jtilietiniame kare buvo žinomas kaip gen. 
Valteris. Dar 13 asmenų buvo nuteista 
kalėjimu. .

Protesto „maršas“
Washingtonas (DPD). Protestuodami 

prieš Mundto įstatymą, pagal kuri komu
nistų partijos nariai JAV turėtų registruo
tis teisingumo ministerijoje, 5000 „trečio
sios partijos” ir panašių organizacijų na
rių padarė „maršą” į kapitolį.

Tas įstatymas atstovų rūmų jau yra pri
imtas; dabar jį svarsto senato teisių ko
misija.

Atsižvelgiant į karšią birželio mėn. orą, 
tas „maršas” į Kapitolį buvo labiau pana
šesnis į liaudies šventę, nekaip į rimtą po
litinę demonstraciją.

Atvykę prie kapitoliaus demonstrantai 
tuojau išsiskirstė. O keletas stengėsi pa
daryti įėjimą į kapitolį.

Ginkluoti amerikiečitj ginklais
Nankingas (DPD / Reuteris). Iš trylikos 

kiniečių tautinių armijų, kurios išmokytos 
amerikietišku būdu ir yra gavusios ameri
kiečių ginklų, 7 yra visai paruoštos kauty
nėms, pareiškė kiniečių vyriausybės infor
matorius Tongas. Kiekviena kiniečių armi
ja yra sudėta iš 3 divizijų, pareiškė Tongas. 
Be to, fronte yra per 30 divizijų, kurių 
eilėse kovoja amerikiečių paruošti karei
viai

Pradėjo rinkimine kampaniją
Washingtonas (DPD / Reuteris). Ketvirta

dienį prezidentas Trumanas specialiu trau
kiniu išvyks į kelionę po JAV. Ta kelionė, 
kurioj suvažinės per 13.000 kilometrų, 
Washingtone vertinama kaip rinkiminės 
kampanijos pradžia lapkričio m. rinkimams.

Geležinkeliečių profesinių sąjungų na
riai nori visose vietose, kuriose kalbės pre
zidentas, pastatyti streikininkų sargybas, 
kad tuo būdu parodytų esą nepatenkinti 
vyriausybe.

Pietų steitų gyventojai, kurie nesutinka 
su Trumano negrų programa, jo kalbų 
klausysis ypatingai įdėmiai.

Trumanui palankūs sluogsniai mano, kad 
jo galimybės būti perrinktam į preziden
tus yra labai ribotos.

i •
Konstruoja kolektyvini saugumą

Washingtonas (Dena). Atstovų rūmų už
sienio reikalų komisija ketvirtadienį priėmė 
viaą eilę pasiūlymų kolektyviniam saugu
mui. .

būti panaudota.

lėšos JAV kariuomenei 

(DPD/Reuteris). Remdama-

JAV padidins kariuomenę
New Yorku (DPD/Reuteris). Atstovų rū

mų aprobavimų komisija trečiadienį pa
skelbė kad JAV kariuomenė iki 1949 m. 
kovo mėn. turi būti padidinta iki 790.000 
vyrų, jeigu kongresas patvirtins Įstatymą. 
Kariuomenės padidinimas turi vykti pa- 
laijk.eiui, kas mėnuo po 30.1M0 vyrų.

Po slapto posėdžio aprobavimų komisija 
pateikė atstovų rūmams žemyno kariuome
nės ir karo aviacijos biudžetą ateinantiems 
metams, kurie prasidės š. m. liepos m. 1 d.

Kariuomenės įstaigas painformavo komi
siją, kad, priešingai 1939 m., kada kariuo
menė visai neturėjo ginklų ir šaudmenų 
atsargų, dabar ji turi 8.500.000 tonų įvai
rių rūšių šaudmenų, 2.500.000 šautuvų, 
7.900.000 to šarvuočių, sunkvežimių, pa
trankų ir kitų karo reikmenų. Dalis tų me
džiagų yra pasenę, bet didžioji dalis rei
kalui esant galį

Milžiniškos

Washingtonas
sis pakartotinais JAV vyriausybės teigi
mais, kad Sovietų Sąjungos pajėgos sudaro 
„neraminančią grėsmę” JAV saugumui, at
stovų rūmų aprobavimų komisija trečia
dienį priėmė kariuomenės ir aviacijos 
biudžetą 6.509.939.000 dolerių sumoje.

Biudžete priimtoji suma yra skirta iš
laikyti 1.234.500 vyrų ' kariuomenės (be 
laivyno ir laivyno korpuso): 790.000 vyrų 
armijos ir 444.500 vyrų aviacijos.

Sudėję visus jau paskirtuosius sekantiems 
metams (nuo liepos 1 d.) kariuomenei kre
ditus, gausime 12.438.731.829 dolerių sumą.

Amerikos armija iki liepos 1 d. turės 
540.000 vyrų, gi aviacija — 392.508 vyrus.

Tai yra didžiausias kariuomenės biudže
tas, kuris bet kada JAV buvo priimtas. Pa
lyginę jį su 1941 m., kada Amerika ruošėsi 
karui ir skyrė 1,5 milijardo dolerių, ap
čiuopsime gigantiikumą.

JAV kariuomenės generalinio štabo vir
šininkas gener. Bradleys painformavo 
aprobavimų komisiją apie sovietų karinių 
pajėgų dydį. Sovietų Sąjungos ginkluotos 
pajėgas su 4 milijonais kariuomenės ir su 
14.000 lėktuvų Maskvos agresyviuei politi
kai yra geležinis kumštis.

Tos ginkluotos pajėgos yra pajėgios la
bai greitai užimti didžiąją dalį Europos,

Korėjas ir

prie sienų, 
atmosfera, 

kilti apgal-

Artimųjų ir Viduriniųjų Rytų, 
Kinijos.

Mūsų kariuomenei stovinti 
kur yra įtempimas ir erzinanti 
yra visiškai patikima, kad gali
voti ar atsitiktiniai bariniai veiksmai.

Niekada mums dar nebuvo taip reikalinga 
aiški ir veikliai kat ne jėga paremta už
sienio politika kaip šiandien.

Bradleys pasakė, ad amerikiečių kariuo
menė nebūtų joks elektingas įrankis taikai 
išlaikyti, jeį ji nuo kiekvieno vėjo pūstelė
jimo turėtų linkti. Jei mes išsigąsimt ir 
suglebsime, kai sovietai pajudins gabaliuku 
popierio, tada mes atsidursime bolševikiš
koje būklėje ir turėsime šokti pagal sovietų 
muzikėlę.

Toliau gen. Bradleys ir ministeris For- 
restalis pasisakė >už priėmimą visuotinės 
karo prievolės įstatymo, kuriam priimt: šio
je sesijoje nėra vilties.

Ir laivynui
Atstovų rūmų aprobavimų komisija ir 

JAV laivynui priėmė nepaprastą 3,7 mfl'i- 

jardų dolerių sumos sąmatą.
Laivyno įgulos, kartu su laivyno pėsti

ninkais, turi būti padidintas ik į 522.000 
vyrų.

Sąmatoje yra paskirta lėšų vienam 
65.000 to lėktuvešiui ir vienam specialiam

laivui kovai su pavandeniais laivais bei 
dviem ypatingo greičio naujausio tipo po
vandeniniams laivams statyti.

Tuo lėšų paskyrimu Amerikos laivynui 
papildomasis kariuomenės biudžetas yra 
padidinus 10,2 milijardais dolerių; būtent: 
5,6 milijardų dol. kariuomenei, beveik 3,7 
milijardų laivynui ir beveik 900 < milijonų 
aviacijai

Aprobavimų komisija, be to, priėmė 361 
milijonų dolerių programą rezervams susti
printi ir sausumos bei aviacijos pajėgoms. 
Iš tos sumos tautinei gvardijai skirta 
240 milijonų, organizuotoms rezervo for
macijoms — 100 milijonų ir atsargos kari
ninkų mokymo korpuso mokykloms ir aka
demijoms — 21 mil. dolerių.

Tautinė gvardija iki 1949 m. birželio 30. 
d. nori pasiekti 300.000 vyrų kiekį. Tautinė 
oro gvardija turi tikslą pakelti savo skai
čių iki 341.000 vyrų, kurie būtų paskirs
tyti į 5.514 vienetų.

Atsargos karininkų paruošimui paskirto
sios lėšos ketinama paruošti 30.000 stu
dentų aukštesniųjų karininkų karjerai ir 
109.000 studentų* pagrindiniam karo moks
lui išeiti.

Tie priimtieji pasiūlymai apima šias prie
mones taikai stabilizuoti: 1) kad Jungtinės 
Tautos sudarytų karines pajėgas, kurios

JAV aviacijos statybos programa
Pagal aviacijas statybos programą, kuri I cijos ministerijos valdininkai, supertvirtovių 

dabar yra išplėsta, numatoma statyti 71 netekti tokiu mastu, kaip paskutiniame 

tipų karinius lėktuvus. Amerikos defenzy- 
vos ofenzyvos aviacinės programos rėmuo
se per ateinančius 10 metų, tarp kita ko, 
turi būti pastatyti šie lėktuvų tipai: tolimo 
skridimo naikintuvas, 800 km/val. greičio, 
bet kurioms oro sąlygoms pritaikytas lėk
tuvas ir naktinis mikintuvas, kuris būtų 
aprūpintas rad.ru ą.-Ssga, artimų distanci
jų naikintuvas, greitesnis už garsą, naikin
tuvas parazitas, kurį su savimi gabensi* 
tolimų distancijų bombonešiai, laba: grei
tas vidutinių distancijų lengvasis bombo
nešis, „vidutinis bombonešis”, panašus į 
paskutiniame kare naudotas sunkaus tipo 
supertvirtoves, „sunkusis” bombonešis, ku
ris numatytas ypatingai paskirčiai, kadan
gi ir Amerikai nepakeliama, pareiškė avia-

Potvynis tebesiaučia
Porllanfas. (DPD/Reuteris). Milžiniškie

siems Kolumbijos upės pylimams pavojus 
nebegresia. Tačiau vandens debitas yra 
nepaprastai aukštas ir vandens srovė ne
paprastai stipri. Portlande dideli gyvenami 
namai srovės buvo nuplėšti nuo pamatų. 
Evakuota tūkstančiai žmonių. Bijoma, kad 
tikrasis žuvusiųjų skaičius niekada nebus 
išaiškintas.

Portlando apylinkėje yra likę be pasto
gės 20.000 žmonių. Iš daugelio vietų dar 
tebevyksta evakuacija. Pagal Raudonojo 
Kryžiaus pranešimus, kad bendras sąmyšis 
yra taip didelis, jog daugelis tėvų neatran
da savo vaikų.

Pagal paskutinius pranešimus, prieš akis 
stovi dar viena kritiška galimybė, tai yra, 
iš jūros atplūsta potvynis, kuris gresia taip 
pat didelėms apylinkėms.

Dėl tos priežasties- iš grasinamų sričių 
buvo evakuoti gyventojai. Daugeliui pasto
gės netekusiųjų nepajėgiama parūpinti pa
talpų.

_______ 1_________
Totalinis karinis apmokymas.

Belgradas (DPD). Jugoslavijos vyriausy
bė išleido įstatymą dėl karinio tautos pa
rengimo. Pagal tą įstatymą visi Jugoslavi
jos piliečiai turi išeiti karinio parengimo 
apmokymą, kuris bus įvykdytas per atitin
kamus kaimuose ir miestuose organizuo
jamus kursus.

Apmokymas prasidės rugsėjo 17 d. Uni
versitetų ir aukštųjų mokyklų studentams, 
be to numatytas dar papildomas kursas.

Be to įstatymas numato karinį apmokymą 
ir moterims iki 27 m. amžiaus, kurios ne
turi jaunesnių kaip 7 metai vaikų.

Egzilio politikai konferuoja Washingtone: (iš kairės | de
šinę) buv. Bulgarijos nacionalinės ūkininkų unijos vadas 
Dr. V. M a c e k a s . buv. Vengrijos ministeris pirmininkas 
F. Nagys (ir smulkiųjų ūkininkų partijos vadas) ir buv. 
Lenkijos ministerio pirmininko pavaduotojas St. Miko
la i č i k a s, buv. Lenkijon ūkininkų partijos vadovas.

• - ’ (Dena/INP-Bikl)

kare.
Atsižvelgiant į karinį bendradarbiavimą 

tarp JAV ir Vakarų Europos kraštų, ma
noma, kad D. Britanija ir kiti V. Europos 
kraštai į savo statybos programas įtrauks 
tuos pačius tipus.

numatytos JT chartoje Ir susitarimu dėl 
neapnboKK kontrolės masinio naikinimo 
ginklų, o taip pat ginklavimo apribojimai 
ir kariuomenės teikimas ginti tiem kraš
tams', kurie tą sutartį pasirašys; 2) (traukti 
JAV | kitas regionalines kolektyvines sau
gumo sistemas, kurių egzistavimu neprieš
taraus JT chanai; 3) padaryti veiksmingą 
JAV pasiryžimą, agresijos atveju prieš to
kio saugumo narį, individualiai arba kolek
tyviniai gintis.

Iš Vidurlemio jūros graloja agresoriams

Washingtonas (DPD/Reuteris). Atstovų 
rūmų aprobavimų komisijos posėdžiuose 
JAV laivyno operacinio skyriaus viršinin
ku Denlieldas pareiškė, kad amerikiečių 
laivyno pajėgos Vidurlemio jūroje (14 vie
netų) galėtų būti greit sustiprintos. Šiuo 
metu iš Norlolko uosto (Amerikoje) yra 
išplaukęs „Kearsage" lėktuvnešis, kuria 
prisijungs prie Vidurlemio jūros laivyno 
vienetų. Mūsų karo laivų tam tikruose kri
tiškuose pasaulio punktuose buvimas nėra 
vien tiktai mūsų ryžtingumo taika) išlaikyti 
lenkias, bet tai laiduoja mums ir galimybę 
greit veikti sutrukdyti priešui- tokias kritiš
kas sritis užimti.

Admirolu Denfieldas, be (o, pastebėjo, 
kad visi priekiniuose punktuose esą laivai 
turi pakankamu įgulas, kad krizės metu 
galėtų greitai veikti

Šiandien amerikiečių daliniai yra Vokie
tijoje, Austrijoje ir Trieste. Mes laikome 
misijas Graikijoje ir Turkijoje. Mūsų laivai 
ten yra ne tik tam, kad bėdos atveju tuos 
junginius išgabentų. Jie yra tarsi demon
stracija mūsų atkaklumo sulaikyti kiekvieną 
tautą nuo priemonių, kurių ji gal stvertųsi, 
jei ten nebūtų mūsų laivų, baigė admirolu 
Denlieldas.

ERP mažinimas 25°/o
Washingtonas (Dena / Reuteris). Atstovų 

rūmų aprobavimų komisija ketvirtadienį 
pasiūlė 25*/« sumažinti Marshallio planą ir 
kitu užsienio paramas. Mažinti siūlo dėl 
to, kad pagalbos turi užtekti lig 1949 m. 
birželio 30. d. (15 mėnesių) vietoje 12 m., 
kaip buvo nutaręs kongresas. Bet jei metų 
būvyje kiltų kokių bėdų, kongresu vėl ga
lėtų sausio mėnesį svarstyti užsienio pagal
bos klausimą.

Hoffmanas (spėja

ERP administratorius P. O. Hoffmanas 
dėl aprobavimų komisijos siūlymo 25*/« 
sumažinti pašalpas pareiškė, kad siūlymą 
priėmus būtų pakenkta 17 Europos valsty
bių atstatymui.

Hoffmanas pasisakė netikįs, kad komisi
jos pasiūlytas sumažinimas būtų atmestas 
priimant aprobavimo Įstatymą.

Naujos perspektyvos Vokietijai

Washingtonas (Dena/INS). Atstovų rūmų 
aprobavimų komisija paskyrė Vokietijon 
atstatymo reikalams 1.143 miL dolerių. Su 
ta pinigu suma amerikiečių karinė valdžia 
įr ūkinio bendradarbiavimo administracija 
(ECA) tikisi vokiečių gyventojų aprūpini, 
mą pagerinti iš 1050 į 2221 kaloriją.

Be to, ta komisija reikalavo užbaigti
amerikiečių teismų vedamas bylas prieš bu
vusius nacius, kurie persekiojami dėl, „ma- 
žesnių politinių nusikaltimų”. Buvusią prie

šo kraštas Vokietija turi būti kaip galint 
skubiau atstatytas. Komisija išreiškia savo 
nepasitenkinimą dėl pasiektų Vokietijos al- 
statymo reeultatų. Europos atstatymas di
džia dalimi turi remtis Vokietijos ūkio at
statymu.

Būklė Palestinoje
Kraujas dar liejasi.

Ammanas (DPD/Reuteris). Praėjus ke
lioms valandoms nuo tos akimirkos, kai tu
rėjo būti sustabdyti ginklai ir įsigalioti pa
liaubas, kurias tariamai priėmė abi šalys, 
grupė žydų, remiama lengvųjų kov<| veži
mų, įsiveržė 13 km į Transjordanijos teri
toriją. Jie puolė policijos būstinę Choes 
Sajiją. Iš 15 policininkų 8 kaudamiesi žū
va

Būklė Palestinoje
Sirijos ministeris pirmininkas ketvirta

dienį čia pareiškė, kad nepatenkinus arabų 
pagrindinių sąlygų, būtent: Palestinoj pa
dalijimą panaikinti ir anuliuoti Izraelio 
valstybę, arabai kovos veiksmų nenutrauks. 
Šiuo metu jie laukia Saugumo Tarybos at
sakymo į arabų raštą.

Karinę būklę Palestinoje jis apibūdino 
kaip labaj palankią arabams.

Žydų daliniai nutraukė ginklų tylą ir ke
tvirtadienį pradėjo naujus antpuolius Pa
lestinos vakaruose. Žydų sanitarinės įstai
gos apkaltino arabus, šaudžius į Jeruzalės 
neturtingųjų kvartalą Mea Shari^ą dujinė
mis granatomis.

D. Britanija ketvirtadienį sustabdė gink
lų eksportą į Vidurinius Rytus. Prekybos 
ministeris visus leidimus išvežti karo me
džiagai į Egiptą, Iraką, Palestiną, Trans- 
jordaniją, Siriją. Libaną, Saudžio Arabiją 

ir Jameną atšaukė.

Arabų vyriausybė* dėl ginklų paliaubų 
Saugumo Tarybai atkartot i na i pažymėjo, 
kad paliaubos be atitinkamų garantijų būtų 
visai nenaudinga kovų pertrauka, kuri su
keltų dar didesnius neramumus ir išplėstų 
kovas. Savo rašte ST dėl ginklų paliaubų 
Palestinoje arabai įvardijo ištisą eilę są
lygų.

Arabai pasiryžę vesti kovas Palestinoje 
fbl, kol tos sąlygos ST bus priimtos. Ara
bų Lygos ir Egipto vyriausybės sluoga- 
niuose buvo teigiama, kad karinė iniciaty
va lemiamai yra arabų pusėje. Taip pat tu
rim vilties, kad arabų sąlygos būsiančios 
priimtos. Tuo bodu grjš taika arabų krašte, 
kuriame bus respektuojamos žydų mažumos 
teisės.

Spręs Bemadottė

ST savo posėdyje nutarė grafui Berna
dotte, pavesti spręsti, kada turi prasidėti 
ginklų paliaubos Palestinoje.

Grafas Bemadottė ketvirtadienį Kaire 
išsireiškė labai optimistiikaj dėl būsimų 
keturių savaičių ginklų paliaubų Palesti
noje. Ketvirtadienį lėktuvu jis išskrido į 
Ammaną, Telavivą ir Beirutą. Penktadienį 
grįš vėl į Kairą. Savo kelionėje jis maty
sis ir tarsis dėl paliaubų su vadovaujan
čiais arabų ir žydų asmeųimis.

Ammano politiniai stebėtoja; yra tos nuo
monės, kad greitam kovų sustabdymui Pa
lestinoje nėra duomenų
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TRUMPOS ŽINIOS
ČEKOSLOVAKIJA

Pasitrauks vyriausybė. Po visuotinių 
rinkimų Čekoslovakijoje pasitrauks vyriau
sybė. Tikimasi, kad Benešąs naują vyriau
sybę sudaryti paves tam pačiam Oottwal- 
dui. (DPD).

Komunistų ir socialdemokratų partijų 
sujungimas įvyks birželio 27. d. (DPD).

Protestavo. Čekoslovakijos atstovas JT 
gener. sekretoriui Trygve Lie įteikė notą, 
kurioje protestavo dėl Čekoslovakijos ir 
Jugoslavijos konsulatų apšaudymo Palesti
noje. 2 tarnautojai buvo sužeisti. Padaryta 
kitų nuostolių. (DPD).

Zorinas vėl Prahoje. Sovietų užsienio rei
kalų ministerio pavaduotojas Zorinas vėl 
Atvyko į Prahą. (DPD).

3 mėn. kalėti nuteisė mokytoją Zdeneką 
Mayerį. kadangi jis gatvėje kalbėdamas su 
draugais kritikavo saugumo policiją ir va
lymo metodus. (D/R).
/ ' _ DANIJA

PALESTINA
Izraelio prezidentas Dr. Ch. Weizman- 

nas trečiadieni popiet atvyko į Paryžių. 
(DPD).

" SOVIETŲ S-OA
Taikingas Paniuškinas. Prieš išvažiuoda

mas į Maskvą Sovietų S-gos ambasadorius 
Amerikoje Aleksandras S. Paniuškinas pa
reiškė, kad Sovietų S-ga darysianti viską, 
idant išlaikytų pasaulio taiką. (D).

TRIESTAS
Leido minėjimą. Sąjungininkų karinė vy

riausybė pirmą kartą leido Triesto mieste 
minėti Italijos respublikos paskelbimo tre
jų metų sukaktĮ. Buvo uždarytos visos 
krautuvės, bankai ir mokyklos. (DPD).

TURKIJA

MINTIS 1948 VL (,

...K. Singerla / 2. D. karo šnipai ir išdavikai.

Kas nuskandino „Royal Oak“

Ne visnr bloga. Danijos eksportas per 
Šių metų pirmuosius tris mėnesius buvo 
didesnis už importą 10 milijonų kronų. 
Pereitais metais, per tą patį laika importas 
buvo didesnis 137 milijonais kronų. (DPD).

Padidėjo suvartojimas. Panaikinus Dani
joje benzino normavimą, jo suvartojimas 
padidėjo iki kiekio, kuris buvo suvartoja
mas prieš karą. (DPD).

Daug eksportavo. Pereitais metais Dani
jos bulvių eksportas pasiekė rekordinį kie
kį — 250.000 to už 70 milijonų kronų. 
Daugiausia pirko Vokietija. (DPD).

A , D. BRITANIJA

Didelė audra. Pietų Turkijoje per audrą 
su ledais žuvo 30 žmonių. Manoma, kad 
žuvusiųjų skaičius bus 
vo šimtai raguočių ir 
mų (DPD).

daug didesnis. Žu- 
sugadinta daug na-

VOKIETIJA

Frankfurtą atvyko

Davė paskolą. Britų vyriausybė suteikė 
Prancūzijai 10.milijonų svarų paskolą, kuri 
turi būtf sunaudota pirkiniams sterlingo 
bloko kraštuose. (DPD).

Pasitraukė Pakenhamas. Iš britų kabineto 
pasitraukė Vokietijos ir Austrijos britų 
okupuotų sričių ministeris lordas Paken
hamas. Vokiečiai jo pasitraukimą labai ap
gailestauja. (QPD). '

Mirties bausmės pašalinimo projektą tre
čiadienį atmetė aukštieji rūmai.

337.000 to grūdų Britanija gavo iš So
vietų S-gos pagal 1947 m. gruodžio mėn. 
prekybos sutartĮ. (D).

Derybos dėl Sudano pasiekė paskutinę 
stadiją. Tikimasi, kad netrukus bus pasira
šyta sutartis tarp Egipto ir D. Britanijos. 
(DPD).

GRAIKIJA
„Komunistų policija”. Trečiadienį Atė

nuose suimti 44 asmenys, kurie priklausė 
„komunistų policijai”. Netrukus juos teis 
kariuomenės teismas. (D/R).

Lemiamas antpuolis. Graikijos' šiaurės 
armija ruošiasi daryti lemiamą antpuolį ant 
partizanų, kurie yra susitelkę prie Grammo- 
so kalnų, kur yra ir jų vyriausioji vado
vybė.^).

. . ' IŠ VISUR

Tarptautinis socialisčių Kongresas atida- 
'iytas Vienoje. Jame dalyvauja Vokietijos, 
Austrijos, Prancūzijos, Suomijos, D. Bri
tanijos, Danijos, Olandijos, Norvegijos ir 
Šveicarijos atstovės. (D).

Unrra lig 1947 m. birželio 30. d. (savo 
paleidimo) išleido 2.700 mil. dol. Sovietų 
S-ga Ubrrai davė 1 mil. dolerių. (D/R).

Paragvajaus prezidentas M; Moriniga 
ketvirtadienį pasitraukė iš savo postovio, 
spaudžiamas gyventojų ir kariuomenės. (D).

Tarptautinis žemės ūkio darbininkų kon- 
. gresas Amsterdame, kuriame dalyvauja 7 

Eurojios valstybių profesinių s-gų atstovai, 
nutarė priimti nariu Vokietijos žemės ūkio 
darbininkų sąjungą. (D/R).

Svarstys koncesijų nutraukimą. Saudžio 
Arabijos užsienio reikalų ministeris pareiš
kė, kad >Arabų. Lyga nuspręs, ar nutraukti 
naftos koncesijas užsienio valstybėms, jei 
liktų egzistuoti Izraelio valstybė. (D/INS).

■ Atkartotinai patikina. Transjordanijos ka
ralius Abdulla apaštališkajam delegatui 
Palestinoje atkartotinai pareiškė, kad bus 
saugomos šventos vietovės 'Palestinoje. 
(DPD).

ITALIJA

Grįžta iš sovietų. Į 
transportai su 10.948 belaisviais iš sovietų. 
Gegužės mėn. iš viso grįžo į Vokietiją iš 
sovietų nelaisvės 51.691 belaisvis. (DPD).

Prašo uostų. BizOnos Įstaigos tariasi su 
Belgija ir Olandija dėl Rotterdamo ir Ant- 
werpeno uostų panaudojimo gėrybių trans
portams Į bizoną. (DPD).

Nusišovė. Sovietų misijos britų zonoje 
majoras Bagdanovas Bad Salzuflene rastas 
su žaizda galvoje. Šalia jo gulėjo automa
tas. Nugabentas Į ligoninę jis tuoj mirė. 
(DPD).

Smūgis vaizbūnams. Aacheno policija 
antradienio naktĮ apsupo vieną pasienio 
vietovę ir pagavo bandą vaizbūnų su pil
nais sunkvežimais prekių. Daug vaizbūnų 
tamsoje pabėgo. Konfiskuotos mašinos ir 
prekės, tarp kitko 43 maišai kavos, 5 ri
tiniai medžiagų, daug benzino, padangų ir 
kt. (DPD).

Amnestija SS-kams. Britų zonos karinis 
gubernatorius išleido amnestiją žemesnie
siems SS laipsniams, kadangi jie savo įsto
jimo metu tebebuvo jauni ir nepatyrę.

Jūroje apsinuodijo dujomis. Vokiečių žve
jų laivas ties Gotlandu iš jūros išsitraukė 
kurui medinę dėžę, kurioje, būta dujinių 
bombij. 8 Įgulos vyrai apsinuodijo jomis, 3 
iš jų liko vienoje Švedijos ligoninėje. (DPD)

12 mirė šiltine. Iš 587 susirgusių šiltine 
Neudettingene lig trečiadienio mirė 12 as
menį). Reikia tikėtis epidemiją smarkiai pa
šoksiant, nęs didelei daugumai asmenų tre
čiadienį baigėsi inkubacijos periodas. (DPD).

2 lenkus ir 1 čigonę mirties bausme nu
teisė amerikiečių apygardos teismas Mūn- 
chene už 2 Amerikos kareivių negrų nužu
dymą. (DPD).

Kirkwallo gyventojai nebuvo turtingi, bet 
. jie įstengė pirkti pigius laikrodžius,, pui

kias sagutes ir amžinąsias plunksnas. Orte- 
lio taisytas laikrodis paskum eidavo ^jnetų 
metus negesdamas. Žmonės susigyveno su 
savo naujuoju kaimynu. Jis buvo taurus ir 
švankiai kalbąs. Jį kviesdavosi į namus, 

■ irklavimo ir meškeriojimo iškylas bei bri
džo lošti. 1932 m. jis pasidarė Anglijos 
piliečiu, kas baigė jo asimiliaciją.

Būdamas prie jūros neprieinančios Švei
carijos kilimo, Wehringas turėjo nepasoti
namą ir aistringą patraukimą prie vandenų. 
Jis buvo laimingas šitame pajūrio mieste. 
Buvo taip tvirtai Įsikūręs Kirkwalle, jog 
sunku buvo išvykti iš* jo. Negalėjo prisi- 
bausti nė Į Šveicariją vykti, kur gyveno 
visi jo dranga; ir šeima. Todėl visi jo gi
minės ir draugai, kalboj ryškiu šveicarų ak
centu, atvykdavo jo aplankyti vasaros mė
nesiais. Kai kurie buvo sužavėti Kirkwallu 
ir nusprendė, kad jie irgi nori likti Angli
joje. Ortelis padėdavo jiemš kaip galėda
mas ir surasdavo darbo apylinkėje.

Albertas gaudavo eibes pašto iš savo 
giminių Šveicarijoje; . būdamas prisirišęs 
sūnus, jis bent kartą mėnesyje rašydavo 
savo senam tėvui. Be abejo, tas senas tė
vas btivo ne kas kitas, kaip admirolas Ca
naris, o tie gausūs giminaičiai — nacio
nalsocialistų špionažo karininkai. Bet Orte
lis niekada nė mažiausiai nebuvo įtariamas.

Vaikai pastebėjo, kad Albertas paprastai 
visada turėdavo šveicarinio šokolado. Jis 
labai mėgdavo vaikus ir duodavo jiems po 
kelis gabaliukus, kai ateidavo į jo krau
tuvę.

Kirkwalle gyvenimas buvo ramus ir pro- 
vinciškas. Paskum kilo karas. Ortelis buvo 
pirmasis, kuris iškabino Union Jacką virš 
savo durų. Karo paskolos lapus pirko mie
liau, kaip kiti gyventojai. *

— Aš toli gražu nesu neutralus, — saky
davo savo kaimynams. — Dabar aš britas, 
ne šveicaras.

Jis apgailestavo, kad jo amžius nebelei
džia tarnauti kariuomenėje. Jis dalyvavo 
kare pasyviai; jo radijo aparatas visada 
būdavo įjungtas, kad galėtų klausytis karo 
veiksmų naujienų.

t Ortelis labai vykusiai vaidino savo rolę.
■ Niekada nebus galima sužinoti, iš kokių
■ šaltinių jis sugraibstė informaciją dėl silp- 
l nos Scapa Flowo apsaugos. Gal iš vaikų, 
i kurie kramtė jo šokoladą ir plepėjo namie 
• girdėtas paslaptis. Gal iš uosto darbininkų? 
, Gal iš pasigėrusio jūrininko?

Bet faktai yra neginčijami. Praėjus mė- 
1 nėšiui po karo pradžios, Ortelis sužinojo, 

kad ties rytiniu įplaukimu užtvankos ir 
. tinklai buvo nugriauti. TikrinanT rasta, kad 
, jos pagedusios, papuvusios vandenyje. Jas 

ir pašalino. Gal būt, Ortelis pastebėjo jas 
keliant į viršų.

Pakaitalai buvo užsakyti pietinėje Angli
joje. Jie buvo pakeliui, bet dėl sutrikimų 

1 ryšium su karu atgabenimas užsivilkino. 
Kai kurie užsakymo dokumentai nebuvo su
daryti pagal nustatytą formą. Gal būt, pris
tatymas uždelsė dėl atsitiktinių priežasčių. 
Gal ir ne. Šiaip ar taip, Ortelis žinojo, kad 
užtvaros ir kliūčių tinklai nebuvo vietoje. 
Jis žinojo tai, ko nežinojo visi kiti, būtent, 
kad Scapa Flowo gynime buvo didelių 
spragų.

Vieną spalio mėnesio dieną, kada laikro
dininkas sužinojo šį svarbų faktą, krautuvę 
uždarė truputį anksčiau, kaip paprastai.

— Lyja, ir šiandien nebeateis pirkėjų,— 
paaiškino pardavėjai. Jis uždarė geležines 
langų užuolaidas ir išėjo namo.

Alberto butas buvo jaukus ir visiškai 
anglų stiliaus. Židinyje klubnojo smagi 
ugnelė, virš kurios kabojo katilėlis van
dens. Albertas užsisuko radiją, norėdamas 
pasiklausyti karo pranešimo. Paskum jis 
nuėjo į savo klozetą. Išsitraukė ausenas; 
atrodė, kad klozete yra senoviškas radijo 
aparatas, su skalėmis ir mygtukais iš senų 
metų. Bet tai buvo trumpųjų bangų siųstu
vas. Ortelis paspaudė mygtuką, pasukinėjo 
rodyklę ir atsargiai prašneko į ragelį.

Žinią pasiuntė Vokietijos laivyno atašei 
Olandijoje, kuri anuomet tebebuvo neutrali. 
Iš Hagos žinią veikiai perdavė Canariui, 
kuris sužinojo svarbų faktą, kad nepažei
džiamasis Scapa Flowas buvo nesaugomas 
ir prieinamas pulti povandeniniams 
Praeis keletas ar keliolika dienų, 

| sauga bus sutvarkyta.

laivams, 
kol ap-

JAV karo planai

Pareikš nuomonę. Ūkio ir koordinavimo 
ministerial išskrido į Paryžių pareikšti 
nuomonės A. Harrimanui dėl Europos pa
galbos. (D).

Respublikos prezidentas Einaudis res
publikos 2 metų sukakties proga perėmė 

■ vyriausią kariuomenės vadovavimą. Ta 
proga Ryme įvyko įvairių ginklų rūšių pa
radas. (DPD/R).

J. A. VALSTYBĖS
Neapsiriko. Amerikos laivynas trečiadie

nio vakare griežtai dementavo daugelio at
stovų rūmų teigiamą, kad Amerikos lėktu
vas neseniai bombardavęs amerikiečių po
vandeninį laivą. (D/R).

• Amerikos misijos vadas Graikijoje. Oris- 
woldas, iš Washingtono grįžo Į Atėnus. 
(DPD).

Suėmė svarbiausią mokytoją. JAV tei
singumo ministerija paskelbė, kad suimtas 
Jakobas Abrahamas Stackelis, kuris buvo 
Amerikos komunistų partijos mokymo va
das. Jis nelegaliai atvyko Į JAV ir daly
vavo slaptoje veikloje, todėl bus ištrem
tas. (DPD).

LENKIJA
Kolonijas Italijai Lenkija siūlo pavesti 

valdyti patikėtinio teisėmis JT priežiūroje. 
Kalbamosios kolonijos yra: Eritrėja, So- 
malija, Tripolis ir Cirenaika. (D/R).

Atleido savo ambasadorius.
Belgradas (DPD). Jugoslavijos tautinio 

susirinkimo pirmininkas, vyriausybei pa
siūlius, nutarė Jugoslavijos ambasadorius 
Ankaroje Sjmitčą ir ambasadorių Londone 
Leontičą atšaukti grįžti. Abu ambasadoriai 
turi būti atleisti.

Siūlymas JAV karo aviacijai papildomai 
skirti 3.198.100.000 dolerių ir padidinti jos 
grupių skaičių iš 55 iki 70 sukėlė kongrese 
ir visuomenėje ilgas diskusijas. Sausumos 
kariuomenės šalininkai Įspėjo nepervertinti 
aviacijos reikšmės ir neužmiršt; kariuome
nės, kuri viena galų gale nulemia karo 
eigą. Iš kitos pusės, aviacijos šalininkai 
reikalavo ją statyti pirmoje vietoje ir ja 
remti busimojo karo strategiją. Ta proga 
visuomenė galėjo plačiau susipažinti ir su 
strategų nuomone apie būsimojo karo spė
jamą pobūdį.

Ernestas K. Lindleys, „Newsweek” sa
vaitraščio Washingtono korespondentas, ten 
vadinamas „best-informed newsman in 
Washington”, atseit, geriausiai informuotas 
Washingtono žurnalistas, rašydamas apie 
amerikiečių karinius planus, pastebi, kad 
kongreso svarstoma plati karinė programa 
turi du tikslus. Pirmasis tikslas esąs diplo
matinio pobūdžio, — būtent, atgrasyti so
vietus ir jų satelitus nuo naujos agresijos 
ir tuo pačiu sustiprinti tautas, kuriems ta 
agresija tiesiogiai gresia. Antrasis tikslas 
esąs grynai karinio pobūdžio. Tą tikslą 
autorius taip apibūdina:

„Jei karas kiltų, mūsų karinė pro
grama turi mus: a) apsaugoti nuo 
pralaimėjimo, b) Įgalinti'karą laimėti, 
c) įgalinti jį laimėti su mažiausiais 

nuostoliais.”
Nors tiedu tikslai viens antrą papildo, ta
čiau priemonės jiems siekti nėra tos pa
čios. Sakysim, amerikiečių draugų saugu
mui keletas tūkstančių kareivių kritiškoje 
vietoje yra naudingesni, negu atominės 
bombos. Judrių dalinių demonstracija gali 
turėti didėlės reikšmės, tačiau jei jų už
pakalyje nėra tvirto užnugario, visa de
monstracija virsta blefu. Stiprus užnugaris 
dar nereiškia judrių matomų dalinių padi
dinimo, jis turi didesnę reikšmę. Tik jis 
gali Įgalinti sunaikinti agresorių. Pagaliau 
autorius klausia: „Ar gali JAV ir jų są
jungininkai nugalėti Sovietų Sąjungą, patys 
nenustuodami per daug kraujo?” ir pats 
atsako:

„Karo strategai mano, kad atsakymas 
yra teigiamas. Trumpai tariant, me
todas %ūtų toks — sovietų galybės 
centrų sunaikinimas oriniais puoli
mais. Sunaikinus sovietų šaudmenų ir

reikmenų šaltinius, raudonoji armija 
silpnėtų ir byrėtų. Jeigu ji nekapitu
liuotų, valymo darbai galėtų būti pa
vesti sovietų okupuotų kraštų gy
ventojams, kuriems ginklus ir kitokią 
paramą pristatyti (galintų mūsų avia- . 
cija ir laivynas. Pagal tą planą mes 
nevartotumėm atominės bombos ar 
kitų masinio naikinimo ginklų Vaka
rų Europos kraštuose ar kitose sri
tyse, kurios yra mums draugiškos. 
Mūsų sunkieji smūgiai būtų nukreipti 
| gyvybinius sovietų pajėgumo cen

trus jų teritorijoje.

Kaip matome, autorius taria, kad visa 
Vakarų Europa gali pakliūti sovietams. Bet 
jej taip — tuojau kyla klausimas — kam 
gi reikalinga sausumos kariuomenė, kuriai 
sustiprinti skiriamos irgi žymios sumos. 
Tas klausimas kilo ir autoriui, Į kuri jis taip 
atsako. Sausumos kariuomenė amerikie
čiams esanti reikalinga, kad pasunkinus ru
sams jų orinių puolimų galimumus, 
tu palengvinus amerikiečių aviacijos 
mą. Lidleys rašo:

„Mums reikia sustiprinti armiją,
neĮsileidus rusų ( Aliaską, Islandiją, 
Grenlandiją, New Fundlandą ir kitas 
vietas, kurios (eina Į bombonešių vei
kimo sferą ta prasme, kad iš jų pa
kilę bombonešiai, atlikę priešo teri
torijos bombardavimą, galėtų grįžti 
atgal | savo bazes. Mums reikalinga 
sausumos kariuomenė, kad apsaugo
jus mūsų aviacijos priešakines bazes. 
Mes negalime raudonosios armijos 
nusverti sausumoje. Būtų nesąmonė 
tikėti, kad galime išlaikyti savo avia
cijos bazes ten, kur 
rusai. Mes turime 
vietas, kurias saugo 
fys — vanduo ar
Grenlandija, Islandija, Anglija, Egip
tas, Cirinaica, Saudžio Arabija, In
dija, Japonija ir Okinawa. Visos ši
tos bazės turi būti netoliau kaip 
1.500 mylių (2400 km) nuo taikinio. 
O jei bombonešiai turėtų būti visą 
laiką naikintuvų lydimi — dar arčiam 
Išsikišusios bazės turi būti kariuo
menės saugojamos nuo netikėto už
puolimo bei parašiutininkų desanto. 
Be to, armija turi laiduoti priešlėktn-

o kar- 
veiki-

kari

gali nužygiuoti 
susirasti tokias 
natūralios kliū- 
dykuma. Pvz.,

vinę apsaugą ir atlikti kitas 
reigas.

Aišku, kad jei būtų pasirašytos taikos su
tartys su Vokietija ir Japonija, bei susi
tarta dėl Korėjos, Triesto ir Austrijos, iš 
tų teritorijų amerikiečiai galėtų atitraukti 
didesnes savo kariuomenės jėgas, bet ir tuo 
atveju kariuomenei vis tiek dar trūktų žmo
nių. Tokiu būdu amerikiečiams nelieka nie
ko kito, kaip stiprinti aviaciją, neužmirštant 
ir sausumos kariuomenės.

Lidleys žiniomis, saugumui laiduoti 
krašto apsaugai per metus reikėtų išleisti 
18—20 milijardų dolerių. Šiuo metu, kaip 
žinoma, yra išleidžiama, apie 16 milijardų 
ir vis reikalaujama naujų sumų. Lidleys su 
pasitenkinimu konstantuoja faktą, kad ame
rikiečių strategai, kaldami savo karo pla
nus, prieš akis turi faktą, kad pergalė, kuri 
iščiulptų visaš amerikiečių jėgas ir sunai
kintų visą civilizaciją, būtų ne mažesnė 
katastrofa už pralaimėjimą.

Turini galvoje tokius amerikiečių pla
nus, įdomu būtų patirti ir sovietų pažiū
ras Į juos. Visų pirma kyla klausimas, ar 
sovietai galėtų atsakyti tuo pačiu ginklu 
amerikiečiams. Tas klausimas kilo ir kai 
kuriems amerikiečių senatoriams, kurie jį 
pateikė karo ministeriui Kennethui C. Roy- 
alliui. Aplamai imant, žinoma, kad sovietai 
turi nusikopijavę amerikiečių bombonešį 
B-29, kuris be kuro papildymo gali nu
skristi 3000—4000 mylių. Nors tikslus so
vietų turimų tokių bombonešių skaičius 
yra "nežinomas, tačiau tariama, kad sovie
tai galėtų ryžtis bombarduoti pačias JAV, 
atlikdami vadinamą „One-way” operaciją, 
t. y. lėktuvas nuskristų tik Į vieną galą ir 
numetęs savo bombas turėtų pats ten nu
sileisti. K. RoyaUis apie tokias operacijas 
pareiškė: „One-way operacijos yra daugiau 
naudingos priešui, negu mums. Jis žino, 
kad pas mus, turint galvoje platų mūsų 
aerodromų tinklą lengviau nusileisti, jis ži
no, kad pas mus su belaisviais geriau elgia
masi negu pas jį”. Toliau ministeris pas
tebėjo, kad sovietų aviatoriai, gal būt, ma
loniai naudosis ta proga, kad pabėgtų iš 
savo krašto!

Taip atrodo karo perspektyvos amerikie
čiams. Žinoma, sprendžiant pagal šių die
nų technines sąlygas. Metams bėgant jos 
keisis. VM.

pa

Canaris ėmė veikti tą pačią valandą, 
Išsiuntė šifruotus pranešimus visiems to. 
kiečių povandeniniams laivams Siaurės jo- 
roję ir Kanale. Vokietijos laivyno atašė 
Olandijoje, kapitonui baronui von Budo- 
wui buvo Įsakyta susižinoti su Odeliu 
Wehringu Kirkwalle. . •

Planui Įvykdyti buvo išrinktas povande- 
ninio B-06 kapitonas Ouentheris Prienai, 
Jam Įsakė su savo povandeniniu iškilti Į 
paviršių ties pačia rytine Pomonos saku 
vieta. Buvo tamsį ir lytota naktis. Rūkai 
buvo toks tankus, jog vargiai per metrą 
buvo galima matyti Į priekį.

Povandeninio komendantas puikiai suvo
kė faktą, kad vienintelis nevykęs manevrai 
gali ji pražudyti. Britų pajūrio sargybė* 
kuteriai buvo pavojingai arti ir jei jie pa
justų bent mažiausią pavojų, pradėtų savo 
prožektoriais karpyti jūros paviršių ir su
sektų povandeninĮ. Jam vis labiau ir la
biau artėjant prie kranto,' komendantą ėmė 
baimė, kad nekliudytų povandeninių ūdų 
Prienas Įsakė išjungti laivo motorus. Jis 
pakėlė savo žiūronus ir žvalgė tuščius pa
jūrio siluetus. Per rūką jis pastebėjo svyi- 
čiojimą. Taip, tai buvo sutartas signalu 
ilgas, du trumpi, vienas ilgas švystelėjimai 
Toks buvo Canario nustatytas signalas.

Kapitonas Prienas įsakė nuleisti pripu
čiamą guminę valtį ir Įsodinti vieną jū
rininką. Iš Anglijos reikią paimti vieną 
„draugą”. Neilgai trukus Prienas kratė 
ranką laikrodininkui Orteliui Wehringui, 
kurį atgabeno į povandeninĮ laivą. Nė mi
nutės negaišdamas povandeninis pasinėrė.

Ortelis Įteikė savo davinius. Jis buvo pa- ( 
ruošęs navigacinį žemėlapi, visiškai su- 
diagramuodamas kiekvieną Scapa Flown 
pėdą. Jis nurodė, kame yra neginamam 
vietos. Prienas pasiėmė žemėlapį ir priėję* 
prie komendato ragelio, davė Įsakymus 
Povandeninis skrodė vandenį, drebėdama 
ir kraipydamasis, aplenkdamas žinomąlia 
Scapa Flowo kliūtis, kol praplaukė rytiuĮ 
Įvažiavimą.

— Paruošti torpedas! — Įsakė Prienas— 
ir ilgi, sidabriniai, mirtį r šą šaudmenys 
buvo suleisti į vamzdžius. Kiekvienu jūri
ninkas stovėjo savo vietoje. Jie žinojo, kad 
vienas paklydimas Įveltų povandeninĮ Į tink
lus ir palaidotų vandenyje. Periskopu žval
gėsi grobio. Buvo Įplaukę į Scapa Flową 
ko nebuvo pasitaikę nė vienam vokiečių 
jūrininkui. Pro rūkus periskopas- rodė ke
leto lengvųjų kreiserių ir naikintuvų masy
vius kūnus. Bet Prienas ieškojo didelio lai
vo, kuris dunksojo toliausiai. Tai buvo 
milžinas karo laivas.— „Royal Oak!’.

Mašinos sustojo. Periskopą nustatė, kad 
duotų aiškų „Royal Oak” vaizdą. Prienų 
davė signalą, o Ortelis, stovėdamas šalia 
jo, žvilgterėjo pro periskopą.

— Fertig, schiessen! pasigirdo Įsaky
mas, ir pirmoji torpeda nuskrido Į „Royal 
Oak”. Sugriaudė baisus sprogimas, bėki- 
džiant antrąją torpedą. Dabar periskope 
pasirodė degąs „Royal Oak” ir beskęstąs 
saugiausiame Anglijos uoste.

Reginys Prienų kėlė gryną džiaugsmą, 
Jis susidomėjęs ’žiūrėjo pro periskopą ir 
matė britų jūrininkus šokant iš laivo, be
viltiškai stengiantis išsilaikyti paviršiuje it 
skęstant. Bet Wehringas nusigręžė. įguloje 
vyravo laukiniška nuotaika. Kai tik povan
deninis praplaukė pavojingąsias vietų, 
Prienas padalino jiems likerio.

29.150 to laivas veikiai nuskendo. Sn Jut- 
lando kautynių nugalėtoju žuvo 1.100 vyrų 
mirties teišvengė tik 396 jūrininkai ’(Sir. 
pabaiga).

Londono konferencija pasibaigė
Londonas (DPD). Apie vykusią Londone 

šešių valstybių Vokietijos klausiniais kon
ferenciją trečiadieni po pietų buvo išleistas 
šis komunikatas: Oficialūs Vokietijos klau
simu pasitarimai, kuriuose dalyvavo Pran
cūzijos, JAV, D. Britanijos ir trijų Bene- 
lukso valstybių atstovai ir kurie prasidėjo 
Londone š. m. vasario 23 d. ir kovo 6 d. 
pertraukti, balandžio 20 d. buvo vedami 
toliau, pasibaigė priėmus bendras rekomen
dacijas, sudarytas iš visų nagrinėtų klausi
mų.

Tos rekomendacijos bus pasiųstos suin
teresuotoms vyriausybėms. Jų analizė, kaip 
yra numatyta, netrukus bus> paskelbta.

Vyriausybė sudaryta

Pretorija (Dena). Naujasis Pietų Afrikos 
unijos ministeris pirmininkas nacionalistų 
partijos vadas D. Malanas ketvirtadienį pa
skelbė naujojo meisterių kabineto sudėtį. 
Išskyrus vieną narį, visa vyriausybė yra su
daryta jš nacionalistų partijos atstovų. Pats 
Malanas, be ministerio pirmininko parei
gų, eis užsienio reikalų ministerio parei
gas.
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LIETUVIAI RUSŲ BYLINOSE /
Senos epinės rusų tautos giesmės apie 

senosios Rusijos karžygius ir jų žygdar
bius be abejojimo yra vienas įdomiausiu 
liaudies poezijos kūrinių. Jos žinomos tik 
didžiarusiams, ukrainiečiai ir gudai jų ne
turi. Liaudis jas vadina starina, literatūroje 
joms duotas bylinų vardas. Yra užrašyta ne 
tik daug tokių bylinų tekstų, bet susidarė 
ir labai gausi literatūra apie jas: rusų 
mokslininkai, ypač senosios,kartos,'yra pa
rašę daug ir gana vertingų tyrinėjimų, to
kiu būdu bylinų klausimas yra neblogai nu
šviestas. Ypač pažymėtini yra Vs. Millerio, 
A. Veselovskio, Bo. ir Ju. Sokolovų, Sobo- 
levskio, Zdanovo ir kitų darbai. Iš vokie
čių mokslininkų bylinas tyrinėjo žinomas 
slavistas ir baltistas R. Trautmannas (vei
kale „Die Volksdichtung der Orossrussen” 
I: Die Byline. Heidelberg 1935).

1. Bylina „Dobrynja ir Dunaj44
ko nuo žirgų ir Dunaj kalbėjo: „Ei, tu 
Dobrynja, Nikitos sūnau, pasilik tu prie 
arklių, ganyk juos ir pasisaugok kunigaikš
čio sargybos, taip pat kreipk dėmesį į ku
nigaikščio rūmus: kai man bus reikalinga, 
tada pašauksiu tave ir kai bus laikas, ateik 
tu tenai.” Ir jis nuėjo prie karališkos di
dybės. Jis gerai žinojo dvaro etiketą: ten 
nereikia persižegnoti, nereikia maldos su
kalbėti, tačiau žemai lenkėsi jis, nusilenkė 
ir kalbėjo: „Būk pasveikintas narsios Lie
tuvos tėveli karaliau!” Apsižvalgė narsio
sios Lietuvos karalius: „Ei» tu mano senas 
ištikimas tarne! Tris metas fu gyvenai' pas

Si sena Kijevo ciklui prideranti bylina 
pasakoja, kaip Kijevo. kunigaikštis Vladi
miras, su kurio dvaru surištos visos seno
sios bylinos, įgijo žmoną Apraksiją, lie
tuvių karaliaus dukterį: ji bylinose gana 
dažnai minima šalia savo vyro, — ji pasi
žymi gudrumu, bet ir meiliškų nuotykių ne
vengia. (Štai tos bylinos trumpai atpasako
tas turinys.

Kijevo sostinėje, švelnaus kunigaikščio 
Vladimiro dvare, vyksta didelė puota: vai
šinami kunigaikščiai ir bajorai, visi galin
gieji karžygiai, vis] pirkliai ir paprasti kai
miečiai. (Dauguma bylinų prasideda tokios 
puotos aprašymu). Saulei leidžiantis ir puo-
tos džiaugsmui pasiekus viršūnę, prakalbė
jo kunig. Vladimiras: „Ei, jūs kunigaikš
čiai, bajorai, galingieji karžygiai ir tt. Visi 
jūs esat apsipačiavę, tik aš vienas kuni
gaikštis tebesu .nevedęs. Ar nežinote jūs 
man į porą tinkančios kunigaikštytės? Ji 
turį būti aukšto ūgio, iškilnios povyzos, 
gražaus veido; jos kalba turi būti meili ir 
jos eisena grakšti, — štai šitokios man 
reikia, kad aš, kunigaikštis, galėčiau su ja 
sugyventi, pasitarti, ilgas valandas patrum
pinti; kad visi jūs kunigaikščiai, bajorai ir 
tt. ir visas mano gražusis Kijevo miestas 
turėtų tokią, prieš kurią galėtų nusilenkti 
(pasveikinti)”. Visi nutilo, niekas nedrįsta 
atsakyti. Tik vienas drąsus jaunas vaiki
nas, Dunajiiška Ivanovičius, pakilo nuo 
ąžuolinio stalo. Jis labai nusigėręs, tačiau 
nesvirduliuoja, jis kalba ir nesumišta, že
mai nusilenkdamas taria: „Kijevo kuni
gaikšti Vladimire! Aš žinau tau lygiakil- 
mę kunigaigkštytę: ten, toje narsios Lietu
vos šalyje, jo karališkoji didenybė turi dvi 
suaugusias dukteris, abi pribrendusias ve
dyboms: vyresnioji karalaitė yra Nastazi
ja, ji jodinėja kaip karžygė plačiais laukais; 
o jaunesnioji duktė dar tebegyvena tėvo na
muose, tai karalaitė Apraksa: ji yra aukš
to ūgio, iškilnios povyzos, gražus jos vei
das, jos žingsniai grakštūs ir kalba meili; 
taip tu kunigaikšti turėsi su kuo sugyven
ti, pasitarti, ilgas valandas patrumpinti; ir 
jūs visi kunigaikščiai ir bajorai ir tt. tu
rėsite tokią, prieš kurią galėsite nusilenkti” 
šie žodžiai patiko Vladimirui, jis kalbėjo: 
„Ei, tu Dunajuška Ivanovičiau! Paimk 
40.000 kareivių, imk 10.000 auksinių ir jok 
į tą šalį, narsiąją Lietuvą, piršliauk geru 
žodžiu: neduos jos garbingai, paimk ją 
jėga, tik atgabenk man čia karalaitę Ap
raksą.” Kalbėjo Dunaj: „Vladimire, Kijevo 
saule! Man nereikia nei 40.000 vyrų, nei 
10.000 auksinių, duok tik man kartu mielą 
draugą Dobrynją Nikitos sūnų.” Vladimi
ras kalbėjo: „Ei tu Dobrynja, Nikitos sū
nau! Būk tu, maloniai prašau, Dunaj drau
gu!” (Dobrynja yra vienas didžiųjų byli
nose apdainuojamų karžygių).

Skubiai susiruošė Dobrynja, greit išjojo 
iš Kijevo miesto: matėsi, kaip puikūs vai
kinai užsėdo ant žirgų, bet nesimatė, kaip 
jTe jojo — tarsi šviesūs sakalai suplasnojo. 
— Greitai nuvyko jie į aną šalį, narsią 
Lietuvą, pas karališkąją didybę, į karališ
kąjį dvarą, kaip tik priešais langus. Nušo-

Liet, profesorių užs. s-gos 
nariu žiniai t

Prašome kuo skubiausiai užpildyti kultū
rininkų anketas ir grąžint; mums adresu: 
LPUS, Schw. Gmūnd, Lit. Lager, nes jos 
labai ir skubiai reikalingos.

Nariai, kurie jų dėl techniškų kliūčių 
būtų negavę, kreipiasi irgi tuo pat adresu.

Liet Profesorių Užs. S-gos Valdyba jkūrė geriausius savo kūrinius. Svetur dai

Bylinose neretai minimi ir lietuviai. Ži
noma, mums yra įdomu, kaip rusų bylinos 
lietuvius vaizduoja. Iš anksto reikia paste
bėti, kad lietuviai, kaip pagonys ir dažni 
rusų kunigaikščių priešininkai bei nugalė
tojai, negali tikėtis susilauksią rusų liau
dies dainininko palankumo. Čia mes nuolat 
matome, kad nedaroma skirtumo tarp lietu
vių ir totorių bei kitų netikėlių arba sa
racėnų: tai tie patys šventosios Rusijos ir 
krikščionystės priešininkai, su kuriais ko
voja bylinų karžygiai ir, žinoma, visados 
juos nugali: jei ne jėga, tai gudrumu ir 
klasta. Ypač ryškiai paliečiami rusų san
tykiai su lietuviais dviejose bylinose: pirš
lybų bylinoj „Dobrynja ir Dunaj” ir karo 
nuotykius pasakojančioj bylinoj „Kuni
gaikštis Romanas ir du lietuvių karaliaus 
brolvaikiai”. Tad verta jas arčiau pažinti.

Adomas Varnas - žmogus ir kūrėjas
Įžymusis mūsų dailininkas Adomas Var

nas, tremtinio dienas gyvenąs pietvakarių 
Vokietijoje, šiais metais mini dvigubas su
kaktuves: septyniasdešimts metų amžiaus ir 
keturiasdešimts metų kūrybinio darbo. 
Sunku suvaržytuose „rėmuose” nušviesti 
bei įvertinti dailininko Adomo Varno nuo
pelnus. Jis šakotaį reiškėsi ir individinėje 
savo kūryboje — portrete, peisaže, šarže, 
dekęracijose, grafikoje bei taikomajam me
ne kultūros gyvenimo organizavime.

Adomo Varno gimtinė, Joniškis, šiaurės 
Lietuvos lygumų pakuršės miestelis. Šio 
krašto gamta neįvairi — plynos lygumos. 
Adomas Varnas atėjo į šį pasaulį (1879.1.2.) 
gausiai apdovanotas gabumais. ,

Adomas Varnas savo gyvenimo'tikslu pa
sirinko dailę. Dailės studijas išeina Petra
pilyje. Krokuvoje ir Ženevoje. Sveikatai pa
šlijus ir grįžęs atostogauti į gimtinę, būsi
mas dailininkas išgyvena vieną, tragikomiš
ką nuotykį, kuris gerokai supainiojo jo to
lesnio gyvenimo kelius... Tautiškai susi-, 
pratęs jaunuolis sumanė suruošti vaidini
mą. Joniškio inteligentus, pusinteligenčius 
bei miestelio amatininkus, suruošė slaptą 
„Amerika pirtyje” vaidinimą, kuriame pat
sai suvaidino šaunųjį Vijurką. Vaidijiimu 
susidomėjus carinei policijai,-, jo organiza
toriui teko bėgti iš Lietuvos. Laimingai 
peržengęs Mažosios Lietuvos „sieną Tomo 
stotyje pateko policijai į nagus, kuri bėglį 
perdavė rusų žandarams. Grąžinant per 
Varšuvą su slaptu policijos palydovu į 
Šiaulius. A. Varnui pavyko pasprukti Žei
mių stotyje; pasiekęs Sėtą, kur gyveno jo 
seminarijos mokslo draugas kun. Zelionka, 
pastarojo aprengtas kunigo sutana ir su
šelptas kiek pinigais, per Panevėžį pateko 
į Orią, o iš ten per Varšuvą nuvyko Į 
Krokuvą. Dėl nekalto lietuviško vaidinimo 
ir pasišalinimo nuo tarnybos kariuomenė
je, A. Varnas pasidarė politiniu pabėgėliu 
— tremtiniu, kuriam kelias į tėvynę ilgam 
laikui buvo uždarytas... 

Gyvendamas kaip emigrantas Šveicarijo
je, A. Varnas, persikėlęs į kaimą, ruošiasi 
pirmai savo darbų parodai, bet gavęs iš 
vieno šveicarų meno mecenato metinę (600 
šveicarų frankų) stipendiją, pastarojo ska
tinamas, išvyko į Siciliją (1908—1909), kur 
padaro nemaža dailės darbų. Sunki nugar
kaulio reumatizmo liga nutraukia sėkmingą 
kūrybinį darbą. Negalėdamas svetur įveikti 
šios negerovės, A. Varnas, gydytojų pata
riamas, svetimu pasu grįžta j Lietuvą ir 
čia, gimtojo krašto prieglobstyje, greitai pa
taiso savo sveikatą.

Negalėdamas svetimais dokumentais gy
venti tėvynėje, A. Varnas tolimesnes emi
granto dienas (1909—1914) leidžia buv. 
Austro-Vengrijoje. Tame laikotarpyje daug 

i dirbo dailės srityje ir svetimame krašte su-

mane: pirmus metus kaip arklininkas, ant
rus metus kaip šinkuotojas, trečius metus 
kaip stalininkas; teisingai ir’ ištikimai tu 
man tarnavai: už tavo gerą tarnybą paso
dinsiu aš tave prie garbės stalo, į garbin
gą vietą, tu jaunas bernioke valgyk ir 
gerk, kiek širdžiai malonu.” Sėdosi Dunaj 
prie stalo, pradėjo karalius jį klausinėti: 
„Kalbėk, Dunaj, neslėpk, kuriais keliais tu 
keliauji: ar mus pamatyti, ar save parodyti, 
pas mus apsigyventi ir toliau tarnauti?” — 
„Narsiosios Lietuvos tėveli karaliau! Geru 
reikalu esu atjojęs — piršliauti tavo duk- 
terei Apraksai.” Nepatiko jam šitie žodžiai: 
„Ei, Dunaj Ivanovičiau, neprideramo daly
ko tu imiesi: piršliauji jaunesnei dukterei, 
o apeini vyresniąją. He, jūs tvirti totoriai“! 
(„Totoris” čia visur reiškią „stabmeldys”). 
Imkit Dunaj už baltų rankų, veskit jį į gi
liausią požemį, uždarykit geležinėm grotom, 
uždekit ąžuolines lentas, apipiltai geltonu 
smėliu; tegul Dunaj svečiuojasi Lietuvoje, 
požemyje sėdi, gal "būt, tenaį Dunaj susi
pras.” Pašoko Dunaj, atsirėmė rankomis į 
ąžuolinį stalą — griuvo stalas, išsipylė gė
rimai, visi totoriai persigando. Atbėgo iš 
kiemo tarnas: „Ei, narsiosios Lietuvos tė
velį karaliau! Tu valgai ir geri, o nežinai, 
kokia audra ant tavęs užslinko: kieme sto
vi nepažįstamas karžygys, kairėj rankoj 
laiko jis už pavadžių du žirgu, dešinėje tu
ri saracėnišką kuoką. Kaip šviesus sakalas 
plasnoja, taip šokinėja narsus jaunas vai
kinas, į visas puses mosuoja kuoką, užmu
šė visus totorius iki paskutinio, nei sėklai 
nei vieno nepaliko” (tai irgi tipingas by
linų išsireiškimas). Tada pasidarė karalius 
protingas ir kalbėjo: „Ei tu Dunaj Ivano-

lininkas suruošė ir pirmąsias savo kūrinių 
parodas 'ir ten susilaukė visuotinio pripa
žinimo.

Po dvylikos tremtinio emigranto metų 
svetimuose kraštuose A. Varnas susilaukė 
palaimintos valandos (1913 m. amnestijos), 
kada jis galėjo laivai grįžti (1914 m.), į 
tėvynę ir ten gyventi bei kurti. Dailinin
kas sustojo Vilniuje, kur tuo metu vyko 
judrus Lietuvos politinis, kultūrinis bei vi
suomeninis gyvenimas. Tėvynės aplinkos 
teigiamai veikiamas A. Varnas sukuria ne-' 
maža vertingų portretų, gamtovaizdžių, 
Vilniuje gimsta pirmieji jo šaržai, padaro 
nemaža grafikos darbų ir keletą didesnio 
masto dekoratyvinio meno dalykų. Ypač 
daug dirba persikėlęs gyventi prie Sartų 
ežero.

Staiga kjlęs pirmasis D. karas nutraukė 
kūrybinį procesą ir keliems metams išmu
šė iš normalių gyvenimo vėžių. Lietuvos 
nukentėjusiems dėl karo šelpti centrinio 
komiteto kvietimu, Adomas Varnas, keliau
ja į Odesą organizuoti pirmąją (1915)'lie
tuvių naudaį rinkliavą. Vokiečiams okupa
vus Lietuvą, A. Varnas liko Rusijoje (1915 
—1916). Atsikėlęs į Petrapilį (1916—1917) 
vadovauja nuo karo nukentėjusiems lietu
viams šelpti centrinio komiteto techninei 
sekcijai, redaguoja technikos terminologijos 
biuletenį ir daug prisideda prie techninių 
terminų žodinės medžiagos rinkimo. Karo 
audrų ir revoliucinių aistrų blaškomas po 
Rusiją A. Varnas sukuria nemažai dailės 
vertybių. Tuo metu buvo padaryta žymi da
lis įdomių šaržų, vėliau pasaulio šviesą iš
vydę puošnaus leidinio pavidalu ... 

vičiau! Atsimink ankstyvesnę duoną ir 
druską, palik man nors sėklai totorių. Aš 
duosiu tau savo dukterį karalaitę jūsų ku
nigaikščiui Vladimirui.”

Skubiai sėdo jie ant puikių žirgų, pasi
ėmė jauną karalaitę Apraksą ir paliko ku
nigaikščio dvarą. Jiems bejojant užėjo tam
si naktis. Pasistatė lininę palapinę, atsigu
lė šaunūs berniokai: prie kojų pasistatė 
(taikiuosius žirgus, prie galvų — smailias 
ietis, iš dešinės aštrius kardus, iš kairės 
plieninius durklus. Miegodami praleido nak
tį ir nematė, kad iš paskos joja vienas toto
ris. Atsikėlė anksti ryto ir iškeliavo to
liau. Seka totoris paskui juos, jo puikus 
žirgas klimpsta iki riešų, spardo nuo kelio 
akmenis, jie lekia per porą metimų į šalis. 
Nujojo Dobrynja su Apraksa į Kijevo mies
tą.

Dunaj pasuko arklio pėdomis, norėda
mas per ieties metimą pasivyti totorių. 
Kalbėjo jis totoriui: „Sustok, tu totori, gry
name lauke, maurok, totori, kaip gyvulys, 
šhypšk, totori kaip gyvatė!” Sumaurojo to
toris- kaip gyvulys, sušnypštė totoris kaip 
gyvatė: griuvo tamsūs miškai, riedėjo į 
šalis akmenys gryname lauke, nuvyto žolė, 
žiedai nubyrėjo ant žemės, nukrito Dutiaj 
nuo eiklaus žirgo. Pašoko Dunaj ant kojų, 
nuvertė totorį nuo žirgo. „Sakyk, totori, 
neslėpk: kokios kilties tu esi, kokios gi
minės?” Prakalbėjo totoris: T,Ei, tu Dunaj 
Ivanovičiau! Būčiau aš ant tavo krūtinės, 
tai neklausčiau tavo kilmės ir tėvynės, bet 
perskrosčiau tavo baltą krūtinę.” (Tatai 
įprasta bylinų scena: laimėtojas grumtynė
se prieš perskrosdamas nugalėtajam krūti
nę širdies ir kepenų pažiūrėti, dažnai už
duoda šį klausimą. Įsižeidęs nugalėtasis ne-

Grįžęsi į- nepriklausomą Lietuvą, A. Var
nas apsigyvena Vilniuje ir įsijungia į kul
tūrinį darbą. Našta vis sunkėjo, neleisda
ma dailininkui visiškai atsidėti kūrybiniam 
darbui. Nepriklausomoje Letuvoje A. Var
nui teko nudirbti daug svarbių jaunos vals
tybės meno kultūros organizacinių darbų, 
nors, tas darbas buvo labai nuostolingas 
dailininko individualiai kūrybai.

Vilniuje A. Varnas dirba kūrybos darbą 
ir mokytojauja gimnazijoje (1918—1919). 
Lietuvos sostinę užėmus svetimoms jėgoms, 
A. Varnas persikelia į Kauną ir čia varo 
kūrybinį bei meno kultūros gyvenimo orga
nizacinį darbą. Jis kuria is v adovauja 
(1919—1922) vienaį žymiausių nepriklauso
mos Lietuvos meno kultūros organizacijų, 
anuomet pagarsėjusiai Lietuvių Meno Kū
rėjų Draugijai, kuri sukūrė visas pagrin
dines meno institucijas dramos ir operos 
teatrus, Kauno Meno Mokyklą, Kauno Kon
servatoriją bei kitas įstaigas, kurios'sudarė 
mūsų tautos meno gyvenimo pagrindą. Su
sidomėjęs jaunųjų dailininkų kartos paruo
šimo klausimu, įkuria ir vadovauja pir
miesiems paišybos kursams (1920—1922). 
Adomo Varno pasigenda ir. kalbininkai; 
Lietuvos Terminologijos Komisija, kurią 
sudarė prof. Kazys Būga, Antanas Vireliū- 
nas ir kiti kalbininkai, prisiminę dailininko 
darbą beį nuopelnus šioje srityje karo metu 
Petrapilyje, kviečia jį Į talką. Ir čia A. 
Varnas išvaro platų barą — jo surinktą 
ir paruoštą techninių terminų žodinę me
džiagą vėliau sunaudojo prof. Zigmas Že
maitis savo „Matematikos Terminų Žody
ne”, kurio apie 60% žodinės medžiagos 
priklauso A. Varuni.

Jis, vienas iš pirmųjų, atkreipia savo 
budrią akį į negrįžtamai nykstantį mūsų 
lia'udies meno turtą — kryžius ir rūpinto
jėlius — kelių metų (1921—(925) vasaros 
atostogų laiką skiria tų meno vertybių fo
tografavimui. Padaro apie 2300 vertingų 
nuotraukų kurių dalį (190 nuotraukų) vė
liau išleidžia dviejų dalių albomo pavida
lu (1926), o padidintų rinktinių kryžių nuo
traukų vertingą kolekciją perleidžia V. D. 
Kultūros Muziejui. Įdomu pastebėti, kad 
lietuviškų kryžių fotografavimo bei škica- 
vimo darbą A. Varnas pradėjo dar Kroku
vos studijų metais. Vieną vasarą (1905) A. 
Varnas drauge su A. Staneika slapta •par- 
vykę į Lietuvą, pėsčiomis keliavo po kraš
tą škicuodami ir fotograjuodami kryžius.

Adomas Varnas, kūrybinio impulso skati
namas, savo neišsenkamos energijos dėka, 
tarytum dešimtarankis, vienu ir tuo pačiu 
metu sugebėjo nudirbti daug skirtingų dar
bų — tapytojo, pedagogo ir organizato
riaus. Šitą įvairų darbą dailininkas sėk
mingai dirba Lietuvoje ir užsieniuose. Pa
vyzdžiui, Monzos tarptautinėje dekoratyvi
nio meno parodoje (1925), A. Varno vado- 

nori atsakyti arba atsako tik fretįkart pa
klausus.) „Būčiau aš tavo vietoje, neklaus
čiau tėvynės ir kilmės, perskrosčiau tavo 
baltą krūtinę.” Sėdosi Dunaj ant krūtinės, 
atmetė totorišką drabužį, nori skrosti ir 
pamato moters krūtis, sustingsta jo ranka. 
„Kągi, Dunaj, ar manęs neatpažinai? Ar 
nejodavome mes dažnai vienu keliu, ar ne
sėdėjome dažnai ant vieno suolo, ar neigė- 
rėme iš vienos taurės? (Gėrimas iš vienos 
taurės reiškia susižadėjimą.) Gyvenai gi 
pas mus visus trejus metus: pirmus metus 
buvai tu arklininkas, antrus metus šinkuo
tojas, trečius metus stalininkas.” — „Ei, tu 
karalaitė Nastazijai Jokime mes greit Į Ki
jevo miestą ir užsidėtame vestuvių vaini
kus.” Jaip nujojo jie į Kijevą, atvyko prie 
katedros: jaunesniosios sesers jungtuvės, 
vyresniosios taip pat.

Vaišės truko tris dienas. Puotaudamas 
pradėjo Dunaj girtis: „Visame Kijeve nėra 
tokio didvyrio, kaip Dunaj: aš pats pasirū
pinau sau žmoną, o kitą draugui padovano
jau.” Atsakė karalaitė Nastazija: „Ej, Du
naj, ar ne tuščias tavo gyrimasis? Neilgai 
dar aš gyvenau Kijeve, bet jau daug ką aš 
supratau: gražiu elgesiu nei vienas karžy
gys neprilygsta Dobrynjai, drąsumu niekas 
negali susilyginti su Aljoša Popovičiu (tai 
kitas garsus bylinų karžygys), o strėių šau
dyme niekas neprilygs Nastazijai: šaunu aš 
kietąją strėlę ir pataikau į peilio ašmenis— 
J dvi pusi persiskelia strėlė, lygios abi da
lys pažiūrėti, lygus jų svoris.” Sugėdintas 
buvo Dunaj ir kalbėjo: „Ei Nastazija, jo
kime mes į gryną lauką strėlių šaudyti.” 
Išjojo jie į gryną lauką, šovė Nastazija kie
tąją strėlę, pataikė į peilio ašfnenis, per
skilo strėlė į dvi lygias dalis, lygias pažiū
rėti, lygaus svorio. Šovė tada Dunaj: pir
mąkart prašovė per toli, antrąkart per arti, 
trečiąkart pro šalį. Įširdo Dunaj, nukreipė

(Nukelta J 4 pusi.)

vybėje suorganizuotas lietuvių liaudies 
meno skyrius, kuriame tarp kitų,, dalykų, 
buvo išstatyta ir mūsų dailininko lietuviš
kų kryžių padidintų nuotraukų kolekcija, 
susilaukė geriausių įvertinimų, o parodos- 
specialiai išleistame puošniame leidinyje 
lietuviškiems kryžiams iliustruoti buvo pa
skirti net keli puslapiai.

Nuolatinis ir sunkus įtemptas dirbąs ne 
kartą išsėmė A. Varno Ezines jėgas, kurių 
jis niekada neturėjo perdaug... Vienu me
tu (1928) dailininką ilgesnį laiką paguldo Į 
ligos patalą. Tačiau, vos tik pajėgia tvir
čiau atsitiesti, A. Varnas suranda naujus 
kelius susikaupusiai kūrybinei energijai iš
lieti. Be dailės darbų ir dažnų dalyvavimų 
su savo darbais' parodose, A. Varnas susi
domi net mažųjų vaikų paišyba. Gilinda
masis i naują jo dėmesį patrapkiasią sritį, 
dailininkas plačiai susipažįsta su įvairio
mis pedagoginėmis sistemomis, tais klau
simais parašo eilę straipsnių. Vytauto Di
džiojo jubiliejiniais metais (1930) A. Var
nas pasireiškia ir pramoninėje dailėje: sa
vo pieštus Vytauto Didžiojo portretus Pra
hoje realizuoja porcelianiniuose servizuose. 
A. Varnas savo laiku padarė pagal etnogra
finę medžiagą tautinių drabužių pavyz
džių eskizus, pagal kuriuos buvo plačiai 
gaminami moterų tautiški drabužiai.

A. Varnas, įsigijęs namelį netoli Kauno, 
persikėlė į gamtą ir, turėdamas neblogai 
(rengta dailės* studiją, ramiai kūrė naujas 
vertybes. Tačiau likimas, nuolatos perse
kiojęs dailininką, šiais neramiais laikais 
jam smogė pačius skaudžiausius smūgius: ’ 
gaisro liepsnose (1942) supleškėjo A. Var
no medinis ’namelis ir studija, kur žuvo ne 
tik kuktas turtelis, bet ir vertingas anksty
vesnio kūrybos periodo, k. a., akademiniais 
metais ir Sicilijoje pieštų paveikslų rinki
nys, eilė įpusėtų mūsų Įžymiųjų žmonių 
portretų bei paruoštos tapybai drobės ir 
saulėje balinto aliejaus atsargos. Tą nelai
mę greit pasekė kita, kuri dailininką vos 
nenuvariusi pirm laiko į kapus. Kartą, vie
ną rudens vakarą (1943) A. Varnui grįžtant 
iš Kauno, kelią pastojo raudonasis bandi
tas ir revolverio šūviu pervėrė krūtinę. Pa
vojingas sužeidimas su aštriomis komplika
cijų pasekmėmis išlaikė A. Varną ligonio 
patale net visą pusmetį.

A. Varnui vos spėjus atsikelti iš ligos 
patalo, lietuvių tautą užgriuvo antroji bol
ševikų okupacija (1944). A. Varnas, vienas 
paskutiniu palikęs gimtąją -žemę, pasiekė 
Dresdeną (1944 — 1945). Tarytum nujaus
damas šio gražaus barokinio miesto baisią
ją katastrofą, tris valandas prieš miesto 
didįjį bombardavimą (1945.11.14) dailinin
kas su šeima iškeliavo toliau į pietvakarių 
Vokietiją ir apsigyveno Ravensburge, kur 
gyvena ir dabar. Ir trečią kartą atsidūręs 
tremtyje A. Varnas nesėdi susidėjęs rankas 
be darbo. Nuo pat atvykimo dienos J Ra- 
vensburgą, lietuvių bendruomenės prašo
mas, ilgesnį laiką (1945—1947) jai vado
vą jja. ‘ Vytautas Braziulis
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ATIDARYTA SUKAKTUVINE SKAUTU PARODA
r

Schwab. Gmūndas. Liet. Skautų Sąjunga 
šia's metais mini savo gyvavimo trisdešimt
metį ir ta progą gegužės 30 — 31 d. d.

4 Schwab. Omūndo stovykloje suruošė skau
tiškojo gyvenimo ir darbų sukaktuvinę pa
rodą, kuri vėliau bus kilnojama per visas 
didesnes lietuvių stovyklas Vak. Vokietijoje. 
Parodą atidaryti buvo pakviesta pirmosios 
skautų rėmėjų — Paspirties Draugijos viena 
steigėjų ir skaučių veikėjų adv. B. Grigai- 
tytė.-Novickienė. Parodos organizacinio ko
miteto pirm. sktn. K. Žilinskas tarė trumpą 
žodį, pažymėdamas, kad parodoje dalyvau- 

. ja ne visi Vak. Vokietijos stovyklose esą 
skautų vienetai, todėl ir paroda nėra tokio 
masto, kokia ji galėtų būti dalyvaujant vi
siems skautų padaliniams. Tačiau ir daly
vaujantieji parodoje Detmoldo, Hanau, In- 
golstadto, Memmingeno, Schweinfurto, Da
nijos ir Schwab. Gmūndo vienetai prisiuntė 
gana gausiai ir gražių eksponatų; be to, 
ir iš pavienių skautų (prof. Končiaus, sktn. 
Krauso, v. sktn. Senbergo, sk. Baublio ir 
kt.) gauta gana vertingų darbų. Parodos 
tikslas, kaip pažymėjo sktn. Žilinskas, yra 
paminėti 30 metų sukaktį ir parodyti visuo
menei, kad skautas yra darbštus ir naudin
gas.

Vykdomosios Tarybos vardu žodį tarė ir 
skautams linkėjimus perdavė inž. Novickis. 
Jis pažymėjo: „Patys skautų darbai kalba už 
Save, todėl žodžių nereikia. Iš tų darbų 
mes galime įsitikinti ko skautai siekia, ką 
jie dirba, ką jie veikia. Neveltui Švietimo ir 
Kultūros Taryba neseniai pripažino, kad 
tik skautų organizacija tinkamai gali vyk
dyti jaunimo auklėjimo darbą. Todėl aš 
linkiu skautams tą darbą, kurį jie pradėjo 
prieš 30 metų, sėkmingai tęsti toliau.”

PCIRO Field Observer R. Maihgeot, di
delis lietuvių priedelius, pareiškė, kad gra
žu matyti jaunimą, kuris nepasiduoda trem
ties sunkumams ir kuria tokius gražius da
lykus. „Si paroda puikiai charakterizuoja 
būdą lietuvių, su kuriais aš jau gyvenu 3 
metai, i) man yra didelė garbė, kad mane 
kartaią vadina lietuvių direktoriumi. Džiu
gu, kad lietuvių jaunimas išlaiko savas tra
dicijas, ir man bus didžiausias malonumas, 
jei jie savo papročius išlaikys ir ‘toliau.”

Skautų Pirmijos pirmininkas v. sktn. 
Palčiausįaš savo žodyje pažymėjo, kad dar
beliai ugdo ir vysto jaunimo kūrybingumą 
ir išradingumą^ jie auklėja jaunimą. Todėl 
šioje parodoje ir atkreiptas ypatingas dė
mesys į skautų darbus. Skaučių vadė vyr. 
sktn. Vaičiūnienė pareiškė, kad paroda yra 
išraiška skautų darbų, siekimų ir idealų, 
todėl ir į parodą reikia žiūrėti ne kaip' į 
kūrėjų darbus, bet kaip į -nuolatinio gyve
nimo išraišką, kaip į jaunimo atneštą auką 
savo organizacijos trisdešimtmečio paminė
jimui. „Tie' visi darbai, sakė v. sktn. Vai
čiūnienė, tepaskatina jaunimą su dideliu 
ryžtu keliauti toliau ir išeiti prie savo tė
vynės vartų.”

Didžiulis būrys svečių, jų tarpe latvių, 
estų, vokiečių ir kitų tautybių skautų at
stovų bei šiaip asmenų, pasipylė po didžiulį 
pastatą — stovyklos salę apžiūrėti parodos 
eksponatų. Sukaktuviniame skyriuje pavaiz
duotas Liet. Skautų Sąjungos įkūrimas ir 
veikla per 30 metų. Didžiuliai plakatai vaiz
duoja apie pirmojo lietuvių skautų vieneto 
1918. XL 1 įsteigimą Vilniuje. Pirmasis 
skautų vadas — P. Jurgelevičius, pirmasis 
globėjas — prof. M. Biržišlfi, pirmasis rė
mėjas — karin. A. Juozapavičius. 1919 m. 
sausio mėn. skautai suorganizuojami Kaune. 
Tais pat metais įkuriama Skautų Paspirties 
(rėmėjų) Draugija: Dr. Alekna, Myk. Sle
ževičius, kun. prof. Markelis, B. Grigaitytė- 
Noviokienė, Jonas Vileišis, Step. Kairys, P.

, Jurgelevičius, V. Šenbergas, S. Lozoraitis, 
i K. Vaitkus ... Fotografijos ir portretai

vaizduoja skautų šefus (Dr. Alekna 1919— 
1925, prez. A. Stulginskis 1925—1930, prez. 
A. Smetona 1930 —1940), vyriausiuosius 
skautininkus (pik. V. Šenbergas, pik. M. 
Kalmantas, pik. J. Sarauskas), seserijos va
dės (S. Ciurlięnienė, K. Žilinskienė). Foto
grafijos, vaizdai, diagramos vaizduoja pir
mąsias skautų dienas ir jų augimą, plėtimą
si į didžiulę' Lietuvoą jaunimo organizaciją, 
išaugusią virš 20.000. Einame toliau: lietu
viai skautai Vilniuje lenkų okupacijos metu, 
tautinės stovyklos 1928 ir 1938 metais, pa
saulinė skautų jamboree Paryžiuje 1947 m. 
— vis vaizdai, vis suvenyrai, vis atminimai: 
fotografijos, ženkleliai, vėliavos, spausdiniai, 
juostos, raštai ...

Skautiškojo gyvenimo skyrius įvairus ir 
įdomus: pastatytos palapinės, ornamentiniai 
papuošimai, tiltai, mazgai, lazdos — visa, 
kas reikalinga praktiškam skautavimui gam
toje, 
kiek 
kąją 
bės

Bene plačiausias skautiškųjų darbų sky
rius. Čia tikraj akys raibsta nuo darbų 
darbelių. Skautės, kaip ir pridera, pasireiš
kia gausiausiai su juostomis, tautiškaisiais 
raštais, lėlėmis, rankdarbiais, siuvinėjimais,

audiniais. Skautai pagaminę gražiausių mo
delių: čia ir suvalkiečio sodyba, ir didžiu
lis aerodromas su lėktuvais ir angarais, čia 
ir švyturys su gražiu laivo juodeliu, čia 
stovyklos miniatiūriniame dydyje, lietuviš
kieji kryželiai, medžio drožiniai, metalo dir
biniai, knygų įrišimo, pavyzdžiai, medžio 
drožiniai, mėtalo dirbiniai,' knygų įrišimo 
pavyzdžiai, miniatiūrinė Gedimino pilis, 
albumai,„ meniškai' surinktos laikraščių iš
karpos, piešiniai ir tt. ir tt. Pažymėtini prof. 
Končiaus ir J. Baublio bei K. Kodačio 
medžio dirbiniai: lietuviškieji kryžiai, kop
lytėlės, koplytstulpiai, o taip pat A. Gega- 
vičiaus ir V. Platabio metalo dirbiniai: 
rėš, vazos, ženklai ir kt.

Eini nuo skyriaus prie 
biesi skautiškojo jaunimo 
bais, kurie tikrai įrodo,
naudingas ir darbštus, kaip tai sakoma 
skautų įstatuose. Tikrai džiugu, kad lietu
viškasis jaunimas tremtyje nepasiduoda gy
venimo ąjinkumams ir vertingais darbais 
ruošiasi sugrįžimui į savo laisvą tėvynę. 
Tikėkime, kad savame krašte tas jaunimas 
dar gražiau pasirodys.ir mokės sukurti to
kią Lietuvą, apie kurią mes tremtyje sva
jojame. J. Žilvinas.

skyriaus ir 
nuveiktais 

kad skautas

tau.

ste- 
dar- 
yra
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AKIMIRKSNIU KRONIKA <
Stikliniai nameliai

Kiek čia energijos, kiek sumanumo, 
daybo įdėta. Jaunuolis, perėjęs skautiš- 
praktišką mokyklą, ir gyvenime sugę- 

geriau ir praktiškiau įsikurti

BALF'o atstovės J. Kovaitės pareiškimas
Į „Vokietiją.atvykusi BALFo atstovė p. J. 

Ropaitė pareiškė:
— Mano kelionės svarbiausias uždavinys 

susipažinti su lietuvių tremtinių gyvenimu 
Vokietijoj ir Austrijoj. Tik visiškai realiai 
žinant tremtinių gyvenimo sąlygas galima 
daugiau jiems padėti. Mano nuomone, svar
biausia lietuvių tremtinių problema yra jų 
medžiaginės gyvenimo sąlygos, sveikatos 
palaikymas ir kultūrinis gyvenimas.

Amerikos lietuviai nepamiršta savo bro
lių lietuvių, vargstančių tremties gyvenimą 
Vokietijojej Austrijoje ir kituose kraštuose. 
Kiek galima mobilizuojamos lėšos ir daikti
nės gėrybės tremtiniams padėti. Kaip kiek
vienas ilgiau užsitęsiąs sąjūdis, taip ir 
tremtinių šalpai akcija yra gyva ir sėkmin
ga. Mano turimi duomenys leidžia man pa
reikšti, kad ir šiais metais BALFo parama, 
tremtiniams nebus mažesnė kaip 1947 metais. 
Nors tremtinių šalpai lėšų ir daiktinių gė
rybių mobilizavimas Jungtinėse Amerikos 
Valstybės^ yra labai sudėtingas ir neleng
vas. BALFas nenustoja ir nenustos vilties 
apeliuoti į lietuvių solidarumą ir belsis, kaip 
ir dabar beldžiasi, į didžiųjų Amerikos ka- 
ptątyvinių organizacijų vadovybes.

Tremtinių įsileidimo klausimas Amerikos 
visuomenėj jau pribrendęs. Opozicija prieš 
tremtinių įsileidimą žymiai sumažėjo. Yra 
vilties, kad tremtiniam įsileisti įstatymas dar 
šią vasarą bus priimtas. Amerikos lietuviai 
per savo organizacijas deda visas frastangas, 
kad tremtiniam įsileisti (statymas būtų pri
imtas, tremtiniams palankiausia prasme. 
Lietuviškos organizacijos, 'būdamos įsitiki
nusios, kad įstatymas bus priimtas, ruošiasi 
priimti didesnę lietuvių tremtinių masę.

Toks iš anksto pasiruošimas labai svarbus. 
Tų reikalų tvarkymui sudarytas komitetas. 
Pirmininku yra monsinjoras Balkonas.

Mano bendras įspūdis apięt į Ameriką at
vykusius tremtinius yra geras. Daugumoje 
jie ramiai įvertina naujas sąlygas ir nesi
sieloja dėl praeityje buvusios kitokios so
cialinės padėties. Tremties vargas juos už
grūdino ir paruošė kietam gyvenimui. Pra
džia beveik visiems nėra lengva ir tremti
nių veiduose nematyti šypsenos. Pasitaiko 
ir tokių, kurie nenori imti paprastesnio dar
bo ir tuojau nori tapti „bosais”. Supranta
ma, tas neigiamai veikia j Amerikos lietu
vius, nes dauguma Amerikos lietuvių savo 
gyvenimą pradėjo gerokai sunkiau ir tik 
ilgu darbu- yra pasiekę dabartinę padėtį.
. Senesnieji Amerikos lietuviai ir jaunes
nioji karta, gimus! ir užaugusi jau Ameri
koj, tremtinius sutinka šiltai, sielojasi jų 
būkle ir stengiasi jiems padėti. Ateityje gal 
pasiseks Nuorganizuoti specialų fondą' trem
tinių įkurdinimo reikalams. Tada ir atvy
kusieji tremtiniai turės to fondo veikloje 
stipriai reikštis, kad jo ištekliais būtų ga
lima sėkmingiau įkurdinti naujus atvykstan
čius tremtinius. Kai abi lietuvių emigraci
jos —.senoji ir dabartinė — susilies į vie-, 
ną lietuvišką jūrą, tada ir darbo vaisiai bus 
našesni. Juo greičiau tai įvyks — juo ge
riau bus. Ranka rankon eidami daugiau lai
mėsime ir greičiau laimėsime, — baigė pa
sikalbėjimą BALFo atstovė p. J. Rovaitė. (E)

Kartą viena moterėlė sušuko: „Aš gorėčiau gyventi stiklo nameliuose!” Ji sva. 
J jojo, kaip gražu, kaip šviesu būtų tokiuose nameliuose. Nereikėtų grindų šėravoti
♦ — būtų švaru, blizgėtų, kaip stiklinėje. Stiklo namelis buvo moterėlės svajbnė. Ir 
J geroji fėja ją išgirdo.
; Nubunda moterėlė kitą rytą ir stebisi — šviesu, net akys raibsta. Pažiūri (
♦ lubas — debesėliai plauko, per sieną saulę tekant mato. „O, Dieve, aš gyvenu 
; stiklo nameliuose! Stiklo nameliuose!” sušuko ji ir iššoko 'iš lovos. Ir dabar ji iš-
♦ girdo ūžesį ir garsų juoką už savo nugaros. Staigiai atsisukusi ji nustiro iš išgąj. 
t tio — gatvėje stovėjo minia ir žiūrėdama /per stiklinę sieną kvatojo. „Žiūrėkite,
♦ kokiais nešvariais marškiniais ji apsivilkusi!” šaukė vienas. „Kiek purvo palovė-' 
t se!” stebėjosi kitas. Trečias rodė j voratinklius kampuose, dar kiti juokėsi iš oet- 
; varkos virtuvėje. Suklikusi iš gėdos moterėlė nubėgo pasislėpti į kitą kambarį, bet 
J ir ten visi ją matė ir iš jos juokėsi. Ir kai ji apsižvalgė, pati pamatė, kiek purvo
♦ buvo visuose trobelės kampuose, kiek netvarkos, kiek gėdos. Tada ji pravirko ir 
t griebėsi darbo. Bet kiek ji nesistengė, vistiek praeiviai rasdavo ką apkalbėti. Neį-
♦ manoma buvo susitvarkyti taip, kad viskas namelyje blizgėtų, kaip jo sienos, bie- 
1 tekusi vilties moterėlė vėl. pradėjo melsti fėją grąžinti jai senąją lūšnelę. Ir kai jos
♦ prašymas buvo išklausytas, ji džiaugėsi, kaip niekada.
♦ Toliau pasaka sako, kad nuo tada moterėlė tvarkėsi taip, lyg vis dar gyventų ■ 
t stiklo nameliuose. Ir jos lūšnelė blizgėjo vidiije, kaip stiklinė. Ir buvo šviesu irgra-
♦ žu, taip kaip stiklo nameliuose, tik daug jaukiau, nes niekas nesekę kiekvieno
t jos judesio. . • t
J O gyvenimas, ar ne pasaka? Ar nesvajoja žmonės apie stiklo namelį? O mū- 
; sų stovyklos, ar nėra tuo pasakos nameliu?

Ne, apie tai mes nesvajojom, nemaldavom, o buvom likimo apgyvendinti 
t stiklo, nameliuose. Kur negyventumėm, ar stovykloje, ar privačiam miesto katnba-
♦ rėlyje, visos sienos stiklinės, visur esame matomi ir matome vieni kitus.

Tėvynėje tarėmės gerai pažįstą poną direktorių, tą neprieinamą, išdidų poną. 
t Juk ne kartą už referentėlio durų valandas išlaukdavom, o priimti negreit, būda-
♦ vom pastebėti įr sėsdavom (jeigu paprašydavo) tik ant kėdės kraštelio. Jie buvo 
t mums neprilipama viršūnė, apie juos ’ kalbėdavom be kepurės ir tylutėliai. Gi žiū- 
; rime — pešasi kartu su mumis dėl numesto kaulo, mekena paklausti apie didžiuo- 
t sius įvykius, neretai kartu ir su kuprine ant pečių patraukia. Žmonės, kaip ir 
; mes, bet kadangi Dievas nulipo nuo sosto, šaukiame: „Mizerijos! Tai tokie žmo- 
t nės Lietuvą valdė!” O jie? Ir jie pamatė, kad mes nesame tokie mulkiai, o jie
♦ nebuvo dievai. Antai žmogelis su darbo batais ant kojų ir vatine striukele. Mes 
t atsimenam įo puošnią uniformą ir aukštai pakeltą galvą ir mums darosi liūdna, 
; kad išsivilkęs iš uniformos jis nemoka išsiskirti iš tų, kuriems neturėjo teisės ir 
i nenorėjo ranką paduoti. Liūdna? Ne, mes piktinamės, kad tikėjome jį esant pus-
♦ dieviu ir kad matome, jog jis nusmuko iki gobšaus egojisto ar aistringo kortinin- 
t ko. O štai poniutė. Ją matėme kavinėse, lankėmės jos stikliniam namelyje (ak, 
t kaip viskas ten blizgėjo!) stebėjomės jos tualetais, ta nepamėgdžiojama gracija 
; ar išmintimi. Dabar matome ją velkantis nešvarius marškinius, riejantis eilutėje 
t prie sriubos kaušo ir juokiamės iš netvarkos jos paklodėmis atsitvęrtame kampe- 
J lyje.
; Viskas matosi per stiklinę sieną. Ir ar tik mums? Žiūrėkite, kiek praeivių
♦ sustoję gatvėje šaiposi. Jie mato kiekvieną mūsų judesį. Ir ne tik čia, visur, kur 
; tik nepasisuksime, nes visa Vokietija vienas didelis stiklinis namas.
; Taip. Vieni kitus matome ir mus visi stebi kiekviename žingsnyje. Gyvename
♦ stikliniuose nameliuose, o, tačiau (kaip keista!), to nepastebime. Elgiamės taip, lyg 
; būtumėm gimtuose namuose, Stebimės vieni kitais, apkalbam, lyg būtumėm tikrai
♦ | nieką pavirtę. Ne, likome tię patys, nei geri, nei blogi, žmonės su visomis jiems 
; duotomis ydomis, bet matome dabar daug daugiau. Ką anksčiau paslėpdavo mūro
♦ sienos, visuomeninė padėtis ar rūbas, tą dabar neįmanoma paslėpti už stiklinių 
?■ sienų. Ir nors jokios mūsų pastangos nepadės išvengti visiškų apkalbų, vistiek
♦ reikia apsivalyti. Tepavydi kiti, pagyvens ir pradės gimtųjų namų ilgėtis, kaip 
t mes kad ilgimės! nes stiklo nameliuos gražu tik pasakoje.
t Nesame nei geresni, nei. blogesni už kitus, nes nėra namų be dūmų, bet mes
♦ gyvenam stiklo nameliuose ir juose kiekvienas dūmelis suodina sienas. Visada 
i taip nebus, vieną dieną grįšime ir mes į savo namus, bet kol gyvename stiklo na-
♦ mėliuose, privalome elgtis taip, kad kuo mažiau būtų matoma purvo. Bet atsi-
l minti reikia kiekviename žingsnyje, kad gyvename stiklo nameliuose, per kurių šie- 
; nas matosi kiekviena dulkelė. A. C1OCYS.

Pranešu giminėms ir pažįstamiems, 
kad po ilgos ir sunkios ligos 1948 
m. birželio mėn. 2 d. Augsburgo DP 
ligoninėje mirė mano vyras

t

kap. Juozas Strikas
Laidojamas birželio 4 d. Memmingene.

Liūdinti žmona

Memmingeno lietuvių pradžios mo
kyklos vedėjai

coli. Elenai Strikienei
Jos mylimam vyrui JUOZUI STRI
KUI mirus, reiškiame gilią užuojautą 
Memmingepo pr. mokyklos mokytojai

Memmingeno lietuvių pradžios mo
kyklos vedėjai

Elenai Strikienei,
jos vyrui mokyt. JUOZUI STRIKUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame

Liet, gimnazijos Memmingene 
Direktorius ir mokytojai

Liet. Tremt. Mokyt. Sąjungos (Re
vizijos Komisijos) Nariui

mokt. Juozui Strikui 
mirus, nuoširdžią užuojautą jo žmo
nai, (pradž. mokyki, vedėjai), reiškia

Liet. Tremt. Mokyt. Sąjungos
• Memmingeno Skyrius

Liūdesio valandą ELENAI STRIKIE
NEI, mirus jos brangiam vyrui

x kap. Juozui. Strikui
reiškiu gilią užuojautą.

J. Vasaitis

Lietuviai rusų bylinose
(Atkelta iš 3 pusi.) 

kietąją strėlę į baltą Nastazijos krūtinę.
Meldė jį tada Nastazija:, „Ei, tu Dunaj 

Ivanovičiau! Nešauk kietosios strėlės, ge
riau grasink man trimis bausmėmis: imk 
šilkinį botagą, pamirkyk į karštą smalą’ ir 
plak mano baltą kūną. Imk mane už plau
kų, pririšk prie balno kilpos ir vyk žirgą 
per lauką. Ir trečia: vesk mane į'kryžkelę, 
įkąsk iki krūtų į drėgną žemę, mušk mane 
ąžuolinėmis lazdomis, apipilk smiltimis, 
badu kankink mane, avižomis šerk. Tačiau 
palauk tu dar tris mėnesius, leisk man pa
gimdyti vaikelį, kokio dar niekados Kijeve 
nebuvo: sidabrinės jo kojos iki kelių, auk
sinės jo rankos iki alkūnių, žvaigždės smil
kiniuose, graži šaulė viršugalvy.” Tačiau 
nekreipia Dunaj dėmesio į šiuos žodžius, 
šauna strėle į Nastazijos baltą krūtinę, per
plauna ją, išima širdį ir kepenas. Ir mato 
— jos kūne yra berniukas, kokio dar Ki- 

' jevas nematė: sidabrinės jo kojos iki ke-

Si bylina daugiausia yra išplitusi šiaurės 
Rusijoj, ypač Oloneco srity, bet siekia net 
iki Tomsko gub., vidurinė Rusija jos ne
žino. Spėjama, kad bylina buvo sukurta 
ne anksčiau kaip XIV a. Galimas daiktas, 
kad bylinos herojus turi ryšio su Galicijos 
vajevoda Dunaj, kuris 1281 m. vadovavo 
kunig. Vladimiro kariuomenei prieš Poloc
ko kunig. Boleslovą ir taip pat buvo siun
tinėjamas su diplomatinėmis misijomis J 
Lietuvą. Visa Polocko sritis jau apie 1330 
m. buvo lietuvių valdžioje. Žinoma, Vladi
miras Aebuvo vedęs lietuvės kunigaikštytės, 
o motyvas apie karžygišką merginą, kuri 
įveikia įžymius herojus, nėra retas dalykas 
daugelio tautų liaudies kūryboje. Taip pat 
tarptautinis legendariškas piršlybų motyvas 
jau anksti buvo pasiekęs senąją Rusiją. 
Bylinos yra ne istorija, bet epinė kūryba, 
turinti savo dėsnius, kur istoriniai įvykiai 
įgauna savotiškai reilektuotą ir „unifor
muotą” pavidalą, tad sunku juos beatpažin-

Mirus A. A. mokytojui kapitonui

Juozai Strikui,
jo žmonai mokytojai sktn. Elenai Stri
kienei ir giminėms giliausią užuojau
tą reiškiame.

„Lituanicos” skautų tunto 
vadovybė ir skautai.

Pirmajam tarptautinės YMCA įstei
gėjui ir pirmininkui Memmingene

kap. Juozui Strikui
mirus, jo žmonai ir giminėms reiš
kiame nuoširdžią užuojautą

Tarptautinės YMCA’os Vadovybė 
Memmingene

Karaliaus asmens sekretorius įteikė mi- 
nisteriui pirmininkui Spaakui memorandu
mą, kuriuo siūlo padaryti referendumą dėl 
karaliaus klausimo. Referendumo vykdymą 
remia krikščionys socialai, o jam priešinasi 
socialistai, liberalai ir komunistai. (DPD).

L. R. K. Memmingeno-Airporto Sky
riaus Nariui

Skautininkei ELENAI STRIKIENEI, 
mirus jos mylimam vyrui

a. a. Juozui Strikui
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Memmingeno Skautininkės ir
„Dubysos” skaučių tuntas

„The Thought” Lithuanian Newspaper 
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in — Chief and authorised licensee: J.Va- 
saitis * Printed by Verlagsdruckerei Diet- 
rich & Schuster G.m.b.H- Memmingen

lių ir tt. Tada pakėlė jis ranką pats prieš 'ti. Si bylina pridera prie seniausių ir gra- 
save. Kur nusviro Dunaj galva, ten prate
kėjo Dunajaus upė, kur nusviro Nastazijos 
galva, ten pratekėjo Nastazijos upė.

žiausių rusų liaudies eposo kūrinių ir lie
tuviai joje yra simpatiškiau vaizduojami, 
negu kitose bylinose. (Tęsiu, sek. kuit.-Iit. psl.)

kapitonui Juozui Strikui 
mirus, žmonai ir giminėms nuoširdžią 
užuojautą reiškia

. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Mem
mingeno-Airporto Skyriaus Valdyba

ELENAI STRIKIENEI jos mylimam 
vyrui

kapit. Juozui Strikui
mirus, naoširdžią užuojautą reiškia

O. ir J. Daškevičiai

A. A. kap. Juozui Strikui 
mirus, Jo žmonai ELENAI STRIK1E- 
NEI, gilaus liūdesio valandoje, reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą.

Gulbinai ir Pogirskienė

Pradžios Mokyklos Vedėjai E. STRI-
K1ENEI jos mylimam vyrui

mokyt. Juozui Strikui
mirus, širdingiausią užuojautą reiškia

mokyt. Aid. ir Vyt. Milmantai
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