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VISUOMENĖS DIENRAŠTIS

Tirolio ir Dodekaneso klausimai komisijų 
išspręsti

Londonas. Paryžiaus taikos konferencijo
je politinė ir teritorinė komisija taikos su 
Italija reikalams 13 balsų prieš 6. priėmė 
Belgijos ir Olandijos siūlymą įtraukti į 
taikos sutartį su Italiją Italijos — Austri
jos betarpišką susitarimą dėl Tirolio, kad 
jam suteiktų tarptautinę reikšmę. Sovietų 
atstovas kalbėjo ir balsavo drauge su sate* 
litais prieš siūlymą, motyvuodamas, jog 
nesą reikalo įtraukti į taikos sutartį susi
tarimus, išeinančius iš kovojusių prieš Ita
liją valstybių betarpiško intereso. Dodeka
neso salų perleidimas Graikijai priimtas 
vienu balsu. Bevinąs po keturių savaičių 
nebuvimo konferencijoje iš Londono atvyko
Paryžiun. Ateinančioje savaitėje numato
mas keturių didžiųjų susitikimas. Taikoj 
sutarčių, sudarymo paškubinimui komisijos 
posėdžiaus ir sekmadienį. Tai yra pirmas 
atsitikimas šios konferencijos metu.

PASALINTAS PASKUTINIS OPpziCI- 
NINKAS

Londonas.' „Times” dienraštis, paminėda
mas Wallaceo atstatymą, giria Amerikos 
prezidentą už drąsų žygį nes su Wallaceo 
atstūmimu prezidentas išstatęs save ne tik 
jo pačio, bet ir jo draugų, kairiojo demo
kratų sparno narių, puolimams, kas gali 
pakenkti jo pozicijai per ateinančius rinki
mus. jnoma, esą gaila, kad toks įtakingas 
žmogus turėjęs palikti ministerio postovį. 
Tačiau prezidentas ir taip neįprastai ilgai 
pakentęs jo opoziciją, tur būt, tuo sau dau
giau pakenkdamas nei padėdamas. Po Wal-

Wallaceo pažiūr
Londonas. Prekybos ministerio Wallaceo 

atstatcymas iš pareigų JAV visuomenėje 
sutiktas palankiai. Daugelis laikraščių pri
taria prezidento žygiui. „New York He
rald Tribune” net kritikuoją prezidentą už 
nudelsimą pašalinti ministerį, savo nuomo
ne nesiderinančio su kitais vyriausybės na
riais. Pasak to laikraščio, tai reikėję pa- 
daryti daug anksčiau, nes pakentimas savi
tarpio trynimosi vyriausybėje iš preziden
to pusės kenkęs jo, o drauge ir visos Ame
rikos autoritetui ir politiniam svoriui tarp
tautinėje arenoje. Wallaceo artimų žmonių 
teiginiu, jis numatys atsistoti naujos ’ sa
varankiškos partijos priešakyje. Iš jo pa
sakytos po priverstino atsisakymo kalb'« 
aiškėja, jog ir jam pačiam rodosi, kad savo 
pirmoje kalboje yra^ per daug toli nuėjęs 
su savo simpatijomis sovietams. Čia jis 
nebekaltina Anglijos ir pabrėžia smerkiąs 
tiek amerikonišką, tiek anglišką, tiek ru
sišką imperializmą. Jo nuomone, pasaulis

laceo pasitraukimo niekas nebetrukdysiąs 
nuomonių vienodumui vyriausybės narių 
tarpe.

Komunistinis „Daily Worker” teigia, jog 
tuo būdu esąs pašalintas paskutinis žmo
gus, aiškiai supratęs pavojų pasaulio tai
kai iš JAV pusės. Byrnesas ir Bevinas ve
dą pasaulį J karą prieš Tarybų s-gą. Da
bar nebelikę nieko, kas pačioje JAV vy
riausybėje galėtų tam kliudyti. Wallaceo 
pašalinimą neabejotinai tenka priskirti ant 
tisovietinės propagandos laimėjimui.

Ar išmintis laimės
Churchillio kalba pačioje Anglijoje suti

ko pritariamą ir atmetamą atsiliepimą. „T ii 
mes” rašo, kad Churchillis nebijo pasaulio 
stebinti naujais ir nepaprastais siūlymais. 
Bet ar Europa dabartiniame būvyje pasi
duos šiam gydomajam režimui? Reikia su
tikti, kad tam mažai ženklų tėra. Ir Vaka
rų Europoje maža tėra pagrindo tarti, ka' 
ta trokštamoji vienybė jau yra pakeliui. 
Daugis jo kalboje įstebės šauksmą kurti n« 
Jungtines Europos valstybes, bet Vakarų 
Europos valstybes. Iš tikrųjų Churchillio 
kalba yra pagrįsta nuomone, kad Europa 
yra jau neatšaukiamai padalyta tarp Rytų 
ir Vakarų.

„Manchester Guardian” konstatuoja, kad 
Churchillio Europai duotasis patarimas 
esąs išmintingas. Jungtinės Europos vals- 
tybės, pagrįstos Prancūzijos Vokietijos su

os nuosaikesnės 
galįs išlikti taikingas tik vienybėje, kurioje 
ir mažosioms tautoms būtų suteiktos lygios 
teisės. Tačiau prie tos vienybės pasiekimo 
dabartinė JAV užsienio politika nepriside- 
danti ir pasaulis einąs dėl Amerikos kal
tės jau j trečią didįjį, tačiau šį kartą ato
minį, karą. Baigdamas kalbą, nežiūrint Sa
vo opozicinio nusiteikimo, pasižadėjo nieko
nedaryti, kas galėtų pakenkti Paryžiaus 
taikos konferencijos sėkmingam užbaigimui.

NAUJAS PREKYBOS MINISTERS
Vašingtonas. JAV prezidentas atšaukė D 

Londono ambasadorių Harrimana. kur -< 
skiriamas prekybos ministeriu vietoje pa
sitraukusio H. Wallaceo.

ATLEISTA 14.000 NACI”
Londonas. Britų karinės v - ■ ' ">s p.ane-

Šimu per rugniūč'-o mėn. au<-.s.a 
suimtųjų už naciš'ą veiklą.

BIDAULT REMIA KOVOJE 8U 8TRB* 
K1NINKAIS

Londonas. Prancūzijos parlamentas 531 
balsais prieš 12 išreiškė savo pasitikėjimą 
vyriausybės galvai Bidault, po to kai įil 
atsisakė streikuojančių tarnautojų atlygini
mą pakelti, nuspręsdamas tebestreikuojan- 
čius aplamai nebelaikyti tarnautojais. ’ ž 
pasitikėjimą šį kartą balsavo ir komunistų 
partija, kurios vadovaujama profesinė tar
nautojų sąjunga ir pačioje pradžioje buvo 
prieš streiką,, nes pakėlimas dideliam skai
čiui atlyginimo galįs padidinti infliacijos 
pavojų.

sipratimu, pasaulio politinei organizacijai 
būtų nepaprastai reikšmingos.

„Yorkshire Post” kelia klausimą: Kokio 
dydžio bus Vokietija, su kuria turės ben
dradarbiauti Prancūzija pagal Churchillio 
planą. Pirmiausia reikėtų tikėtis, kad pran
cūzų zona būtų prijungta prie anglų ame
rikiečių zonų bendro valdymo. O kaip bū
tų su sovietų zona? Laikraštis netiki, kad ji 
įsijungtų į pageidaujamąjį vieningą drga- 
nizmą.

Iš prancūzų kairiųjų laikraščių stipriau- 
reagavo „L’Humąnite”. Ji rašo: „Si s- i 
lapė, žino, ką daro. Rodosi, jog Church’1 s 
užmiršta, kad prancūzų tauta veltui sten
giasi ir dirba, nes D. Britanija nesutinka 
jai duoti Vokietijos anglies. Ir Hitleris kal
bėjo apie Vakarų civilizaciją ir Europos 
šeimą. Jis irgi norėjo nurodyti Prancūzi
jai vietą antisovietinėje koalicijoje”.

Respublikonų liaudies partijos organas 
„L’Aube” pareiškia, kad pirmiau turi būti 
nubausti kaltieji vokiečiai, o tik paskiau ga
lėsianti rastis Europos tautų šeima. „O be 
to, mes manome, kad Prancūzijai pirmiau 
turi būti patvirtintos garantijos rytuose, 
kurių ii reikalauja. Tik po to galėsime, 
kaip Giadstonas ir Churchillis, kalbėti apią 
palaimintą užmiršimo aktą”.

KULTUROS INSTITUC1 |OIE NĖRA 
SOVIETU ATSTOVO

Londonas. JT auklėjimo, spaudos ir kul
tūros komisijos pranešimu Tarybų s-ga ligi 
šiol nėra šioje komisijoje atstovaujama.

- DIDŽIULE AUDRA TIES ANGLIJA
Londonas. ,Per praėjusią audrą Atlanto 

vandenyne nuskendo 3 ir ant Seklumų už
mesta ir,Ti 3 laivai. Žmonių erą žuvę a"ie 
10. Anglijos krantai buvę u ’ti jūrų van-

14.00T A--”s. Audra .yra laikoma ' mia iš pačių 
| didžiausių iki šol buvusių
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Ged. Galvanauskas

Bulgarijoje mona
Liaudies respublika. Balkanai nešykštūs 

keistenybių. Graikams ką tik nutarus 
išvytą karalių parsikviesti, bulgarai, 93% 

, tautos, pasisako už respubliką. Anksčiau 
atsisveikino italai su Viktoru Emanu
eliu II, vėliau Umbertu, šiomis dienomis 
paliko Sofiją 9 metų Simonas, o graikams 
Jurgis II skelbia atsišaukimą. Graikijoje 
anglosakų uždavinius turį vykdyti kara
lius. Bulgarijoje Maskvos žaismą atliks 
naujoji respubliką, kurią visai atitiks 
liaudies respublikos vardas.

Persitvarkymas Sofijoje nėra staigmena. 
Ūkininkų partijos vadas Nikolas Pet- 
kovas, kuris sudaro opoziciją, ne menkes
nis respublikos šalininkas už prosovietinę 
poziciją. Ūkininkų partija, kuri dažniau
siai konservatoriška, Bulgarijoje nedrįstų 
konservuoti sostą, kuris neabejotinai susi
giminiavęs su vokiečiais. Per tris dešimt
mečius Bulgarija du kartus savo likimą 
sutapdino su vokiškuoju. Du kartus atsi
sėdo į karą pralaimėjusių suolą, kuriame 
turi pamiršti senas svajones‘atgauti Ma
kedoniją ir prieiti prie Egėjo jūros. Žino
mo politikos vairuotojo Stambuliskio tiks
las šiandien įvykdytas. Jei ateities respu
blika nebus tokia, kokią kas vaizdavosi, 
palikime ir laikui iškirsti kai kurių staig
menų.

Saksų — Koburgų — Gothos — Koha- 
ryo dinastija baigta. Mažametis Simo
nas II ir jo motina loana, duktė Viktoro 
Emanuelio, su visa palyda paliko Bulga
riją. Dinastija, viešpatavusi nuo 1887 m., 
palikusi turtą krašte, iš kurio jį gavo, dar 

\ padidins karališkųjų DP skaičių. Karūnos 
turtas, įvertintas 19 mrd: levų, nacionali- 
zuotas. Ir visa tai vyksta princo Aleksan
dro von Battenbergo akyse. Tik jam, da
bar 85 m. amžiaus, po karo mokyklos 
sukilimo nuo sosto pasitraukus, atvyko 
dabartinė dinastija, gal būt, su kuria 
drauge kraštą paliks. Ta dinastija niekuo
met nebuvo populiari, nes 1911 m. popie
žiaus ekskomunikuota, 1915. m. Reichstago 
nario Hanso Kiepenbergo teigimu už 25 
mil. RM. paskelbusi mobilizaciją, 1925 m. 
Sveta-Nedelia padėta bomba užmušė šim
tus žmonių, siekiąnt vieno tikslo — paša
linti bulgarų carą.

Savaitei praslinkus, rugsėjo 15 d., So- 
branjė Bulgariją paskelbė respublika, 
spalio 27 d. šaukiamis Steigiamasis seimas 
naujai konstitucijai paruošti. Iki Steigia
mojo seimo viešpataus Sobranjė pirminin
kas, komunistas Kolarovas su savais pa
dėjėjais. Kas laukia Bulgarijos?

Reichstago padegimu pakaltintas Gue- 
orgas Dimitrovas, iš Tarybų s-gos piliečio 
pasidaręs bulgaru, komunistų vadu, skel
bia, kad naujoji respublika nebūsianti 
sovietinė, kapitalistinė ar buržuazinė. Ji 
būsianti liaudies respublika, taigi tokia, 
kokios yra visos Tarybų s-gos respubli- 

I kos. Kad pastarasis mano tarmuo nebus 
atšakus gyvenimo tikrovei, leiskime būti 
įtikintiems ateities, jog kraštas, kuriame 
svetima kariuomenė ateities netikėtumams 
pasiruošusi, kuris ūkiškai ir politiškai yra 
diriguojamas, jog toks kraštas negali^ būti 
išjungtas iš visuotinės Maskvos įt''.l>')S. Ta 

, įtaka turi svorio ne vien užsienio, bet ir 
• vidaus politikoje. Ji totali

rchiją palaidojus
Tautos atsiklausimą, ruošė Tėvynės 

frontas, kuris siekia ne vien monarchiją 
pašalinti. Jis ketina perkratyti admini
stracijos aparatą, pažaboti opoziciją, iš
rinkti G. Dimitrovą respublikos preziden
tu ir tikra žodžio prasme įkurti „liaudies 
respubliką“, 'kuri ne vienam primins Pa
baltijo respublikas. Ir tai ne 1941 m., bet 
1946 m., respublikas už geležinės užtvaros.

Tėvynės frontas. Gyvename sąvokų iš
kraipymo laikotarpį. Vargu ar rasime kitą 
sąvoką labiau iškraipytą už demokratijos, 
kuri tapo lyg dešra, kurioje sutelpa, šalia 
virškinamų dalykų, akmens, kurių joks 
skilvis negali suvirškinti. Tokį patiekalą 
deda ant stalo Kremliaus virėjai, pasity
čiodami iš visko. Parmirškime' Lietuvos 
įvykius akimirksniui. Štai naujas patie
kalas — bulgariškasis Tėvynės frontas.

Šis frontas glaudžiai bendrauja su ko
munistų ir Zveno partijomis. Žveno parti
ja siunčia pulk. Gueorgujevą į ministerius 
pirmininkus,- pulk. Velcevą — krašto ap
saugos ministerius. Ta partija yra tuo 
originali, kad sudėta iš intelektualų ir 
kairiųjų narių, anksčiau buvusių sosto 
opozicijoje. Jų programa socialistinė. Jai 
priklauso perversmo specialistai ir jo ša
lininkai. Bendras tiltas juos suartina su 
komunistais. Zveno veikliausias narys — 
Velceyas, 1944 m. rugsėjo mėn. pabėgo į 
Sovietus ir ten sukūrė Tėvynės frontą, 
kuriam priklauso komunistai, socialdemo
kratai; ūkininkų partija ir radikalai, 
kratai ir ūkininkų partijos atstovai pasi- 
kratai ir ųkininkų partijos atstovai pasi
traukė iš vyriausybės. Nuo to laiko jie 
persekiojami, veikla varžoma, vadovauto- 
jai suimami, laikraščiai uždaromi. Anglo
saksų įsikišimas jiems leidžia atsikvėpti, 
bet tik iki naujo, dar žymesnio smūgio. 
Pastaruoju metu ūkininkų partija kenčia 
ne mažiau už Mikolaičiko valstiečius, ku
rie kai kur uždaryti. Abiejų partijų..vado
vams suorganizuotas paradinis teismas, 
kuriame jie nuteisti, nors pats pulk. Vel-

Stovyklu gyvenini
Laikraščiuose gerais laikais skaitydavo

me, kad geriausios elektros lemputės yra 
„Osram“, geriausias batų tepalas „Imalin“, 
o vėliau „Pasaka“. Skelbėjas, suinteresuo
tas parduoti savo giriamąją prekę, mokė
davo laikraščiui pinigą, todėl šis jo skelbi
mą ir spausdindavo. Skaitytojas, žinoma, 
nuostolių dėl to ne labai turėdavo, nes 
laikraštis tik tam tikrą, beveik visada iš 
anksto numatytą, vietą teskirdavo skel
bimams.

Šiandien lietuviškieji laikraščiai taip 
pat turi šiek tiek skelbimų: čia nauja 
knygą išėjusi (tai kultūros reikalas ir vi
sais būdais remtinas), čia paieškomas nuo 
teismo pabėgęs koks nors palaidūnas, čia 
nurodymas kurios nors lietuviškos orga
nizacijos vadovybės, skiriamas visiems lie
tuviams. Šitokius skelbimus ir pranešimus 
spausdina visi laikraščiai, ir kas gauna du 
tris laikraščius, tas visuose juos ir ras. 
Cia ^nieko nepadarysi, taip reikia, bet kai 
kuriose .plovyklose gyvenantieji laikraščių 
bendradąrbiai vis labiau pradėjo verstis 
-qvo stovyklų darbo reklama, kuri skaity- 

Į tojui tikrai nebegali -palikti. Norėdami

cevas palankiai liudija Teismo metu pa
sirodė, kad komunistai turi milžinišką 
įtaką policijoje ir teisme. Zveno partija, 
norėjusi likti iš dalies laisva, teismo metu 
dėl socialdemokratų vado Pastuchovo, su
sikirto su komun. tais. Sobranjės pirmi
ninkas Kolarovas, didelio išsimokslinimo 
ir diplomatinių gabumų vyras, stengėsi 
liktu objektyvus. Bolševistinė taktika ir 
disciplina Kolarovo ir Velcevo elgseną 
laiko išsišokimu. Maskva nelaukia. Velce- 
vas šiandien ne mažiau puolamas, kaip 
Michailovičius bylos metu Jugoslavijoje. 
Jo įtaka apkarpoma, nuo kariuomenės 
atitolinamas ir tik ministerių kabinete 
įsodinamas. Velcevas laukia meto, kai 
raudonoji armija pasitrauks iš Bulgarijos, 
kad ten sukilimą padarytų. Maskvos 
agentai lūkuriuoja patogaus meto Velce- 
vui suimti, kaip tat padaryta su šimtais 
kitų .jo ' bendradarbių. Dabartinis metas 
tarnauja Maskvai, bet ne Velcevui.

Zveno ir kitoms partijoms atatupstomis 
besitraukiant 'iš dabartinės vyriausybės, 
komunistiškas Tėvynės frontas ir komu
nistų partija užima pozicijas. Nauji rinki
mai jiems laiduos laimėjimą. Sovietai 
„demokratiniu“ būdu igys dar vieną ben
drininką nes jo geopolitinis būvis yra ne
paprastai svarbus. • Bulgarija reikalinga 
Maskvai ne vien Graikijai spustelti, bet 
ir Turkijai gąsdinti ar laikui atėjus prieš 
ją ginklą pakelti. Tėvynės frontas ar kitos 
organizacijos turi atlikti uždavinį — 
Bulgariją padaryti klusniu vergu. Rinki
mai, konstitucija, vyriausybė yra tik prie
monės, kurios tarnauja sovietų didiesiems 
uždaviniams. Maskvos politika turi eilę 
laipsnių. Juodosios jūros, Balkanų pa
krantėje įsiviešpatavimas ir maskviškio 
„saugumo“ sukūrimas yra šiandienykštė. 
būtenybė. Ji netrukas gali būti panaudota 
prasilaužti per Dardanelus,
iRusų kunigaikščio Olego žygis į Kon

stantinopolį, pakabinimas ten rusiško her
bo masina dabartinius Kremliaus valdo
vus, kad rusas saugotų sąsiaurį, kuriame 
plevėsuotų raudonoji vėliava su pjautuvu 
ir plaktuku.

d perdėta reklama
pareklamuoti • savo parapijos įžymybes, 
smulkučius ar stambesnius įvykėlius, jie 
tą pačią žinią išsiuntinėja visiems laikraš
čiams. Kurį tik laikraštį paimsi, viename 
ar kitame numeryje rasi vis tas pačias ži
nias,* parašytas to paties korespondento. 
To dar maža. Kai „Osram“ atstovybės ar 
„Imalin‘.‘ fabrikantai skelbdavosi laikraš
čiuose, jie suprasdavo ir savo ir gal šiek 
tiek skaitytojo reikalą, todėl skelbimuose 
teikdavosi pakeisti tekstą, palikdami tik 
peršamojo gaminio pavadinimą, o kai ku
rie stovyklų judrieji korespondentai kaip 
parašo to paties teksto kelis egzemplio
rius,, taip ir išsiuntinėja visiems laikraš
čiams. Dėl to ir laikraščiai susinami ir 
skaitytojai atbaidoml nuo laikraščių^

Atskiram korespondentui tektų pasi
rinkti savo korespondencijoms iš stovyklų 
gyvenimo tik vieną kurį laikraštį ir jam 
siųsti savo žineles. Žinelė po žinelės su
darys Šiokį tokį stovyklos gyvenimo vaiz
dą vienoje vietoje, bet visuose laikraš
čiuose spausdinti tas pačias istorijas nede
ra, vieta turėtų būti taupoma kitai me- 
žiagai. K. Plaučiūnas-
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Henrikas Žemelis ‘ (3)

Paskutinioji apgaulė
Generolas nurodė, 'kad pirmoje eilėje rei

kalinga užbaigti V. Rinktinės formavimą, o 
po to, galima bus kalbėti apie kitus reika
lus ir pabrėžė, kad šitas reikalas nepraeis, 
nes visos iki šiol vokiečių pastangos sumo
bilizuoti Lietuvos jaunimą nepavykdavo. 
Nežiūrint Jeckeln užsispyrusio reikalavimo 
ir gąsdinimo, generolas nesutiko ir kad ga
lutinai „nesugriovus visų tiltų” pasakė, kad 
reikia paskubinti V. Rinktinės formavimą ir 
jos greitas pasirodymas, girdi, pakels Lie
tuvos jaunimo ūpą ir tada bus galima ma
tyti kas galima daryti. Taip ir pasibaigė šis 
14 valandų trūkęs posėdis.

Po kelių dienų pirmasis generalinis tarė
jas, matyt, Jeckeln spaudžiamas, užklausė 
generolo, ką jis manąs daryti dėl pagalbi
nės kariuomenės organizavimo. Generolas 
atsakė, kad nieko nedarysiąs ir visiškai ne
manąs vokiečiams verbuoti vergų.

1944 m. kovo 22 d., Siaurės fronto vadas 
generolas feldmaršalas Model, per Lietu
vos komendantą gen. maj., Just, pakvietė 
generolą vizito. Nuvykęs į būstinę rado ir 
Jeckeln.

Model paprašė generolą iki 1944m. ba
landžio 1 d., užbaigti V. Rinktinės formavi
mą ir nuo 1944 IV 15 d., duoti pagalbinės 
kariuomenės 15 batalijonų, viso apie 9.000 
vyrų. Jis', girdi, tuos vyrus priskirs prie 
aerodromų apsaugos ir panaudos kitiems 
fronto užnugario darbams, nes esančius čia 
vokiečių karius norįs apmokyti ir panau
doti rezervų sudarymui.. Tie vyrai esą ne
bus vežami į Vokietiją, bet panaudoti bare 
prieš Lietuvą, t. y. tiesioginiai ginsią Lie
tuvos teritoriją. Jie būsią' lietuvių karinin
kų globojami ir tiesioginėje generolo žinio
je. Vėl naujas reikalavimas. Generolas pa
aiškino visus tuos sunkumus organizuo
jant V. Rinktinę, kurie, atrodo, esą sąmo
ningai SS vadovybės daromi ir nepopulia
rumą vokiečių mobilizacijų, todėl vėl iškė
lė būtiną reikalą užbaigti V. Rinktinės for
mavimą.

Čia įsimaišė Jeckeln ir griežtai pareiškė, 
kad šis reikalas (naujas reikalavimas 9.000 
vyrų) yra nutartas ir daugiau negali būti 
kalbos. Dėl tokio nachališko Jeckeln tono, 
generolas užsigavo ir jam atrėžei

— Aš atvažiavau tartis su gen. feldmar
šalu Model ir prašau netrukdyti, nes prie
šingu atveju, apleisiu patalpas.

s, Įvyko aštrus susikirtimas su Jeckeln ir 
tik Model išlygino šį ginčą.

Sis pasitarimas baigėsi tuo, kad genero
las dar kartą išdėstęs visus sunkumus, pa
žadėjo reikalą apsvarstyti ir palaukti pa
lankesnių sąlygų.

Po generolo grįžimo iš Siaurės fronto 
štabo, V. Rinktinei mundiruotės ir ginklų 
tiekimas pradėjo eiti sparčiau, tačiau Jec
keln pranešė, kad jis tuo tarpu galįs duoti 
viską tik 13 Bn. ir Karo Mokyklai (apie 
1.900 asm.). Tada generolas likusius vy
rus paleido atostogų ir pradėjo „laiko lo-

Vydūnas apie
VYDŪNO KŪRYBA

Ką tik parašęs Vydūnas savo raštų į svie 
tą neleidžia; kiekvieną kartą jie esti per
rašomi ir pertaisomi. Savo „Amžinąją ugnį” 
Vydūnas irgi gerokai „kankinęs”. Šio vei
kalo pradžią ir galą perrašęs net 9 kartus. 
Neseniai parašytas veikalas „Die grosse 
Frage” taisytas ir perrašytas 7 kartus. Ar 
gi tai ne pavyzdys,, kaip turi būti apdoro
jami raštai, prieš juos išleidžiant į knygų 
rinką? „Die grosse Frage” Vydūnas gvil
dena vokiečių klausimą. Anot Vydūno, blo
ga apie kitus kalbėti yra sunlju, taigi ir vo
kiečių skaudusis likimas nemažiau esąs 
opus, ypač, kai tai dar kruvinos žaizdos. Sis 
veikalas sudarąs 60 rankraštinių lapų. Ta
čiau reikia žinoti, jog Vydūno rašysena yra 
labai smulki, atsimenant, jog tai rašyta 
žmogaus, sulaukusio beveik 80 metų am
žiaus. Naujai parašyto „Tauresnio žmoniš
kumo užtekėjimo” rankraštį Vydūnas yra 
Įteikęs Stalioraičiui (Grevene). Sis veikalas 
jau irgi 3 kartus perrašytas ir pataisytas. 
Tačiau ir tai Vydūnui atrodo nepriimtina 
ir dar neskelbtina. Esą, skaitytojai turi kuo 
aiškiausiai suprasti mano mintį, ką aš aiš
kinu. Mat, manos mąstijimas yra kitoks, 
kaip paprastai, ir tai iš pat mažų dienų, — 
sako Vydūnas.

Paskutiniais metais prieš karą Vydūnas 
iš sanskrito kalbos išvertė „Bhagavad Gi
ta”, lietuviškai pavadindamas „Palaiminan- 

šimą”, nes galutinai įsitikino, jog naciai 
stengiasi įvairiais būdais kuo‘daugiau iš
spausti jaunimo ir tik ieško „silpnųjų vie
tų”.

SS/ ir Policijos vadas Lietuvoje įteikė 
generolui Jeckeln prisiųsta V. Rinktinės ka
riams priesaikos tekstą* kuriame buvo pa
žymėta, kad V. Rinktinės kariai prisiekia 
Fiureriui ištikimai tarnauti ir klausyt jo 
pastatytų viršininkų įsakymų. Generolas 
šį priesaikos tekstą atmetė ir dėl to rei
kalo prasidėjo ilgas susirašinėjimas, kuris 
užtruko iki pat V. Rinktinės likvidavimo. 
Batalijonai priėmė V. Rinktinės štabo iš
dirbtą priesaiką, o. pats generolas ir Sta
bas taip ir liko neprisaikdintas.-

Tarp gen. Plechavičiaus, von Renteln, 
ir Harm beveik kasdien vyko „pasitarimai”. 
Spaudė Plechavičių kaip galima greičiau 
šaukti vyrus į pagalbinę vokiečių kariuo
menę, o generolas visokiais būdais išsisu
kinėjo aiškindamasis, jog niekas nestos sa
vanoriškai, nes paleisti V. Rinktinės kariai 
atostogų, įnešę blogą nuotaiką jaunimo 
tarpe. Reiktų galbūt sušaukti iš visuomenės 
atstovų konferenciją, ' kuri pakeltų krašto 
nuotaikas.

Prasidėjo „derybos” dėl konferencijos su
šaukimo, bet kai von Renteln pareikalavo 
iš anksto' duoti tos konferencijos rezoliuci
ją — nutarimą, tada generolas 1944 m. ba
landžio 5 d., pranešė von Rentfeln, kad dėl 
tokio priverstino reikalavimo,d’konferencija 
nebus šaukiama.

(bus daugiau)

save ir kitu*
čioji giesmė”. Vertimas buvęs gana s_:-.- 
kus _įr_šalia originalo tekę naudoti lyginant 
net 4 ar 5 vertėjų vertimus vokiškai ir ang
liškai. Beveik tuo pat metu parašytas „Žmo
nių taurėjimas” (Jų tikybiniai padavimai, 
jų šventraščiai ir žymženkliai). Pastaroji 
jau buvo pas Mauderodę atspausdinta. Ta
čiau 1940 m. liepos mėn. naciai išleido įsa
kymą, jog kiekvienai knygai išleisti reikia 
leidimo. Vydūnas buvo manęs iš spaustuvės 
atsiimti ir šiaip, tačiau spaustuvininkas 
baisiai bijojęs, kad dėl to nebūtų uždaryta 
spaustuvė ir jis pats neįkištas į kalėjimu. 
Tatgi reikėjo rūpintis leidimo. Daug kar
tų^ prašęs, tačiau viskas veltui. Pagaliau 
buvo pareikalauta, kad būtų įrodyta, jog 
Vydūnas esąs arijų kraujo. Ir vis dėlto 
galų gale buvo pranešta, kad dėl Vydūno 
politinio neištikimumo leidimo neduosią. 
,'Žmonijos taurėjimas” apėmė 300 puslapių. 
Autorius iš spaustuvės slapčiomis gavęs 14 
egz., bet dabar nei vienos jų neturįs. Pa
tys rankraščiai irgi žuvę. Vydūnas tiki, jog 
tosios knygos dar išliko užverstos spaus
tuvės rūsy Tilžėj, kur jos dėžėse buvusios • 
sudėtos. Vydūnas, be to, dar prisimena, . 
jog 1937 ar 1939 metais naciai iš jo atėmė 
„Pasaulio Gaisro” 700 egz., o jų iš viso 
buvo atspausdinta ,2000.

VYDŪNAS IR KARAS
Per visą karą iki 1944 m. rudens Vydū

nas gyveno Tilžėje. Kai rusai bombardavę 
Tilžę Vydūnas nebijodavęs. Iš karto dan 
eidavęs į rūsį, o vėliau ir lauke prastovėda
vo. Artėjant frontui, nuo bombardavimų 
su kaimynais, kurie nepaprastai bijodavę, 
tekdavę ir į girią nueiti. Labai pradėjus 
bombarduoti Tilžę, Vydūnas pasitraukė J 
Tilžės apylinkes. Paskutinį kartą Tilžę ap
lankė 1944 m. spalių 2 d. Miestas skendėjęs 
griuvėsiuose, bet „Villa Sonne”, kur Vy
dūnas gyveno, dar tebestovėjusi. Tilžė) 
Vydūnas paliko 9 didžiules spintas knygų. 
Taip pat likę kaboti 60 paveikslų, kftrių 28 
originalai, daugiausia žmonių bei organi
zacijų dovanoti. Keli jų paišyti Žmuidzina
vičiaus, 5 — Šimonio ir t. t. Likusi ir pa
ties Vydūno juoda kreida paišyta .graikų 
statula. Ypač Vydūnui gaila savo portretų. 
Vieną jų paišęs žymus vokiečių dailininkas 
plačiai pagarsėjęs carinėj Rusijoj, kur pai
šydavęs tiktai žymiuosius asmenius. Sis 
dailininkas Vydūną sutikęs, atsitiktinai Til
žėj ir paprašęs leisti nupaišyti. Be to, 1913 
m. buvęs pakviestas- į Karaliaučių, kur me
no akademijos prof. Pfeiferis, žymus daili
ninkas, padaręs kartu su savo žmona, taip 
pat pagarsėjusia dailininke, Vydūno du 
portretu. Prof. Pfeiferio tapytas Vydūno 
portretas buvo išstatytas meno parodoj i> 
jį, kaip geriausią parodos eksponatą, įsigi
jo Karaliaučiaus muzėjus. Iš karto po 
portreto buvo Vydūno pavardė, bet vėliau 
pakeitė j parašą — „Portretas studija”.

Atsisveikinęs su 'Tilže, Vydūnas pasuko 
į Samlandą. O iš čia, įsimaišęs į pabėgėlių 

(nukelta į 4 p.) •
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VALDININKŲ STREIKAS PRANCŪZIJOJE
Paryžius. Įvairiose ministerijose prasidė

jęs valstybės tarnautojų streikas plečiasi ii 
graso paraližuoti administracijos aparato 
veikimą.

RASTAS MASINIS KAPAS
Londonas. Netoli Linzo atrastas naujas 

masinis kapas su maždaug 30.000 žmonių 
griaučiais. Palaidotieji greičiausia būsią 
kurio nors KZ buvę kaliniai.

EMIGRACIJA IR ARGENTINA
Tuo klausimu DP Express Nr. 35 rugsėjo 

7 d. rašo: •
Nesenai į Frankfurtą atvyko Antver- 

geno Argentinos konsulato atstovas — -val
ininkas. Jis apsistojo SillerstrasSe 27/1. 

Tuo pačiu adresu galima į jį žodžiu ir 
raštp kreiptis. Jo atvykimo tikslas: surink
ti žinias apie DP norą vykti Pietų Ameri
kon — Argentinon. Argentinos atstovas 
Janickes domisi tačiau imigrantais grupė
mis nuo 2000 ir daugiau žmonių. Atstovas 
pasitars su atitinkamų DP grupių vadovais 
ir, surinkęs reikiamas žinias grįš vėl į Ant
verpeną. Iš Antverpeno skubotai vyksAr- 
gėhtinon tarpininkauti pas vyriausybę dėl 
įsileidimo kalbamų grupių atstovų ir gru
pėmis emigruojantiems DP asmenims.

Sveivarų laikraštis'„Information Dienst“, 
kuris yra leidžiamas pabėgėlių pagalbos 
lt globos centro Ciuriche, praneša, jog Ar
gentinos vyriausybė rengia naują imigra- 
čijos įstatymą 200 iki 400.000 Europos imi
grantų įkurti. Jie bū^ią įkuriami žemės 
Ūkyje, kuris priklauso stambiems farme- 
riams. Argentinos vyriausybė jau pradėjo 
pasitarimus su vienu stambiu farmų sa
vininku dėl apgyvendinimo gausios ukrai
niečių grupės, kuri dabar gyvena anglų ir 
amer;,T!ečių okupacinėse zonose.

V; “ '•'«• ...
(atkelta iš 3 p.) 

koloną arkliais vargingiausiose sąlygose, 
bėgo nuo artėjančio priešo į Vakarus. Jau 
1945 m. vasario mėn. 9 d. Vydūnas išvyks
ta iš Neukuhr prie Baltijos toliau. Beje, 
ruošiantis lipti j laivą kaž kaip buvo pa
stūmėtas ir įkrito į yandenį. Vokiečių jūri
ninkų buvo ištrauktas. Tačiau nežiūrint, 
kad Vydūnas drebėjo iš šalčio, vienas ka
reivis pasisavinęs Vydūno kailinius. Ka
reivis buvo užkietėjęs jokiems prašymams. 
Vydūnas sako, bekrintant per sąmonę pra
bėgęs visas jo gyvenimas lyg filmos juos
toj. Tolimesnis Vydūno kursas: per Piliavą 
Į Neufahrwasser, o paskiau į Ruegenwal- 
dę. Maloniau tekę po žiaurių kelionių ku
rį laiką gyventi Danzigo apylinkėje. Sutikęs 
lietuvių šeimą, kuri parodžiusi daug gra
žios paramos Vydūnui. Jau kovo mėn. 22 
d. užbrėžęs „Daimonams paliktas”. Rašyti 
trūkę popieriaus, tai jo teko pasirinkti, 
kraustant vieną knygyną? Nuo lenkų Vy
dūnas nekartą irgi nukentėjų. Atėmė visa, 
ką geresnio turėjo. Labai skaudu ypač bu
vę netekti plunksnakočio ir paskutiniųjų 
batų. Kartą atėję policijos pareigūnai, rei
kalaudami nurodyti, kur kapinėse pakasęs 
auksą. Tardant buvo daug kartų parmuštas 
ant žemės. Visas kūnas nuo smūgių buvęs 
keletą njįnesių mėlynas. Nuo to laiko Vy

Priešų \^lgyti labai lengva
Tarp tūkstančio stovyklos g j ■. catojų mes 

turėjome porą tokių asmenų, kuriuos visi 
gerbė, mylėjo, laikė autoritetingais asme
nimis. Visokiais reikalais reikaliukais 
kreipdavosi į juos patarimo, su jais džiau-' 
gėsi ir dalijosi nelaimėmis. Žodžiu, žmo
nes nors prie žaizdos dėk, anot joniškie
čių posakio.

Ir atsitiko taip, kad tuos du žmones iš
rinko į komitetą. Nors jie nenorėjo išsta
tyti savo kandidatūros, bet gyventojai be
veik maldaute maldavo, kad duotų suti
kimą. Ką gi, sutiko, nes kitos išeities ne
buvo.

Žinoma, jie gavo daugiausia balsų. Gy
ventojai pareiškė jiems pilną pasitikėji
mą. Jei kas nors apie juos kalbėjo, tai 
kalbėjo tik gražiai, palankiai. Neteko iš
girsti nė vieno žodžio, kuris būtų jų adre
su neigiamai pareikštas.

Kai jie pradėjo darbą komitete, atsieit,, 
užėmė gyventojų atstovavimo postą, gamta 
buvo pasipuošusi gražiausiais žiedais. O 
dabar, kai nuvyto kloniai ir laukai, ak, 
kiek, piktų kalbų apie juos sklinda. Jie, 
vargšeliai, jau nebeturi draugų ir apie 
juos blogai kalba net tie, kurie juos kėlė 
j padanges.

Žodžiu, nieko kito nebeliko, kai versti 
komitetą, atimti iš jų visuomenės atstova
vimo postą. Ir nuvertė. Labai lengvai nu
vertė, pačiu demokratiškiausiu būdu. Nė 
vieno balso nebebuvo už juos. O kas gi 
balsuos už, jei visi jų priešais tapo.

— Tai tur būt blogai pareigas ėjo, jei 
taip su jais atsitiko, — pagalvosite ne vie
nas. Gal buvo per daug savanaudžiai, už
miršdami visuomenės reikalus.

Ne ir dar kartą ne. Pareigūnai jie buvo 

dūnas pradėjo ir neprigirdėti. O viso to 
„aukso istorija” buvo tokia. Mat, Vydūnas 
bešūkuojant savo iškritusius plaukus, _ yis 
vynioja į kamoliuką ir kaip tik tuo metu 
buvo pakasęs juos žemėj ir dar atsitiktinai 
kapinėse... O Tai daręs sveikatos sumeti
mais.

Karo demonas, anot Vydūno, (niršdamas 
stengiasi sunaikinti gyvybę kituose vyruo
se, o jų moteryse įžūliausiai nori naują gy
vybę pažadinti. Vienoj vietoj jie buvę už
klupti slenkančių kariuomenės dalinių. Mo
terys labai bijosi nepatekti kaip grobis... 
Naktį baimė dar labiau padidėdavo. Tat 
gi moterys sugalvojo Vydūną talkon kvies
ti. Miegoję kažkokiam kambaryj" Vos tilt 
sugulus, tuojau pradėjo baladotis svečiai... 
Kai užsibrėžę degtuką, „svečiai” ėję sau 
ieškodami, Vydūnas su savo žila galva pa- 
mažėli atsikeldavo, svečias atbulai ženg
damas nešdavosi atgal. Tuo būdu kiaurą 
naktį negavęs miegoti. Užtai Vydūną vėlia i 
moterys vadindavo angelu sargu. Apie šiuos 
laikus kalbėdamas, Vydūnas sako: „Šitame 
vyksme turi būti ypatinga reikšmė”.

Liepos mėn. Vydūnas persikėlė į Stetiną, 
perėjęs per pereinamąsias stovyklas, rug
pjūčio mn. 5 d. atvyko į britų zoną, į Liu
beką.

Paklaustas kaip pasilaiko, kokia sveikata 
Vydūnas atsakė: „Savyie esu jaunas ir stip
rus. Beje, kūno jėgos jau apdilo.” 

kuo puikiausi. Savo pareigas ėjo sąžinin-'- 
giausiai, drausmingai, to patips reikalau
dami ir iš vietos gyventojų.

Bijau daryti toli einančias išvadas, bet 
taip atsitiko ne tik pas mus, o daug kur. 
Žmonės jau nebenori statyti savo kandi
datūros į komitetus. Atsikando ne tik tie,'1 
kurie tą duoną ragavo, bet ir tie, kuria 
greta prie stalo sėdėjo. Sakoma',' jei nori 
jsigyti daugiau priešų, tai pamėgink išsta
tyti ’Savo kandidatūrą į komiteto rinkimus 
ir jei turėsi laimės būti išrinktu, tai po 
kurio laiko visi tavo buvę draugai bei bi
čiuliai pasidarys priešais.

Nors ir nežiūrint i dalykus per daug tra
giškai, visgi prašosi padaroma išvada, kad 
su tuo reikalu gali išeiti liūdnai. Autorite- 
tingesni- žmonės, galį dirbti visuomeninį' 
darbą ir atstovauti bendruomenei, pasila
ka pasyvūs. To neturėtų būti ir iš šios li
gos mes turime kuo skubiausiai išsig - 
dyti. Atsiminkime, kad nerimą kelia de
struktyvūs asmenys, ir mes neprivalome jų 
skleidžiamai sugestijai .pasiduoti. Daugis 
jų tai daro, gal būt, be blogos valios, bet 
neužmirškime, kad daug, oi daug tai daro 
gana sąmoningai, tokį tikslą turėdami. To
dėl labai dažnai privalome rimtai apgal
voti, stodami į komiteto opozicijos darbą.

Vytautas Jevaitis.•
RUOŠIAMASI SUVALSTYBINTI ELEKT

ROS PRAMONĘ
Londonas. D. Britanijoje, pasak ministerio 

Morrisono pranešimo, ruošiamasi suvalsty
binti elektros pramonę.

UKRAINOS SKUNDAS PRIES GRAIKIJĄ 
ATMESTAS

Londonas. Saugumo Taryba 9 balsais 
prieš 2 atmetė Ukrainos skundą prieš Grai
kiją. JAV daugumos priimta siūlymą su
daryti komisiją Graikijos pasienyje vyk
stantiems incidentams ištirti, kurių metu 
esą nukauta banditų su Jugoslavijos saugu
mo valdininkų -pažymėjimais, Gromyko už- 
vetavo. Taip pat užvetavo ir Olandijos siū
lymą įspėti Albaniją dėl incidentų provo
kavimo.

PASVEIKINO" ŽYDUS N. METŲ PROGA
Miunchenas. Bavarijos ministeris pirmi

ninkas Dr. Hoegneris pasveikino žydus N> 
Metų proga. Jis pareiškė viltį, kad žydai 
pamirš iškentėtus persekiojimus.
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