
KOVOS SU RIAUŠININKAIS GRAIKIJOJBHyndo pareiškimas laikraštininkams
Londonas. D. Britanijos kontrolinės Įstai

gos Vokietijai viršininkas valstybės minis- 
teris Hyndas Berlyne priėmė Amerikos, 
Britanijos, Danijos, Rusijos, Prancūzijos ir 
Vokietijos žurnalistus. Priėmime papasako
jo savo kelionės po Vokietiją įspūdžius ir 
nušvietė būvį anglų zonoje. Bendradarbia
vimas tarp okupacinių organų ir vokiečių 
savivaldos esąs geras ir vis dar nuolat ge- 
rėjąs. Savitarpio santykiai drdttgiški. Maiti
nimo būvis tebesąs rimtas. Anglijos okupa
cinės įstaigos stengiasi surasti galimybę 
maisto normoms padidintuiki 2.000 kalorijų 
dienoje, tačiau šiuo tarpu būtų sunku ga
rantuoti, kad ir 1.550 kalorijų norma galės 
būti visą žiemą išlaikyta. Akmens anglių 
gamyba, pagerinus darbininkų aprūpinimą 
butais, maistu, rūbais ir kuru, padidėjo ke-, 
tūriais centneriais per pamainą vienam žmo
gui. Kalbos, kad anglų tarnautojų šeimoms 
nusavinti dideli skaičiai butų, esančios pert 
dėtos. Tesanti tik tiesa, kad kai kur sek- 
vestravimas vykęs per greitai ir dėl to ne
apsiėję be nesusipratimų. Vokiečių belais
vių grąžinimas iš Anglijos jau pradėtas ir 
ateityje būsiąs vykdomas vis didėjančiu in
tensyvumu. Grąžinimas vykstąs per Muens- 
terio stovyklą, iš kur grąžinamieji jau tie
siog siunčiami Į namus.

ATŠAUKĖ DEL NEMANDAGAUS 
PRIĖMIMO '

Berlynas. Astuoni sovietų laikraščių ko
rė ėondentai, kurie studijų tikslais lankėsi 
britų zonoje, Tarybų s-gos įstaigų atšaukti 
atgal į Berlyną dėl „nemandagaus elgimo
si" su jais. Sovietų koresjxmdentai daugeliu 
atvejų neturėję progos pamatyti to, ko jie 
norėjo. Britų įstaigos po to susižinojo su 
atsakingu ryšio karininku, tvarkiusiti lydė
jimą, ir pradėjo kvotą.

JT skyrius Europoje
Londonas. Šveicarijos atstovas išvyko 

ta ;is su JT generaliniu sekretorium 
T.ygve Lie dėl JT nuolatinio Europos 
skyriaus įkūrimo Ženevoje.

SOVIETAI NEPAGEIDAUJA JT EURO
POS SKYRIAUS

Londonas. JT ūkio ir socialinių reikalų 
taryboje sovietų ir Ukrainos atstovai pro
testavo prieš siūlymą įkurti Europai nuo
latinį skyrių, girdi, ūkinis valstybių sava
rankiškumas tesąs ūkinio atkutimo laidas. 
Tačiau Anglijos atstovas Noelis Bakeris 
teigė priešingai, būtent: kad ne ūkinis sa- 
tarankiškumas, bet tarptautinis ūkinis bend- 
radarbiavihias gali padėti valstybėms ūkiš
kai atsistatyti.

NUTARIMAS PABĖGĖLIŲ REIKALU
Naujorkas. JT ūkio ir socialinės tarnybos 

pakomisė pabėgėlių' reikalams priėmė nu
tarimą, kad be tėvynės likę asmens turi tu
rėti teisę įsikurti bet kurioje taiką mylin
čioje valstybėje, neišskiriant ir to atvejo, 
jeigu valstybė ir neįeina Į JT. Sovietų ats
tovas, priėmus šį nutarimą, pareikalavo aiš
kiai fprmuluoti, ar ir Ispanija galėtų pa
bėgėlius priimti. Britų atstovas atsakė, kad 
JT savo nutarimu gali išskirti bet kuri?) 
valstybę, ne tik Ispaniją.

' Transjordanija ir
Jeruzalė. Transjordanijos karalius Abdul

la, apsilankęs pas Irako regentą, pareiškė 
Jeruzalėje, kad Transjordanija ir Irakas ke
tina daryti uniją. Atitinkama sutartis būsian
ti netrukus pateikta abiejų kraštų parlamen
tams.

„Times” korespondentas tuo klausimu 
praneša, kad kiekvienas kraštas ištaikysiąs 
savo nepriklausomybę, bet bendrai būsią 
tvarkomi kariniai, politiniai, kultūriniai ir 
užsienio politikos reikalai. Muitų unija nu
matoma taip pat.

SOCIALDEMOKRATŲ PAŽIŪROS Į VO
KIETIJOS ATEITĮ

Londonas. Vakarų zonų socialdemokratų 
partijos vadovybių susirinkime Koelne po 
trijų dienų posėdžių paskelbta socialdemo
kratų partijos pažiūra į Vokietijos dabartį 
ir ateitį. Iki šiol Vokietijoje nesą jokios de
mokratijos, nes okupacinių organų valdy
mas, kokios sistemos ji bebūtų, nėra ir ne
gali būti demokratiškas. Nedemokratinės 
sistemos okupuotoje rytų zonoje kai kuriais

JUNGTINIŲ TAUTŲ BALSAS
Naujorkas. Jungtinių Tautų viešosios in

formacijos generalinio sekretoriaus pava
duotojas pranešė, kad žinovų komisija su
darinėja planą,- Jungtinių Tautų nepriklau
somam, visą pasaulį apimančiam z radijo 
tinklui (steigti, kuris bus vadinamas „Jung
tinių Tautų balsu”.

VOKIETIJA — TAIKOS TILTAS '
Londonas. Prancūzijoa užsienio reikalų 

ministeris Bidault savo paskutinėje kal
boje Vokietiją pavadino tiltu į pasaulio 
taiką. Neišsprendus Vokietijos problemos, 
negali būti nė kalbos ne t<k apie ilgalaikę j 
bei pastovią taiką, bet net aplamai apie 
taiką- I

Londonas. Siaurinėje-Graikijoje vyksta 
sunkioj kovos tarp kariuomenės ir kairiųjų 
grupių ginkluotų dalinių. Iš abiejų pusių 
kovose dalyvauja po 2.000 karių. Pas nu* 
kautuosius riaušininkus randama Jugos’av" 
vijos ir Albanijos kilmės ginklų. Kol kas 
dar nenustatyta, ar jie sukilėliams yra pa
tekę su tų kraštų vyriausybių žinia, ar be 
jų žinios. Ministeris pirmininkas Calda- s 
pats nuvyko Makedonijon susipažinti su 
esama padėtimi.

Irakas susijungia 
atžvilgiais esą net daugiau laisvių. Sujun
gus zonas, centrinių derinimo organų ’ r, 
šūnės pavedamos kapitalistams, kas su i- 
rąs pavojų socialinių klausimų sprendimui. 
Turėtų būti patiąms vokiečiams duodama 
daugiau iniciatyvos ne tik politiniame, bej. 
ir ypač ūkiniame gyvenime. Įmonės neturė
tų būti nei išmontuojamos, nei naikinamos, 
nes visos gali būti pritaikytos taikos me‘o 
produktams gaminti. Įvertinti Anglijos ■ ir 
Amerikos nuopelnai maitinimo srityje, ta- ’ 
čiau skatinama pasirūpinti didesnių ma:-'o 
gaminių rezervų. Socialdemokratų part ja 
stovinti bekompromisiškai už ūkinę ir po
litinę Vokietijos vienybę, už tikrosios de
mokratijos atstatymą ir diktatūros dvasinių 
liekanų pašalinimą auklėjimu.

z 
SUSIKIRTIMAS DEL REKVIZICIJŲ 

RUMUNIJOJE
Londonas. Paryžiuje Bymesui pirmi

ninkaujant tarėsi keturi didieji dėl kon
ferencijos darbo paskubinimo. Pašale • 
Byrneso per mėnesį tiek mažai nuveikta, 
kad norint darbą baigti prieš JT plenumo 
sesiją, reikia pasitempti surandant grei
tesnę ginčijamų klausimų sprendimų pro-.
cedurą.

Italijos ūkio komisijoje nesutarta, ar 
siūlymas atlyginti sąjungininkams turto 
nuostolius turi būti irgi priimtas */> balsų, 
ar ne.

Vengrijos politinėje komisijoje Čekoslo
vakija pareiškė norą Bratislavos srityje 
gauti nedidelį plotą teritorijos iš Ventri- 
jos, kad pagerintu Bratislavos vidaus 
uostui plėstis galimybę.

Rumunijos ūkio komisijoje Višinskis 
puolė Anglijos atstovą už daromus Tary
bų s-gai priekaištus dėl rekvizicijų sovie
tų okupacinės kariuomenės reikalams. 
Girdi, tos rekvizicijos esančios daug ma
žesnės už JAV Rumunijoje naftos k a- 
cerno pelnus karo metu, kurie įsigyti par
duodant naftą Tarybų s-gos puolimui.
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Ged. Galvanauskas

- Turkijos
Kova del Montreux sutarties. Walt. 

Lippmannas, vienas geriausiai informuotų 
žurnalistų, straipsnyje „Taika: apskai
čiuojama rizika“ dėsto: „Amerika ir So
vietai yra labai bloguose santykiuose. 
Taika susijusi su apskaičiuojama rizika, 
t. y. turimu jėgų strateginiu išdėstymu 
Europos ir Azijos pakrantėse.“

Dardanelų' klausimą svarstant šiandien 
siekiama ne sąsiaurį atidaryti, bet jnsai 
uždaryti. Užsidaryti, bet nuo ko? Nėra 
ko abejoti, kad anglosakai ramiai gali 
įplaukti į Juodąją jūrą. Karo metu Tur
kija nekliudys santarvininkų amerikiečių 
ir britų karo laivams judėti. Jų laivynas 
turį žymią persvarą, galės naudotis Tur
kijos krantais, „amfibijos“ bus panau
dotos išsikelti į sausumą priešui smogti.“

Autorius kitame straipsnyje „Jėga ar 
derybos“ siūlo užimti lemtingus atsparos 
taškus, o vienas iš esminių .esąs kelias, 
einąs per rytinę Viduržemio jūrą į Juo
dąsias.

Nereikia dėtis ypatingu strategu, kad 
suvoktume! Juodosios jūros svarbą. Įvai
rių žaliavų turtinga Ukraina, Saturno, ne
toli Baku uostai, naujieji naftos laukai 
Kazakstane, pagaliau Sverdlovsko Celia- 
binsko pramonės užuralinis centras. Visa 
tai sudaro strateginį vienetą, kuris apima 
ne vien Juodąją jūrą liečiančias sritis, 
bet ir Iraną, iš kurio lengvai pasiekiamas 
Baku, Turkestanas ir Kazakstanas. Sovie
tai, pasirinkę dabartinę politinę kovos 
linkmę, turi daryti kitą judesį — uždaryti 
Dardanelus. Rugpiūčio 8 d. jie siūlo Tur
kijai sudaryti dvišalę sutartį sąsiauriui 
tvarkyti. Šiuo siūlymu stengiasi Maskva 
paimti į rankas ne vien sąsiaurį, bet ir 
Turkiją, kuri yra strateginis raktas. Tur
kija siūlymą atmetė. Montreux sutartį 
pasirašiusios valstybės protestuoja. Kai
mynystėje sutelkiamas anglosaksų jūrų 
laivynas, sustojęs Graikijos uostuose.
Dardanelai nuo to laiko pamirštami. 
Montreux sutartis pakimba ore, neš san
tykiai su sovietais neaiškūs, neaptarti. 
Turkija ginkluojasi, sąsiaurį tvirtina gy
nybai ir laiko paruoštyje milžinišką ka*- 
riuomėnę. Į karą įstojusi ji gali uždrausti 
sąsiauryje plaukioti svetimiems karo lai
vams, likusi neutrali — „saugumo sume
timais“ turi teisę įspėti, kad kokios nors 
valstybės laivai sąsiauryje nesirodytų. 
Čia gali būti jiems uždarytas, o ju prie
šams atviras.

Dabar Stalinas mielai pamirštų žodžius, 
rašytus muzulmoniniam pasauliui dar 
tuo metu, kai jis buvo Lenino ir Trockio 
bendradarbis: „Respublikinė Rusija yra 
nusistačiusi prieš įgijimą svetimu teri
torijų, nes Konstantinopolis ir Dardanelai 
priklauso muzulmoniniam pasauliui. Ira
nas ir Armėnija galės laisvai apspręsti 
savo ateitį.“ O juos patvirtina Lenino 
įgaliotas ministeris Frtjnzė Turkijoje: 
„Mus išskyrusios priežastys pašalintos. 
Imperializmą skatinąs balsas užimti Kon
stantinopolį, sąsiaurį ir Anatoliją yra 
dingęs. Dabar Turkija gali laisvai tvar
kyti savus reikalus, sudaryti' nuoširdžios, 
broliškos draugystės antspauduotą."

Kur šiandieną ta „broliška draugystė ir 
Turkijos laisvės gerbimas.

slenkstis
Maskvos posūkis. Prieš antrąjį Didįjį 

karą Turkija tapo britų ir prancūzų san
tarvininku. Sovietams siūlė 1939 m. tą 
pačią sutartį sudaryti, bet jie reikalavo 
Dardanelų. Tuo reikalavimu jie patys iš
sijungė. 1939 m. spalio 31 d. Molotovas 
kalba: „Turkija metė protingos politikos 
— neutralumo kell|, nes nutarė įsivelti į 
siaučiantį karą. Ne man čia mokyti, kad 
Turkija tat apgailestaus.“

Molotovas padarė čia dvi klaidas — 
Turkija liko neutrali ir visai nesigaili 
minėtą sutartį pasirašiusi 1939 m. spalio 
mėn. Rusijos imperealizmas jau atgimsta. 
O to imperializmo pirmas uždavinys įkelti 
koją sąsiauryje. Sis tikslas nepasiektas 
dėl Turkijos apdairios netralumo politi
kos. 1943 m._ vėl pradėta sovietinė veržia 
į Dardanelus. Maskvos, Teherano, Kairo, 
Jaltos ir pagaliau Potsdamo konferenci
jose Kremlius reikalauja Dardanelų val
dymą apspręsti. Jis stengiasi sąsiauryje 
kariškai įsitvirtinti. Tie patys reikalavi
mai kartojami, kitais žadžiais išreiškiami. 
Šįmetinis reikalavimas Turkijai niekuo 
nesiskyria nuo 1945. II. 23 d. Jaltos kon
ferencijoje patiekto:

1. ' Grąžinti sovietams Karšo ir Arda- 
kaho sritis,

2. Perleisti jiems Bosforo ir Dardanelų 
tvirtoves,

3. Peržiūrėti Montreux sutarties nuosta
tus, lieUančius Dardanelus.

4. Reikalauti Turkijos pripažinimo tiems 
pakitimams, kurie įvyks Balkanuose.

Šiuos reikalavimus, o ypač svarbiausią, 
būtent antrąjį reikalavimą, Turkija at
metė. Ji buvo paremta kitų galybių. Nuo 
to meto Maskvos Ankaros santykiai at
šalo. 1925 m. sudaryta sovietų turkų su
tartis nebuvo pratęsta 1945 m. gruodžio 
mėn. Tų valstybių santykiuose įtampa 
didėja. Turkija ginkluojasi, o raudonoji 
armija ją supa iš Irano. - * .

Kraštai, kurie mus domina
• Peru

Žemėlapyje Peru respublika surandama 
Pietų Amerikos šiaurinės dalies vaka
ruose, prie Ramiojo vandenyno; šiaurėje, 
rytuose ir pietuose ji susisiekia su — 
Ekvadoru, Kolumbija, Brazilija, Bolivija 
ir Čile. Tai atogrąžų srities kraštas; maž
daug patį vidurį praeina 10° p. pi. taigi 
jau visa tai parodo, jog ten turi būti šilta, 
tik aukštai kalnuose, vadinamuose Kor
diljeruose, yra vėsesnis oras. Panašiai 
kaip Čilės respublikos šiaurinėje, taip ir 
Peru respublikoje kritulių būna labai ma
ža. Ir visas kraštas atrodytų kaip plačiau- 
sa dykuma, jei nuo Kordiljerų šlaitų ne
tekėtų daugybė upių ir upelių, kurių van
deniu naudojasi visi: tiek žmonės, tiek 
kiti gyviai ir augalai. Ramiajame vande
nyne pro Peru respublikos vakarinius 
krantus praeina šiaurės linkui šaltoji jū
ros srovė. Ir kai pučia vėjai nuo jūros 
pusės, tad jie iš palyginti vėsokos erdvės 
neatneša su savim daug drėgmės, paga
liau toji pati oro drėgmė, patekusi į šil
tesnius sluoksnius ties sausuma, nesikon- 
densuoja ir todėl nelyja.

Peru respublikos vietovaizdžiai turi 
daugTcur panašumo į Egipto ir Irako vie

Kremliaus planai. Sovietai stengiasi pei 
Dardanelus įvykdyti eilę planų.

Pirma mintis jos įtakon patekusias: Ru
muniją ir Bulgariją, kurios.dabar dar rodo 
kai kurių savaimingumo žymių, greitai su
virškinti. Tos valstybės būtų, tuo atveju iš 
visų pusių apsuptos ir pagaliau sovietinia
me katile išvirtos.

Turkiją visiškai išstumtų iš Europos. Mi
lijonas turkų turėtų palikti Balkanų kampą 
tarp sąsiaurio, Bulgarijos ir Graikijos. Da
lį tos teritorijos priskirtų Bulgarijai, kito
je — patys kariškai įsitvirtintų.

Turkija spaudžiama rytų ir vakarų nusto
tų to savarankiškumo, kuriuo šiandien nau
dojasi. Ji -atsidurtų padėtyje, kuri primintą 
šiandienykštę.

Raudonasis laivynas perkeltų bazes iš 
Juodosios į Egėjaus ir Marmuro jūras. I 
Rytinėje Vidtffiemio jūroje sovietiškoji įta
ka būtų juntama. Karo laivus, gautus iš' 
italų,’ japonų ir vokiečių panaudotų naujam ( 
imperialistiniam veiksmui. O jis siektų įta
kos Mažojoje Azijoje, Kipre ir Suese. Grai
kija pasidarytų sala, kurią vieną gražią 
dieną galėtų užleisti. Vakarietiško pasaulio 
jūrų laisvę rytiniame Viduržemyje apkarpy
tų. Ten įkėlus koją sudarytų jiems progą 
reikalauti Egėjaus jūros salų: Imbros, Lem
nos, Tenedos. Sitį salų reikalavimas, Krem
lius leido suprasti, būtų tik kukli pradžia, 
nes nepatenkina jo ir šiandien, kai negali 
kojos Dardaneluose įkelti.

Maskvos imperializmas turi plačių polė
kių, nes jiems vakarų galybės apkarpo spar 
nūs. Tie polėkiai dabar bandomi įgyven- 
dyti diplomatinėmis derybomis.

Nepaprasta veržia sunkina rasti būdą su
sitarti. Karinėje srityje jie ruošiasi. Da
bartinės konferencijos tarnauja tik laikui 
laimėti. Žaismas pradėtas. Kuri galybė iš
drįs mesti kauliuką, kad tą žaismą užbaigtų?

tovaizdžius, kur tekančios upės, o ne kri
tuliai, teikia visiems reikalingą drėgmę. 
Tokias vietas galima pavadinti upinėmis 
oazėmis, kuriose žmonės sugeba iš upių 
imamu vandeniu drėkinti didelius žemės 
plotus tuo būdu gali auginti įvairius kul
tūrinius augalus. Reikia pasakyti, kad 
dirbtiniu drėkinimu mokėjo naudotis pir
mykščiai Peru krašto gyventojai, vadina
mieji dabar indėnais, kurių šiandien Peru 
respublikoje yra apie pustrečio milijono, 
o iš viso ten žmonių dabar gyvena 
7.100.000. •

Visa* rytinė krašto pusė, kuri prieina 
Braziliją ir Boliviją, dėl savo nepatogių 
klimatinių sąlygų mažai yra žmonių gy
venama. Bet čia miškuose auga nemaža 
tų medžių, iš kurių gaunamas chininas ir 
kokainas, tokios prekės, kurios pasauli
nėje rinkoje turi nemažą pareikalavimą. 
Galima sakyti, tik šitos vertybės privilioja 
į šitą sritį kai kuriuos pelno trokštančius 
žmones. Vakarinėje Peru respublikos 
pusėje vaizdas kitoks; čia slėniuose sėk
mingai auginamos cukrinės nendrės, med
vilnė, vynuogės ir kiti naudingi augalai.

^nukelta į 4 p.)
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Henrikas Žemelis . — (6)Paskutinioji apgaulė
Pagaliau generolas buvo pakviestas pas 

Lietuvos SS ir Policijos vadą, kuris įteikė 
jam Jeckeln suredaguotą "kalbą, kurią ge
nerolas turėsiąs pasakyti per radiją, pa
skelbdamas mobilizaciją.

Buvo pareikalauta, kad generolas savo 
kalboje pabrėžtų:

1. grąsinimus Vakarų aliantų adresu,
2. kad lietuviai su Vakarų aliantais ko

vos iki galutinės pergalės.
Be to nepaskelbti, kad mobilizuojamas 

jaunimas bus vežamas į Vokietiją.
Situs reikalavimus generolas atmetė ir su 

pykčiu metė kalbos tekstą ant stalo šaky* 
damas, jog jis nemanąs kartoti svetimų žo
džių.

Mobilizacija turėjo būti paskelbta 1944 m. 
balandžio 28 d., o von Ropp tik 16,45 vai., 
atnešė generolui ištaisytą kalbą ir pareiškė, 
kad generolas turįs kalbėti per radiją 17 
vai. Viskas paruošta ir-.jau paskelbta. Ge
nerolas atsisakė skaityti šią ištaisytą kalbą 
ir paskubomis' ją ištaisęs pagal savo redak
ciją nuvyko į valstybės radijofoną ir 21 vai. 
perskaitė mobilizacijos skelbimą. -

Iš apatiško kalbos tono ir turinio, visi 
lietifviai pajuto, ką generolas galvojo., ir 
norėjo, bet negalėjo viešai paskelbti. Ta
čiau generolas savo kalboje nepaminėjo rei
kalaujamų grąsinimų Vakarų aliantų adre
su bei kovos noro iki pergalės ir taip pat 
aiškiai pasakė, kur bus panaudoti mobili* 
zuojami vyrai.

Jau sekančią dieną platieji visuomenės 
sluoksniai komentavo generolo kalbą ir 
stebėjosi tokiu aiškiu generolo pasisakymu. 
Pogrindžio spauda šį mobilizacijos paskel
bimą pavadino aiškiu nacių sauvalės aktu, 
prieštaraujančiu prieš tarptautinę teisę ir 
įspėjo Lietuvos jaunimą nepasiduoti vo
kiečių grąsinimams ir blogiausiu atveju — 
pasirinkti mišką.

Pažymėtina, kad laike generolo kalbos, 
radjjofono kabinoje sėdėjo von Ropp, kas 
davė progos tuoj pat pasklisti gandams, 
kad gen. kalbant per radiją, naciai užpa
kalyje stovėjo su atkištais pistolietais.

Mobilizacijos vykdymas turėjo prasi
dėti 1944 m. gegužės 8 d., Jau gegužės 
6 d., Jeckeln pareikalavo į apskričių 
priėmimo komisijas įsileisti Gestapo at
stovus. Generolas tam reikalavimui nesi
priešino, nes jis dar labiau pasitarnavo 
mobilizacijos nepasisekimui. Šitokio atsto
vo dalyvavimas galėjo tik atbaidyti vyrus 
net nuo pasirodymo komisijose. 
Mobilizacijos pirmąją dieną į priėmimo 
komisijas atvyko tik keletas vyrų, todėl 
naciai pareikalavo, kad visi priimtieji 
būtų skiriami į vokiečių aviacijos dali
nius. Generolas ir su tuo reikalavimu 
sutiko.

Kaip ir buvo galima laukti, mobilizaci
ja visiškai nepavyko, o stojančiųjų nuo
šimtis siekė 3—5% ir tai daugumoje ne
tinkamos sveikatos.

Po nepavykusios mobilizacijos, padėtis 
dar labiau komplikavusi ir galima buvo 
laukti visokių netikėtumų, tačiau genero

las buvo viskam pasiruošęs ir pasiryžęs 
savo nusistatymą pravesti iki galo. O koks 
bus tas galas? — visiems buvę didelis 
klaustukas. “ »

Vilniaus krašte buvo išviso dislokuoti 
7 batalijonai. Jau pradžioje pasitaikydavo 
bandymų kištis į tų Bn vidaus reikalus, 
tačiau griežtai pasipriešinus, nuo šių ban
dymų buvo atsisakyta. Bn vadams buvo 
duoti slapti nurodymai, kad vengtų susi
dūrimo su ten esančiais lenkų partiza
nais, nes V. Rinktinė neturėjo jokio tikslo 
kovoti su patrijotiniais lenkų partizanais. 
Buvo-įsakyta riteriškai elgtis su vietiniais 
gyventojais ir visus išsišokėlius griežtai 
bausti. Per vieną patikimą kariškį buvo 
užmegsti ryšiai su slaptos lenkų organi
zacijos štabo atstovais dėl išvengimo ga
limų kautynių.

1944 m. gegužės 5 d., Lietuvos SS ir 
Policijos vadas Harm buvo „atįeįjtas“ ir 
jo vietoje paskirtas Hintze. Sis nacių 
manevras jau daug ką sakė. Buvo gauta 
žinių, kad į Vilnių atvyko Jeckeln štabo 
viršininkas ir lanko vokiečių ryšių kari
ninkus prie V. Rinktinės Bn. Po kelių 
dienų V. Rinktinės štabą pasiekia žinia, 
kad tas pats Jeckeln štabo viršininkas 
davė kai kuriems V. Rinktinės batalijo- 
nams įsakymą pakeisti dislokaciją, iš ku
rios pasidarė aišku, kad norima batali
jomis suskaldyti ir padaryti juos neveiks-

Nuo Tilžės iki DeimoMo
(Dr. Vydūno kelias į Vakarus)

Jau nuo 1933 m. Prūsų Lietuvių gyve
nimas Tilžėje palaipsniui sunkėjo: įsistei
gusios draugijos, leidžiami laikraščiai pa
juto spaudimą iš Hitlerio valdžios. Tuo 
būdu su laiku buvo visos draugijos, vaikų 
darželiai uždaryti, lietuviai išblaškyti iš 
Tilžės. Nutilo Giedotojų Draugijos choras, 
40 metų kėlęs savo dainomis tautinę są
monę, vaidintojai nebepasirpdė scenoje, 
apskritai visas tautinis Prūsų Lietuvių 
gyvenmas apmirė.
■ 1938 m. prisikabino naciai prie dr. Vy
dūno neva dėl jo nusižengimo prieš de
vizų įstatymą ir įmetė kalėjiman. Sveika
tai labai paįrus, naciai paleidžia dr. Vy
dūną iš jo, kad pasaulio akyse nebūtų 
pasmerkti. Spiaudymas, langų daužymas 
plūdimas lydėjo žmoniškumo Skelbėju 
Visa, kas lietuviška, buvo niekinama, per
sekiojama. Todėl dr. Vydūnas pasidarė 
vienuoliu, nė kieno nelankomas. Praeida
vo ištisos savaitės ir niekas pas jį neatei
davo, leisdavo dienas vienatvėje.

Karui prasidėjus dar paaštrėjo gyveni
mas. Visi lietuviai ištremiami iš Tilžės. 
Tik lietuviškumo aukuro Saugotojui pasi
sekė joje išsilaikyti iki 1944 m. spalių 
2 d. Dėl smarkaus.bombardavimo ir fron
to artėjimo dr. Vydūnas galutinai aplei
džia Tilžę ir išvyksta į Povarbių dvarą 
(Kr. Samland, netoli Karaliaučiaus) pas 
p. Goertz‘ą, kurio vaikus mokydamas, 
garma pastogę ir maistą. Žiemos metu dar 
čiuožia ant įpdo ir daug rašo bei skaito.

Vos keturis mėnesius čia pagyvenęs, 
1945 m. sausio mėn. 26 d. išvyksta kartu 
su dvarininko šeima į Vakarus arkliais. 
Tenka įvairių sunkumų pakęsti dėl šalčio 
ir karo audros. Dvi savaites prasivažinėja 
po karo katilą ir atvyksta į Neukuhren, o 
iš čia vasario 9 d. kelionė tęsiama laivu. 
Bet einant tamsoj į laivą, įvyksta čia
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mingais. Generolas tuojau parašė grie_. i 
raštą, pavadindamas naują dislokaSiją 
beprotybe irs aiškiu noru sunaikinti 
V. Rinktinės dalinius ir be to, pažymėjo, 
kad tai yra susitarimo laužymas ir parei
kalavo atstatyti padėtį.

Atėjo žinios apie susidūrimą su lenkų ■ 
partizanais ir didesnius nuostolius.

1944 m. gegužės 8 d., generolas nuvyko 
pas Hintze išsiaiškinti dėl susidariusios 
padėties Vilniaus krašte, tačiau šis jam 
atsakė, kad jis nieko nežinąs, čia yra 
Jeckeln įsakymas, o dėl sutarties laužy
mo, girdi, Harm neturėjęs tokį susitarimą 
pasirašyti.

Kitą dieną buvo gautas to paties Hintze 
pasirašytas raštas, kad einant Jeckeln pa
rėdymu iš 1944. IV. 15 d., patvarkoma:

1. Vilniaus krašte esantieji septyni V. 
R-nės batalijonai pereina Jeckeln žinion,

2. „visi kiti batalijonai pereina sričių 
komisarų žinion, taip pat apskričių ko
mendantai su komendatūrų daliniais,

3. visi V. Rinktinės batalijonai pavadi
nami „Policijos pagalbiniais Batalijonais“, 
nešioja vokiečių SS uniformą ir privalo 
sveikintis pakeliant ranką.

Sis sąmoningas rašto užvilkinimas, ma
tyt, buvo padarytas todėl, kad būtų pra
vesta mobilizacija ir išvesti batalijonai į 
Vilniaus sritį. ' '

(bus daugiau)

didelė nelaimė: dr. Vydūnas nubl ūkiamas 
jūron ir tik ’paskutinį akimirksnį dviejų' 
jūrininkų liko išgelbėtas. Per Piliavą 
atvyksta iki Neufahrwasser netoli ban- 
cigo. Kailinių, šiltos kepurės ir pirštinių 
nebegrąžina jam jūrininkai, o greit nu
varo nuo laivo. Iš čia tęsia kelionę trau
kiniu per Schląvę į Ruegenwaldę (Pome
ranijoje), kurioje išgyvena nuo 1945 m. 
vasario mėn. 12 d. iki balandžio mėn. 2 d. 
Čia užeina bolševikų kariuomenė. Dr; Vy
dūnas neUBtenka visų savo brangiųjų 
daiktų. Jam ir kitiem lietuviams įsakoma 
vykti Lietuvos kryptimi. Tad arkliais 
važiuoja, lenko Stanislovo Kapanovičiaus 
lydimas, 150 klm. keturias dienas, triskart 
arkliai buvo vis prastesniais pakeisti, kol 
galiausia visai bolševikai nebegrąžino ir 
dr. Vydūnas liko. gyventi Eickfiere, 
Schlochau apskrity.

Čia gyveno nuo 1945. 4. 6 iki 1916. 7. 17. 
Daug .vargo ir nelaimių pernešęs, laikėsi 
sveikatos atžvilgiu neblogai. Bet nuo 1946 
m. gegužės mėn. 2 d. jo sveikata visai 
pakirsta, nes daimonams šėlstant, 79 me
tus eidamas buvo (šiauriai sumuštas ir 
visą savaitę negalėjo nė kojos iškelti iš lovos. 
Be to, apiplėštas neteko pinigų, rūbų, 
apavo ir paskutiniojo plunksnakočio, ku
rio ypač gailėjo nebegalėdamas . daugiau 
rašyti. Jam pagauti daimonaį bus ypatin
gai pasistengę. Nuo sumušimo buvo ap
kurtęs, dabar apkurtimas praeina, bet 
kūnas dar sumušimo žymių pilnas. „Dai- 
monai reiškėsi stipriau žmonėmis, kuriuos 
sutikau“, sako jis.

Geriems žmonėms padedant, jam pasi
seka išvykti iš nesvetingos Pomeranijos 
per Stettiną: Čia jis nuo š. m. liepos mėn. 
18 d. iki rugpiūčio mėn. 4 d., ant cementi
nių grindų gulėdamas labai blogai mis- 

(nukelta į 4 p.)
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Skautus sveikiname, bet blogybes naikinkime
Rašydamas apie Vokietijoje atsikūrusią 

lietuvišką skautybę („Minties“ Nr. 142, 
Skautybė mūsų stovyklose iš arti ir iš 
tolo), nė vienu žodžiu nesu pasisakęs prieš 
pačią organizaciją. Atvirkščiai, apie ją 
rašiau teigiamai, leisdamas sau ta proga 
iškelti ir porą praktiškai pasitaikančių 
neigiamybių.

Sktn. V. Pauža („Minties“ Nr. 159 ir 
160, Skautiškas gajumas išeivijoje) dabar 
bara mane, ir aš pateisinu jį: juk jis yra 
skautų organizacijos vadovas anglų sri
tyje, o kuris gi vadovas gali tylėti, kai 
paliečiama jo avidė? Tylėti, žinoma, ir 
nereikia, nes bekalbant vis daugiau iš
siaiškinama, ir tai išeina tik j gera.

Objektyvus aš ar šališkas ne man ir, 
gal būt, kol kas ne sktn. V. Paužai spręsti, 
bet abudu mes sutinkame, kad tų nege
rovių esama ir kad jas reikia naikinti, 
kain ir piktžoles "gerai prižiūrimame ir 
puikų derlių žadančiame darže. Savo 
straipsnelyje minimus taktus ryžtuosi dar 
kartą tvirtinti, visiškai neneigdamas tų 
gražių darbų, atkurtosios skautų organi
zacijos atliktų, kuriuos p. Pauža suminėjo 
ir kiirių neįveikė dar surašyti ribotame 
Straipsnyje.

Mielasis p. Pauža sutiks, kad mudu abu 
esame bendros nuomonės, jog negerovių 

. esama. Jis sutinka ir patvirtina tai, o ne
sutariame mudu tik dėl būdo toms nege
rovėms naikinti. Man atrodo, kad prane
šinėti skautų vadovybei skautų gyvenimo 
negeroves būtų lyg ir negarbinga, reikštų 
Iskundinėjimą, o po to skandalėlius, kerš
tus, nes pranešimuose tektų nurodyti vie
toves, pavardes ir 1.1. Iš to susidarytų tik 
nereikalingos istorijos. Parašydamas lai
kraščiui, suminiu tik pačias negeroves, 

. neminėdamas nei vietų, nei pavardžių (ir 
dabar neminėsiu, nugalėdamas pagundą),

Nuo ... .
(atkelta iš 3 p.) 

damas, išgyvena sunkias pereinamojo la
gerio dienas. S. m. rugpiūčio mėn. 5 d. iš 
transporto traukinio jį, kaipo nusilpusį ir 
visokių negerovių nukankintą, Luebecke 
išsodina ir paguldo vokiečių ligoninėje, 
kur gydytojo ir seselių prižiūrimas greit 
atkunta. Jau rugpiūčid mėn. 6 d. rašė jis 
Hamburgo lietuviams, bet negaudamas 
atsako rugpiūčio 13 d. kreipiasi į anglų 
komendantą Luebecke raštu, kad suvestų 
Su lietuviais į santykius. „Skautų Aido“ 
redaktorius iš Detmoldo rugpiūčio 14 d. 
pirmasis iš mūsų bendruomenės aplanko 
ir pasveikina dr. Vydūną Luebecke.

Nuo šios dienos prasideda lengvesnis 
gyvenimas.’ Luebecko 'skautai ir lietuvių 
bendruomenė nuoširdžiai jį ima globoti. 
Greit jis atkunta ir. Luebecko skautams 
laikė paskaitą „Zmoniškėjimo takas“ 
Tunto metinių proga. Kitą paskaitą „Kas 
yra, žmogus“ laikė Luebecko lietuvių ben- 
ruomenei. Bet gulėti 10-čiai asmenų vie
name ligoninės kambary buvo jam per 
sunku. Todėl savo bičiulio kviečiamas, 
rugsėjo mėn. 4 d. rašytojo F. Kiršos lydi
mas. atvyko Detmoldan. (Jo dabartinis 
adresas: Dr. Vydūnas, (21a) Detmold, Wie- 
senstr. 5), kur anglų zonos rašytojų va
landoje Lietuvių Gimnazijoj kali m tema 
„Pagrindinė sąlyga tautos laisvei įgyti“. 

tuo pačiu lyg ir patraukčiau pavojų skel
biančio varpelio virvutę: kur taip vyksta 
susitvarkykite ir nelaikykite, kad tai gera 
ir gražu, o kas šito reikalo žiūri ar priva
lėtų žiūrėti, tegu taip pat atidžiau apsi
dairo, kad negražumai neiškiltų į visišką 
šviesą ir dar ten, kur visiškai nereikia. 
Man rodos, kad tuo patarnaujama tik gė
riui, bet ne blogiui, nes daug mažiau 
triukšmo be skundų, o rezultatai bene bus 
tie patys, gal dar didesni, nes viešas pra
nešimas apie pradedančią plisti ligą at
kreipia dėmesį ir jau sunkiau sergančių

TERMINUOTAS RAGINIMAS 
LENKAMS REPATRIJUOTI

Londonas. Unrros Europos vadovybė 
išleido atsišaukimą į lenkų kilmės tremti
nius kviesdama grįžti atgal. Grįžtantieji 
tarp s'palio ir gruodžio 31 d. būsią Pran
cūzijos, Amerikos ir Anglijos kaštais per 
Unrrą aprūpinami maistu 60 dienų. Var
šuvos vyriausybė taip pat kreipėsi į dar 
negrįžusius pažadėdama grįžtantiesiems 
laisvę, ūkius, darbą ir susisiekimo prie
mones įsikurti senojoje tėvynėje.

GINKLUOTAS • GAJJJAS PRIVERTĖ
■ BĖGTI

Londonas. Žiniomis iš Atėnų graikų ka
riuomenė Makedonijoje privertė kairiųjų 
ginkluotas gaujas bėgti. Mūšio lauke pa
likti sukilėlių ginklai esą Bulgarijos, Jugo
slavijos ir Albanijos kilmės.

Karalius Atėnuose laukiamas šeštadienyje. 
Dėl to imtasi ypatingų apsaugos priemonių. 
Graikų vyriausybė mananti atsisakyti, kad 
duotų karaliui progą naują sudaryti.

Daimonų persekiotas ir palaužtas svei
katos atžvilgiu, dr. Vydūnas vėl grįžo į 
mūsų tarpą ir gyvena Detmolde. Vakarais 
galima jį matyti vaikštinėjantį parke savo 
bičiulio lydimą. Žmona ir keturi broliai 
yra mirę. Dvi sesers gyvena Berlyne, o 
apie vieną dar brolį neturi jokios žinios.

Bėgimo į Vakarus metu parašė štai ką: 
1. Daimonams paliktas, 2. Tauresnio žmo
niškumo užtekėjimas (Kada karų nebe
bus), 3. Atminimai ir svarstymai tikybiško 
žmogaus, 4. Gyvybė, gyvybės dėsniai ir 
žmogus, 5. Aisčių tikyba, 6.’ Die grosse 
Frage im gegenwaertigen Menschheits- 
erlebnis, 7. Die Religion in Jahrtausenden 
der Menschheitsgeschichte.

Iš anksčiau nespausdinti rankraščiai: 
1. Kalėjimas, laisvėjimas, 2. Tautinis susi
pratimas Prūsų Lietuvoj, 3. Bhagavad 
Gitą. Palaiminančioji giesmė. Vertimas iš 
sanskrito kalbos, 4. Ein Nachlašs schlich- 
ter litauischer Menschen. Karui prasidė
jus buvo atspausdintas per 300 pusi, vei
kalas „Žmonijos sąmoningumas“, bet na
cių neleistas platinti. Nevisus rankraščius 
turi jis su savim, gal jie nepražus.

Detmolde gyvendamas, jis jau parašė 
spaudai įvairių straipsnių. Įdės džiaugi- 
amies ir linkime mūsų brangiam Tautos 
Žadintojui sveikatos ir jėgų, sugrįžusiam 

Į į mūsų tarpą! Ant. Krausas. 

ir dar tik užsikrėtusių, ir sveikųjų, kurie 
gali pasisaugoti, o. nurodinėjimas, kuriuose 
gatvės namuose yra ligonių, tik paniką 
sukelia visoje apylinkėje, bet gydyti ne
padeda.

Tiek anuomet rašydamas, tiek ir dabar 
esu varžomas šių ęlienų ypatingų sąlygų, 
todėl kai kuriuos dalykus nutyliu, šia 
proga skautų organizacijai linkėdamas 
augti ir stiprėti, o šios ęrgąnizacijos cen
trams atidžiai budėti, kad kai kur įsime
tęs vėžys neužtemdytų esamųjų ir bū i- 
mųjų laimėjimų,’ kartu ir mūsų visų kr o.

S. Baltaragis.

Kraštai ...
(atkelta iš 2 p.)

Ypač medvilnės gaunama nemaža, todėl 
jos dalį eksportuoja į kitus kraštus.'

Bet didžiausias Peru valstybės turtas 
yra mineralai, ypač varis, kurio nemaža 
eksportuoja į užsienį. Yra taip pat ne
maža sidabro. Siaurinėje dalyje yra taip 
pat gausūs naftos šaltiniai. Taigi kalnų 
pramonė čia yra vienas iš svarbiausių gy
venimo šaltinių. Nors tose vietose, kur 
randami šitie mineralai, paviršiaus vaiz
das, bendrai imant, yra klaikus, nes daug 
kur stūkso plikos uolos, tačiau pasipelno
mo galimybės nustelbia visus kitus grožio 
reikalavimus. “ ,

Žemės ūkis stovi paskutinėje vietoje; 
jam plėstis nėra gerų sąlygų. Mėgiami
ausias čia nuo seniausių laikų naminis 
gyvulys tai vadinamoji lama, panaši į 
ožką ar į avį; ji taip pat duoda vilną ir 
yra žymiai stipresnė už avį, nes dažnai 
dar naudojama kaip darbo gyvulys.

Pakraščio salose yra dar ir šiandieną 
nemaža klodų vadinamojo guano, tam ti
krų paukščių plėšio, kuris vartojamas dir
voms tręšti.

Visas Peru respublikos plotas yra maž
daug dvidešimt kartų didesnis už Lietuvą, 
bet žmonių gyvena retai, tik 5 žmonės 
viename kv. kilometre. Sostinė Lima, o 
žymiausias uostas Kaijas (Callao).

A. Kelmutis.

ALEXANDERIS NUMA 1‘OMAS GYNY
BOS MIN1STERIU i

Londonas. Pasak „Evening Standard” mi- 
nisteris pirmininkas Attlee nusprendęs da
bartinį pirmąjį admiraliteto lordą, A. V. 
Alexander;, pasiūlyti gynybos minister u.
Naujojoje gynybos ministerijoje Alexanoe- 
ris turėtų sujungti karo ir laivyno mins- 
terijų veiklą, o be to, perimti atominių ty-^- 
rinėjimų kontrolę.
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