
Churchillis siūlo jungti
Londonas. Winstonas Churchillis savo tik 

ką pasakytoje'Ziuriche kalboje iškėlė Euro
pos Jungtinių Tautų steigimo reikalą, ku
riame svarbiausią rolę turėtų suvaidinti 
Prancūzija ir Vokietija. Kol Europa bū
sianti nevieninga, tol vargas nesibaigsiąs ir 
tol nebūsią galima kalbėti apie karo pada
rinių pašalinimą. Vakarykščiai priešai turi 
likti šios dienos ir ryt dienos draugais. 
Negalima leisti, kad esanti Europos centre 
didžiulė vokiečių tauta, dėl baimės naujojo 
teroro iš pusės tarp, savęs besivaržančių 
kaimynų liktų ilgiems laikams paraližuota 
kūrybiniam darbui savo pačios ir kitų tau
tų labui. Europa pagaliau turinti suprasti, 
jog tik vienybė gali ją išgelbėti iš skur
do ir moralinio bankroto. Vieną kartą turi 
būti padarytas galas kitus valdyti norui, 

' kurio pasekmėje ir yra kilęs šių dienu var
gas. Nejaugi nugalėtojai nebūtų pasimokę 
iš tik ką Vokietijos pergyventos nelaimės ir 
imtų siekti to paties ko siekė Vokietija, t. 
y. kitų pavergimo?! Nejaugi nenorima mo
kintis iš istorijos, kuri aiškiai rodo, jog 
visiems tironams ateina galas. Ant neapy
kantos ir keršto negalima sukurti nei lai
mės nei gerovės. Nuginklavus Vokietiją 
yra atėjęs laikas užmiršti jos_padarytas 
kitiems skriaudas ir imtis drauge su ja Eu 
ropos atstatymo darbo ant vienybės, mei
lės ir pakantos pagrindų.

Europos Jungtinių Valstybių kūrime Pran 
cūzija ir Vokietija, užmiršusios savo pra
eities nesusipratimus, turinčios vaidinti 
svarbiausią vaidmenj, kurį privalančios pa
remti ir kitos Europos tautos, o taip pat 
Didžioji Britanija ir Sovietų Sąjunga. Tik 
šitame vaidmenyje Prancūzija galėtų at
gauti savo prarastą moralinį svorį Euro
pos ir pasaulio tautų šeimoje. Nors pa-

Jugoslavija nepasirašą
Londonas. Paryžiaus taikos konferenci- 

- jos korinėje komisijoje Pietų Afrikos at
stovas pasiūlė taikos si tarties projekte 
numatytąsias Italijos gin/ilv.otasiąs pajėKas 
padidinti, būtent: jūrų '.aivynui leistos 
įgulos skaičių pakelti iš 22.500 į 30.000, nes 
Bulgarijai numatytos ,ūrų pajėgos, atsiž
velgiant i jūros pakrančių ilgumą, esan
čios didesnes už Itajijai numatytas. Tačiau 
sovietų atstovui įrodžius, jog Bulgarijai 
numatytos jūrų pajėgos tesudaro 8 kariai 
2 km jūros kranto, kai Italijai išeina 11 
kariu 2 km pakrantes apsaugai.

Triesto reikalams komisijai Jugoslavijos 
atstovas dar kartą pakartojo Jugoslavijos 
nusistatymą ne,»asirašyti taikos sutarties 
su Italija, jei daugumoj slovėnų gyvenami 

nes Europos valstybes 
trankos ir tyli, bet jų tyla, atrodo, esanti 
ne tiek taikingumo tyla, kiek nustebimo ty
la dėl atsiradimo jau daug kartų viršijan
čio konkurento — atominės bombos. Tiesa, 
šis nuostabusis žmogaus genijaus ginklas 
kol kas esąs taiką mylinčios šalies rankose, 
bet praeis metai, kiti ir jis bus jau dau
gelio, o jų tarpe ir netaikingųjų tautų ran
kose. Jeigu iki to laiko nebus rasta vieny
bės pagrindų — pasaulis žus atominių bom 
bų sprogimuose. Pirmas praktinis išeities 
ieškojimo būdas turėtų būti sudarymas Eu
ropos tarybos, kurioje pirmaisiais smui
kais grotų Prancūzija ir Vokietija. Tegy
vuoja Jungtinė Europa! Šiais žodžiais 
Churchillis baigė savo karštų plojimų pa
lydėtą kalbą.

WALLACEAS NEBESAKYS KALBŲ

Londonas. Po pasikalbėjimo su prezi
dentu JAV prekybos ministeris Wallace 
lieka savo vietoje. Tačiau yra pasižadėjęs- 
nesakyti jokių viešų politinių kalbų iki 
pasibaigs Paryžiaus taikos konferencija.

Trumanas pad
Londonas. Iš Vašingtono pranešama, kad 

Trumanas galįs netrukus padaryti pareiš
kimą užsienio politikos klausimais. Tas 
pareiškimas bus suderintas su JAV užsie
nio reikalu ministerio Byrneso pažiūromis. 
Užsienio politikos klausimais Trumanas 
truėjo telefoninį pasikalbėjimą su juo po 
Wallaceo kalbos.

VALYMO ĮSAKYMAS
Londonas. Stalinas pasirašė visai Tarybų 

s-gai dekretą, kuriuo įsakoma įvykdyti 
pagrindinį valyma žemės ūkio srities val
stybės tarnautojų aparate. Si akcija liečia 
visas sąjungines respublikas. Būsią valomi 
visi įtariami veikla prieš vyriausybę.

sianti taikos sutarties
plotai būsią priskirti prie Italijos ar be 
pagrindo įjungti į laisvojo Triesto miesto 
ribas. Višinskis net statistiniais duomeni
mis parėmė Jugoslavijos pretenzijas į' jos 
reikalaujamus jai priskirti plotus, nors ir 
pasižadėjo dėl to nekeisti anksčiau ketu
rių didžiųjų prieitą kompromisinį susi
tarimą. t,

MONTGOMERIO VIZITO TIKSLAS
Londonas. Maršalas Montgomerys, iš- 

skrisdamsi iš Vašingtono atgal į Londoną, 
pareiškė, kad viena iš jo lankymosi Ame
rikoje prežasčių buvo noras pamatyti, 
kaip vykdomas kariuomenės paruošimas 
pokario metu.

3 MIL. NACIONALSOCIALISTŲ TURTO 
Miunchenas (Dana). Per tris milijonus 

reichsmarkių yra 165 banko sąskaitose 13 , 
Niurnbergo byloje kaltinamų ir jų šeimų 
turto. Sį pranešimą pateikė Bavarijos ka
rinės valdžios finansų skyrius. Visų buvu
siųjų nacių pareigūnų ir jų šeimų sąskai
tos pagal karinės valdžios įstatymą Nr. 52 
yra užblokuotos ir kiekvienai šeimai 
leidžiama paimti po 300 RM.
Bavarijoje didžiausias indėlis yra Dr. ,W. 
Fricko ir šeimos — 1.230.211 RM. Hitlerio 
sąskaitų nebuvo galima tiksliai nustatyti, 
nes jo indėliai buvo įrašyti pramanytų 
labadaros organizacijų vardais.

Pasak finansų skyriaus pareigūnų pa
reiškimą šie indėliai nėra galutiniai, nes 
jų ir kitose Vokietijos dalyse.

. BRAZILIJOJE DEMOKRATIJA
Rio de Zaneiro (Dana). Iškilmingame 

konstituiintės posėdyje buvo paskelbta 
nauja Brazilijos konstitucija. Prezidentas 
Dutra tą dieną paskelbė valstybine švente.

Si konstiucija pakeis 1937 m. lapkričio 
mėnesio įstatymą, kuris anuometiniam 
prezidentui Vargui leido kraštą valdyti 
potvarkiais. Dabar įvedama demokratinė 
santvarka. /

irys pranešimą
VENECUELOJE BUVO BANDYTAS 

PERSVERSMAS
karakasas (Dana). Venecuelos sostinėje 

vyriausybei ištikimi kariuomenės daliniai 
numalšino karinį sukilimą. Pučo bandy
mas buvo padarytas pietinėse miesto ka
reivinėse. Po 2 vai. trukusių kautynių 
vyriausybės daliniai nuslopino paskutinį 
pasipriešinimą. .

SUTINKA DALYVAUTI PALESTINOS 
KONFERENCYIJOJE

Londonas. Jewish Agency Londono ko
mitetas praneša, kad tarptautinė sionistų 
taryba sutiko pasiųsti delegatus į Palesti
nos konferenciją Londone.

MIRE GEN. EISENHOVVERIO MOTINA
Abilenas. Kansaso steite, Abileno mies

te, mirė JAV generalinio štabo viršininko 
gen. Eisenhowerio motina, sulaukusi 84 

Londonas. Graikijos karalius Jurgis 
ateinančios savaitės pradžioje grįš į Grai
kiją.

CHURCHILLIS GRĮŽTA Į ANGLIJĄ
Londonas. Churchillis atvyko į Ciurichą 

ir ten pasakė kalbą. Po to vyksta atgal į 
Angliją. - ,

NORI PRIKLAUSYTI IRAKUI
Londonas. Persijos provincijos, Arabis- 

tano, delegacija išvyko į Iraką su forma
liu prašymu priimti šią provinciją į Irako 
valstybę.

I
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Taikos perspektyvos
Liepos męnesio gale, kada didžiosios da

nes pasaulio diplomatai rinkosi j Paryžių, 
mums rodėsi, kad busimoji konferencija tik
rai jau vyks didžiųjų laisvių dvasioje. Mes 
manėme, kad opiausios tarptautinės proble
mos, jei jau ir ne visos bus sprendžiamos, 

’tai bus bent aptartos. Nors ir nelaukėme, 
kad Lietuvos pavergimo klausimas bus tie
sioginiai paliestas, bet tikėjome, jog apie 
tai, mažu mažiausia, bus bent užsiminta.

Bet ne. Mūsų viltys nepasitvirtino. Iš kar
to jautresnieji neutraliųjų valstybių vyrai 
mėgino kelti mažųjų tautų problemas, bet 
jie greitai gavo suprasti, kad jų kalbos ne 
prie temos. Čia labiausiai pasižymėjo Aus
tralijos atstovas Dr. Evatt, kuris jau buvo 
bepradedąs Įgyti opozicijos simpatijas, bet 
po kurio laiko jis grįžo Australijon ir jo 
dabar nebegirdėti. Konferencijos dalyviai 
pasiskirstė į įvairias komisijas ir dabar 
blusinėja taikos sutarčių paragrafus, gin
čijasi smulkiais techniškais klausimais, o 
delegacijų vadai važinėja: Byrnesas buvo 
Vokietijoje, Molotovas — Maskvoje, o Be- 
vinas dažnai vyksta į Londoną. Taikos su
tarčių - paruošimas su Suomija, Vengrija, 
Rumunija, Bulgarija ir Italija, atrodo jau ne 
be už kalnų, todėl, tuo pačiu įsismaginimu, 
didieji jau daro naujus projektus ir ruo
šiasi pradėti judinti Vokietijos ir Austrijos 
taikos problemas..

Iš paviršiaus žiūrint, atrodo, jog šioje 
konferencijoje kasdien yra išsprendžiama 
virtinės techniškų klausimų ir kad, nors ir 
palengva, bet žingsnis po žingsnio, einama 
prie užsibrėžto tikslo: taikos sąlygų suda
rymo Europoje. Bet ištikrųjų yra daug fak
tų. kurie rodo esant dideliu kliūčių pa
grindiniuose taikos klausimuose ir tas ver
čia labai susirūpinti dėl busimosios taikos 
galimybių.

Jau praėjusiais metais Potsdamo, konfe
rencijoje ir vėliau Maskvos konferencijoje, 
buvo susitarta, kad sovietai įvykdys laisvus 
ir demokratiškus rinkimus Lenkijoje ir W 
tose sovietų okupuotose valstybėse. Jau ke
liais atvejais anglai ir amerikiečiai rašė 
notas, reikalaudami demokratinių rinkimų 
Lenkjoje, bet vis veltui. Tie rinkimai yra 
vis atidedami, o tuo tarpu Lenkijoje vyksta 
„perauklėjimas”. Mums visiems labai ge
rai yra žinomi sovietiniai veikimo metodai 
ir tos priemonės, kuriomis jie sekia savo 
tikslo, todėl mes nė kiek neabejojame, kad 
visur, kur raudonoji armija yra įkėlus savo 
koją, bus įgyvendinta „tikroji demokratija”. 
Štai dabar neseniai Bulgarijoje buvo ple
biscitas, per kurį 3.800.000 pasisakė už liau
dies respubliką, o 180.000 už monarchiją. 
Jau šiandien galima tvirtinti, kad po kurio 
laiko, tie 180.000 monarchistų atsidurs už 
Uralo kalnų, o Bulgarijoje tokių pat skai
čiumi padidės mongolų, baškirų, kirgizų ir 
armėnų. Tada Bulgarija pasidarys visiškai 
nuo Maskvos priklausoma ir, jeigu reiks, 
galės suruošti dar vieną plebiscitą: įsijung
ti į tarybinių tautų šeimą. Lygiai tas pats 
bus ir Rumunijoje, Čekoslovakijoje, Lenki

joje ir t. t. Čia tiktai yra vienas, būtent, 
laiko klausimas.

Todėl pagrindinis sovietų tarptautinės 
politikos dėsnis yra delsti Paryžiaus kon
ferencijoje. Jau rugpiūčio gale, turbūt ne 
be sovietų iniciatyvos, staiga buvo iškilęs 
sumanymas pertraukti Paryžiaus konferen
cijos darbus nuo rugsėjo 23 d., t. y. Jung
tinių Tautų susivažiavimo metu. Bet tam 
griežtai pasipriešino Byrnesas, pareikšda
mas, kad Paryžiaus konferencija dabar yra 
vienas iš svarbiausių tarptautinės politikos 
darbų, nes yra atėjęs laikas sudaryti tai
kos sutartis su vadinamosiomis vasalinė
mis valstybėmis ir atitraukti iš tenai oku-

Sirdzisj vienybė
Didžioji dalis visų mūsų darbų -yra ski

riama ne kitiems parodyti, bet sau, savie
siems. Ansamblių darbas iš dalies eina ir 
propagandininko pareigas, bet tik iš da
lies. O daugumas kitų kultūrinių darbų 
yra skiriama beveik vien mūsų pačių 
reikalui, mūsų stiprybei ir vienybei. Šito
kius uždavinius turi visa lietuviškoji 
spauda, ne kitokius mūsiškės organizaci
jos, stovykliniai vakarai ir šiupiniai, rajo
nuose statomi kryžiai ir kitokie prisimini
mo ženklai, vaidinimai, stovykliniai chorai 
ir daugelis kitų dalykų. Per organizacijas 
turi auklėtis ir stiprėti lietuvių tremtiniš- 
kasis jaunimas. Vakarai ir vaidinimai pri
valo ne tik išblaškyti, bet ir žmoniškosios, 
tautinės stiprybės įskiepyti ar susti
printi tai.

Bet yisus mūsų darbus, visą veiklą, vi
sus pasirodymus turėtų lydėti didžioji, lie
tuviška širdžių vienybė, nes ji yra tas sti
prusis cementas, kuris prilaiko visą didįjį 
lietuviškosios bendruomenės pastatą, be 
jos daugelis darbų darbelių pasidaro lyg 
tas tuščiaviduris žiedas, persigimęs iš 
lauktojo pilnavidurio.

Ne tik kasdieniai darbai, bet ypač mūsų 
tautinės šventės turėtų vykti pagal šitą 
didžiosios vienybės ženklą. Laikraščiai 
skelbia švenčių progomis apie didžiules, 
visą dieną užimančias programas stovyk
lose, pradedant nue vėliavos pakėlimo ir 
pamaldų rytą, baigiant vaidinimais, chorų 
pasirodymais ar dar kitokiais gražiais 
(o retkarčiais ir ne labai dailiais) dalykais.

Kam gi visa tai ruošiama ir daroma? 
Jeigu kviečiamasi svečių ir pasitempiama 
su programa, tai dalelė viso pasiruošimo 
skiriama propagandai, todėl ta programa 
turi tokiais atvejais būti protingai paruoš
ta, bet viskas skiriama mums patiems, kad 
mes po tokių švenčių būtume dar stipres
ni lietuviai, dar glaudesnė bendruomenė, 
gražiomis progomis labiau išsitiesianti ir 
širdyje prisiekianti ištverti- ir nepalūžti, 
kokios audros ar negandai besiaustų 
aplinkui.

Atleiskite už nekuklumą, bet ar visada 
nors šitomis didžioji lietuviška širdžių 
vienybė? Deja, ne. .Jei taip, tad ir ta rei
kalingoji vienybė nepasiekiama, tad visi 
pasiruošimai praeina neįsijungus visoms 
jėgoms, daliai tų jėgų skaudžiausiai šito- 
nors šitomis didžiosiomis progomis visi 
dvasiškai pasidaro viena bendruomenė, 
kurią jungia didžioji lietuviška širdžių

(nukelta į 3 p.) 

pacines kariuomenes. Amerikiečiai :vis dar 
tiki ir nėra nustoję vilties dėl vasalinių 
valstybių nepriklausomos ir demokratinės 
ateities. Bet jie netiki, kad galima iš bet 
kurio krašto milijonus žmonių iškelti, iš
žudyti ir padaryti tautų konglomeratą, ku
ris balsuoja kaip nori. Ši sąvoka yra tokia, 
kuri ne visiškai derinasi su sveiko žmo
gaus galvosena, bet ateis laikas, kad isto
rija apkaltins-amerikiečius dėl dabartinio 
blogo Europos reikalų pažinimo.

Todėl labai keista yra, kad Paryžiuje 
mėnesiais tęsiasi debatai smulkiais techniš
kais klausimais, tuo tarpu politiniai įvykiai 
eina kartu su gyvenimu, toli palikdami už
pakalyje Paryžiaus konferencijos darbus. 
Kada, ateis laikas atitraukti raudonosios ar
mijos dalinius iš vasalinių valstybių, jos 
jau bus pilnai paruoštos savarankiškai-vyk
dyti Maskvos nurodymus. Kažin ko vertas 
bus tada vakarų - demokratijų triūsas Pary
žiaus konferencijos metu?

Nors ir labai pavėluotai Stuttgarte pasa
kytoji Byrneso kalba visame demokratinia
me pasaulyje buvo labai palankiai sutikta. 
Tiktai Varšuvoje buvo suorganizuotos de
monstracijos: mat Byrnesas pasakė neigia
mai dėl Lenkijos vakarų sienos, kuri dabar 
jau priartėjo per maždaug 60 kilometrų 
prie Berlyno. Maskva tuo klausimu at
rodo, dar tyli. Sovietinėje Vokietijos zo
noje dabar vyksta rinkimai. Rinkimų da
viniai bus sovietinis atsakymas į Byrneso 
kalbą, nes visur laimi komunistinis susivie
nijimas. Šiaip ar taip, taikos konferencija 
dėl Vokietijos bus paskutinis bandymas 
spręsti pokarines problemas diplomatiniu 
keliu. Ar pavyks susitarti — šiandien sun
ku pranašauti. Galimybės yra labai menkos. 
Jei nesutariama dėl atskiru dalyku, kaip 
pavyzdžiui, dėl Vokietijos traktavimo ats
kiru ūkiniu vienetu, tai kaip galima susitarti 
dėl visumos, sakysime, kad ir dėl atstaty
mo Vokietijoje demokratinės santvarkos.

Kartais susidaro toks įspūdis, jog poli
tiniu atžvilgiu laikas veikia sovietų naudai. 
Tiktai klausimas yra kieno naudai laikas 
veikia kariniu atžvilgiu. Generolo Eisenho- 
verio oficialūs vizitai Pietų Amerikos vals
tybėse ir dabar jo projektuojamoji kelionė 
į Europą, o taip pat feldmaršalo Montgo
mery lankymasis Naujorke ir Kanadoje, 
daugiau yra reikšmingi faktai, negu gud-ūs 
politiniai manevrai Paryžiuje. Ypač pasku
tinioji Eisenhowerio kalba, kur jis pasakė: 
„mūsų kantrybė yra išstatoma kietam ban
dymui” — yra labai įsidėmėtinas išsireiški
mas.

Nėra abejonės, jog ateis laikas, kad vie
šajai pasaulio opinijai įkyrės sovietų poli
tinės machinacijos, o tada tikrai pritruks 
kantrybės visiems tiems, kuri* juos vadina 
draugais, o sovietai juos reakcionieriais. 
Bet galimas daiktas, kad patiems sovietams 
galų gale pritruks kantrybės beprasmingai 
mulkinti pasaulį ir jie bus priversti šokti į 
ugnį. Tada vėl prabils ginklų kalba. Tuo
met ir mums sužibs naujos išganymo viltvs, 
nes tos diplomatinės rietenos perdaug iau 
pradeda nusibosti. VI. Bs.
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Henrikas Žemelis
į'tPaskutinioji apgaulė

Ištraukos iš atsiminimų krygos apie 
nacių okupaciją Lietuvoje .„Oku
pantų replėse“.

Vokiečių okupacinė valdžia atakavo va
dovaujančius visuomenės asmenis naujais 
pasiūlymais — organizuoti ginkluotąsias 
Lietuvos pajėgas.

Vokiečiai savo pasiūlymuose jau buvo 
nuolaidesni. ir po ilgų derybų sutiko su pa
grindiniais lietuvių reikalavimais. O šie 
lietuvių tautos reiaklavimai dabar buvo to
kie: lietuvių tauta sutinka su vokiečiais de
rėtis, jeigu leidžiama jai organizuoti teri
torinius lietuviškus dalinius su grynai lie
tuviška vadovybe kovai su besiplečiančiu 
banditizmu Lietuvoje. Šie daliniai vėliau 
gali būti papildomi ir virstų reguliaros ka
riuomenės vienetu, kuris, priartėjus bolše
vikams prie Lietuvos sienų, būtų panaudo
jamas fronte ginti Lietuvos žemę nuo įsi
brovėlių bolševikų.

Šia baze vadovaujantis ir buvo susitarta 
su vokiečių okupacine valdžia steigti teri
torinę Lietuvos Rinktinę.

Lietuvos atsakingi asmenys, kurie vedė 
šias derybas norėjo, kad šis susitarimas bū
tų vykdomas su kariuomenės (Wehrmach- 
to) atstovais, tačiau čia nieko negalima bu
vo padaryti, ir visos derybos ir priklauso
mybė teko SS ir Policijos vadovybei. Jau iš 
seno buvo patirta, kad kariuomenės vado
vybė rodė lietuvių tautai ir jos siekimams 
daugiau simpatijų ir supratimo, negu SS ir 
Policijos vadovybė. ..Vokiečių kariuomenė 
žiūrėjo į gyvenimą daugiau praktiškai ir 
be to, ji, per savo žygius Vaakruose ir Ry
tuose, buvo įsitikinusi, kad partijos SS va
dovybė, savo trumparegiška didybės ir ne
siskaitymo užimtuose kraštuose politika, 
daranti be galo daug klaidų, kurios visus 
vokiečių kariuomenės laimėjimus paverčia 
pralaimėjimais.

(atkelta iš 2 p.)

kiomis progomis jaučiant, kad visa tai tik 
forma be reikalingiausio turinio. Ar ne 
švenčių metu turėtų išnykti didieji ir ma
žieji ir likti visi tik lietuviai, išnykti pa
sididžiavimo pilni ir paniekintieji, diktuo
jantieji ne visada gražiu būdu ir pri
verstinai vykdantieji, mūsų bendruomenių 
graikai ir žydai? Ar ne tada, nors tada 

• turėtų išnykti nuomonės, kad tik aš esu 
viskas, o visi kiti smulkiausias niekas, 
nors iš tų kitų tarpo gal ne vienas yra ir 
darbštesnls ir pajėgesnis už besididžiuo
jantį lietuvišką graiką ir nė piršto paju- 
dinjmu neprisideda prie bendrojo darbo 
tik dėl to, kad jis iškilusiųjų neišmanėlių 
ir visuomeniškumo nesuprantančių visuo
menininkų ne tik neįjungiamas į bendrąjį 
darbą, kur iš jo būtų naudos, bet dar nie
kinamas smulkiam ir tik tuštybe atsiduo
dančiam savo autoritetui sustiprinti. Ir 
kaip visa tai toli nuo to gražaus idealo, 
siekiančio stiprinti visų mūsų širdžių 
vienybę!

Yra vietų, kur reikalai vyksta visiškai 
kitaip. Tai mūsų tautinės bendruomenės

Taigi-įs čia teko turėti reikalą su parti
ja, SS ir Policijos vadovybės asmenyje. Tuo 
laiku Lietuvoje SS ir Policijos vadu buvo 
kažkoks policijos generolas Harm, o viso 
vadinamo rytų krašto, t. y. visų Pabaltijos 
sėjęs savo žiaurumu SS obergruppenfuehrer 
Jeckeln, su rezidencija Rygoje. Su šiuo as
meniu ir teko Lietuvos atsakingiems vy
rams vesti derybas dėl Vietinės Rinktinės 
steigimo ir organizavimo.

Vietinei Rinktinei apsiėmė vadovauti pla
čiai visuomenei žinomas generolas P. Ple
chavičius. P. Plechavičius senas dar iš Ne
priklausomybės laikų karys, pasižymėję! 
kovose Žemaičių krašte. Jis buvo žinomas 
visai Lietuvai, kaip griežtas ir kietas savo 
nusistatyme, didelis lietuvis patrijotas ir 
nuolatinis kovotojas dėl savo tautos laisvės. 
Savo energingumu, ryžtinga valia, griežtu
mu ir atkaklumu buvo įgijęs didelį pasiti
kėjimą.

Steigiant V. Rinktinę, tarp gen. Plecha
vičiaus ir Jeckeln bei Harm buvo pasira
šytas toks susitarimas: kovai su besiple
čiančiu banditizmu Lietuvoje, kuris aiškiai 
grąso Lietuvos saugumui, gyventojų turtui 
ir gyvybei ir kiuris neabejotinai terorizuo
ja lietuvius Maskvos agentų kurstomas, yra 
steigiama teritorinė Lietuvos Vietinė Rink
tinė. V. Rinktinei vadovauja lietuviai kari
ninkai. Visus V. Rinktinės karinius ir ūki
nius klausimus sprendžia Rinktinės Vadas 
su štabu ir taip pat tik jis atsakingas prieš 
atitinkamas vokiečių .įstaigas .dėl V. Rink
tinės panaudojimo, apginklavimo ir aprū
pinimo. Be gen. P. Plechavičiaus sutikimo 
V. R-nė niekur ir niekam negali būti pa
naudota. Vokiečių vadovybė nesikiša į V. 
Rinktinės vidaus reikalus. Ryšium su tuo, 
kiekvienoje apskrityje steigiamos lietuviškos 
komendantūros su nustatyto dydžio daliniu, 
valstybių SS ir Policijos vadu buvo pagar- 

salos, kurios turi gero cemento bendruo
menės rūmui statyti, kuriose statytojai 
yra reikalą išmanantieji ir patyrę spe
cialistai, savo darbu nešantieji tautai nau
dos. Ten yra ir širdžių vienybė, ji visa kO 
pagrindas. O kas atsakys už tuos nuosto
lius, kurių susilaukiame ten, kur lietuviai 
pačių savųjų skirstomi į graikus ir žydus? 
Aišku, niekas neatsakys, nes tie, kurie 
neieško, kas 'bent didžiosiomis progomis 
sujungtų mus į krūvą, per daug susirūpi
nę savim ir negali jausti jokio atsakingu
mo už kitus bendruomenės narius ar. už 
bendruosius tautinius reikalus

O kas sunkiomis tautai dienomis težiūri 
smulkių savo reikalėlių, atėjęs vadovauti 
ir organizuoti, kas pro savo didybę nebe
mato bendrųjų interesų, tas, jeigu ne 
šiandien, tai atitinkamu metu turės būti 
pažymėtas, kas esąs, nors šiandien jis ir 
dangstytus! gražiais šūkiais, iš tikro težiū
rėdamas savo asmens, tai ir darbais įro
dydamas, ar savo neišmanymu nė trupu
tėliu neprisidėdamas siekti bendruome
nėse didžiosios lietuviškų širdžių vieny
bės, to didžiojo tikslo, kuriam skiriami 
visi mūsų darbai S. Baltaraeis.

STOVYKLOS TEATRAS
Šį sekmadienį rugsėjo mėn. 22 d. 19 vai. 

30 min. stovyklos teatre įvyks Lietuvių 
Vyrų Choro (Dillingen) koncertas. Di
rigentas Lietuvos Valstybės operos Chor
meisteris Julius Štafka. Akompanuoja 
Horta Wieser. Bus atlikti V. Kuprevičiaus, 
J. -Štarkos, J. Švedo, Stp. Graužinio, M. K. 
Ciurlionies, J. Gaidelio;- A. Kačanausko, 
J. Štrolios, K. V. Banaičio, Kl. Grauzdės, 
B. Vasiliausko, J. Gruodžio ir E. Gailevi- 
čiaus kūriniai, taip pat ir ištraukos iš 
operų: „Trubadūras“ — Verdi ■'ir „Fau
stas“ — Guonod.

Bilietai jau parduodami teatra kasoje 
nuo 10—12 ir-14—16 vai. ir koncerto dieną 
prie įėjimo.

V. R-nės veikimo plotas tik Lietuvos teri
torija. V. Rinktinė negali būti už Lietuvos 
ribų išvežta bei panaudota. Iš pradžių V. 
Rinktinės kontingentas nustatomas, 20 Bn., 
vėliau šis skaičius gali būti padidinamas, 
į V. Rinktinę priimami tik savanoriai. V. 
Rinktinės kariai nešioja visus lietuvškos ka
riuomenės ženklus. Pradėjus V. Rinktinės 
formavimą, vok. okupacinė valdžia sustab
do bet kokius priverstinus lietuvių gabeni
mus darbams į Vokietiją.

š lietuvių pusės buvo aiškus noras, kaip 
galima ilgiau laimėti laiką ir suorganizuoti 
savas karines pajėgas, kurios pirmoje eilėje 
atstatytų krašte tvarką ir atėjus atinkamam 
momentui, išsikovotų savo prarastą Nepri
klausomybę.

Ir taip, 1944 m. vasario mėn. 16 d., isto
rinę- Lietuvos Nepriklausomybės dieną, gen. 
Plechavičius per radiją praneša lietinių 
tautai apie V. Rinktinės steigimą, jos užda
vinius ir momento rimtumą ir kviečia vi
sus tautiečius, akivaizdoje siaučiančio kraš
te banditizmo ir gręsiančio bolševizmo pa
vojaus, stoti savanoriais prie ginklo. Į gen. 
Plechavičiaus šaukimą gyvai atsiliepė lie
tuvių tauta ir tuoj pat tūkstančiai savano
rių registruojasi apskričių komendantūrose.

GEN. PLECHAVIČIUS IR VIETINE 
RINKTINE

1944 m. sausio 6 d., pas gen. Plechavičių, 
į jo ūkį, atvyko generalinio komisaro sius
tas atstovas su iš anksto paruoštu prašymu, 
kuriame išdėstytas reikalingumas steigti lie
tuviškus dalinius. Tereikia generolui pasi
rašyti ir ponas komisaras tur būt duos sa
vo sutikimą. Tarp kitko, toks pat prašy
mas buvo patiektas generolui pasirašyti dar 
1943 metais, raginant jaunimą stoti į SS 
legijoną. Tuomet, ir dabar gen. Plechavi
čius tokį pasiūlymą atmeta ir įsakmiai pa
brėžia, jog prie esamų sąlygų apie lietu
viškų dalinių steigimą negali būti ir kalbos. 
Nors siųstas atstovas bandė generolą per
kalbėti ir net davė suprasti, kad jis būsiąs 
tų dalinių vadu — generolas nuo visko at
sisakė. Tada von Renteln vardu jis buvo 
pakviestas asmeniškam pasikalbėjimui.

(Bus daugiau)
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VOKIEČIAI ABEJINGI POLITINĖM 
PARTIJOMS

(Apie rinkimų rezultatus Vokietijoje „Ti
mes” korespondentas rašo: Nepriklausomų
jų kandidatų pasisekimas britų zonoje Vo
kietijoje gali būti paaiškinamas tik vokie
čių iki tam tikro laipsnio nepasitikėjimu 
visomis politinėmis partijomis. Be kita ko, 
vietinio pobūdžio rinkimuose asmeniniai 
kandidatų savumai buvo svarbesni, nekaip 
jų priklausymas vienai ar kitai partijai.

Rinkimai tačiau sudaro grandį politinio 
gyveninio Vokietijoje atstatyme ir sąjun
gininkų kontrolės organizavime. Amerikos 
užsienio reikalų ministerio Byrneso siūly
mas sudaryti centrinę Vokietijos vyriausy
bę iškyla vis labiau į priekį.

Būtų dar per anksti daryti galutines iš
vadas apie rinkimus anglų zonoje. Šie rin
kimai buvo skirti tik mažiausiems vietos ad
ministracijos organams sudaryti. Didžiuo
siuose miestuose rinkimai įvyks tik spalio 
13 d., o tat iš dalies paaiškina, kad komu
nistai tegavo tik 1% balsų.

Anglijos komunistų dienraštis „Daily 
Worker” apgailestauja nepalankius balsavi
mo rezultatus Vokietijoje, britų ir pran
cūzų zonose. Ta aplinkybė, kad nepriklau
somieji kandidatai gavo tiek daug balsų, 
esąs ženklas, kad demokratijos atgimimas 
nesąs pakankamai pažangus Vokietijoje.

Švietimo valdybos knygų 
LEIDIMO KOMISUOS 

PRANEŠIMAS
Švietimo Valdybos Knygų Leidimo

a) Kn. Leid. K-ja Wiesbadene įteikė vie
tos bendruomenės spaustuvei šiuos 
vadovėlius:
1. Barono - Gamtos pradžiamokslis, I kl. 

» 2. Miškinio - Botanikos vadovėlis, II kl.
3. Miškinio - Zoologija, III kl.

Komisija veikia Wiesbadene (16) DP 
Camp 563.

Jos atstovai: 1. Anglų zonoje — Pr. Nau
jokaitis, Detmold, Wittjestr. 14; 2. Pran
cūzų zonoje — M- Vaišnys, Tuebingen, 
Lustnauer Tor 4; 3. Sv. Įgal Ig. Malinaus
kas, Scheinfeld, Lit Lager.

Gerb. rašytojai ir leidėjai prašomi visais 
knygų spausdinimo bei platinimo reikalais 
kreiptis kur kam patogiau aukščiau nuro
dytais adresais.

Šiuo metu vadovėlių spausdinimo dar
bas vyksta taip:

higiena, IV kl.
4. Miškinio - Žmogaus kūnas ir jo
5. Valaičio - Algebros vadovėlis, V kl
6. Fizikos vadovėlis, IV kl.
7. Bankinis metalų apdirbimas, 

amatų mokykloms
8. Aritmetikos uždavinynas, I kL

b) Detmoldo Kn. Leid. K-jos atstovybės 
žinioje yra spaudai parengti šie vado
vėliai:
1. Klimavičiaus - Skaičiavimo uždavi

nynas,
2. Stankaus - Analizinės geometrijos 
s. pagrindai,
3. Šikšnio - Elementarinė Algebra III d.
4. Šikšnio - Elementarinė Algebra IV d.
5. Šikšnio - Elementarinė

geometrija....................................... Id.
6. šikšnio - Elementarinė

geometrija............................  . II d. )

Lietuviškas kryžius Šlezvigo Holstelno krašte
Tolkas (šlezvigo aps.). Tautos šventė Tol- 

ko lietuvių stovykloje šiemet ypač iškilmin
gai atšvęsta. Į Tolką buvo suvažiavę šlez
vigo miesto lietuviai ir nemaža iš kaimų ir 
net kitų apskričių, anksčiau gyvenusių ’ Tol- 
ke.

Be bendrų visoms stovykloms iškilmių 
(vėliavų pakėlimo, nuleidimo, iškilmingųjų 
pamaldų ir akto), buvo suruoštas iškilmin
gas skautų įžodis, skautų laužas ir , lietuviš
kojo kryžiaus pašventinimas. Ąžuolinis kry
žius pastatytas gražioje stovyklos aikštėje. 
Tai pirmas lietuviškasis kryius Šlezvigo 
Holšteino krašte. Kryžių šventino kun. 
Dieninis.

7. Busilo - Trigonometrijos teorija ir 
uždavinynas.

8. Daugirdaitės - Sruogienės - Lietuvos 
istorijai

9. Ambrazevičiaus - Literatūros teorija.
10. Pakucko ir Viliamo - Fizinė 

geografija.
11. Naujokaičio - Lietuvių literatūros 

istorija.
c) Tuebingeno Knyg. Leid. K-jos Atsto

vybė spausdina:
1. Dambriūno - Sintaksė,
2. Aritmetikos uždavinynas,
3. Ambrazevičiaus - ^isuot. liter, 

istorija.
d) Švietimo Įgaliotinio Malinausko prie

žiūroje spausdinami:
1. Dr. Matuso - Viduramžių istorija,
2. Račkausko - Lotynų k. gramatika,
3. A. Bendoriaus - Europos geografija

H kl. „ -
Trūksta rankraščių šiems vadovėliams 
išleisti:
1. Visuomenės mokslo,
2. Naujųjų amžių istorijos, '
3. Lietuvos istorijos aukšt. klas.
4. Filosofijos pagrindų,
5. Chemijos,
6. Biologijos 8 kl
7. Muzikos ir dainavimo,
8. Aukštosios matematikos pagr.
9. Fizikos V — VIII klasėms.

Gerb. vadovėlių rašytojai prašomi va
dovėlių parašymo ir spausdinimo reika
lais kreiptis aukščiau pažymėtais adre
sais, kaip kam patogiau.

Jeigu kas turi paruoštą spaudai vado
vėlį, gali jį įteikti Knygų Leid. K-jai 
Wiesbadene arba jos kuriai Atstovybei

Rankraštis turi būti parašytas rašom, 
mašinėle vienoje lapo pusėje.

Būtų sutaupyta laiko, jei patys autoriai 
drauge su rankraščiu pristatytų kompe
tentingo specialisto nuomonę apie vado
vėlio tinkamumą fnūsų mokyklai.

Tokio įvertinimo neatsiuntus, Knygų 
Leid. K-ja pati įteiks rankraštį lituanis
tui ir atitinkamos specialybės žinovui 
patikrinti

Kad spausdinimo darbas vyktų spar
čiau, gerb. leidėjai prašomi kreiptis į 
Knygų Leid. K-ją arba jos atstovybes ir 
pasiūlyti, kuriuos iš aukščiau pažymėtų 
vadovėlių jie galėtų spausdinti

Išleistieji vadovėliai bus platinami mo
kykloms taip pat per Knygų Leid. K-ją 
Wiesbadene ir jos atstovybes.

Švietimo Valdybos Knygų Leidimo 
Komisija.

Skautų laužo programoje be pačių tol- 
kiečių lietuvių skautų, pasirodė ir atvyku
sieji,! šventę latvių ir estų skautai ir šlez
vigo miesto lietuvių choras, Beinoro vado
vaujamas. Tas pats choras giedojo ir per 
iškilmingas pamaldas. Be skautų, į šventę 
buvo atvykę latvių, estų ir lenkų atstovai ir 
Unrros pareigūnai.

Tą dieną buvo suruošta ir nedidelė pa
rodėlė, kurioje buvo išstatyti -tolkiečių mo
terų ir vyrų rankdarbiai ir platus mūsų 
spaudos išeivijoje skyrius su periodine ir 
neperiodine spauda. Bę to, skautų sky
rius, lietuviškų pinigų kolekcija ir kt. eks
ponatų.

Vakare Šlezvigo m. vaidybos būrelis su
vaidino K. Inčiūros keturių veiksmų dra
mą „Vincas Kudirka”. Šlezvigiečių choras 
ir- vaidybos būrelis į Šlezvigą yra atkilęs 
iš likviduotos Neumuensterio stovyklos. Tuo 
būdu sulaukus naujų jėgų, šlezvigiečių lie
tuvių kultūrinis gyvenimas pagyvės. .

Tolko stovykla turi geresnę salę paren
gimams ir prieš pat šventę įsitaisė nuola
tinę sceną teatrui, todėl ir centrinis Šlezvi
go m. ir aps. tautos šventės minėjimas pra
ėjo Tolke. Svečių tarpe buvo matyti ir iš 
kitų stovyklų estiškos ir latviškos publikos 
(neoficialių asmenų).

VYŠINSK1S AIŠKINASI
Paryžius. Sovietų atstovo Vyšinskio Pa

ryžiaus kongrese padarytas politinėje Itali
jos reikalams komisijoje pareiškimas, kad 
„kiekvienam yra žinoma, jog italai geriau 
sugebėjo bėgti, negu kovoti”, buvo italų 
delegacijos sutiktas su didžiausiu pasipik
tinimu. Kadangi pati Italijos delegacija 
šiuose posėdžiuose nedalyvauja, ji įteikė 
kongresui formalų protestą. Pačioje Itali
joje šis Vyšinskio pareiškimas sukėlė taip 
pat didžiausį pasipiktinimą, pasireiškusį 
masinėmis protesto demonstracijomis ir 
aštriais straipsniais spaudoje. Vienas Ro
mos advokatas atvirame laiške laikraščio 
„II Momento” redakcijai reikalauja, ka I 
Vyšinskis atsisakytų savo diplomatinio imu
niteto ir atvyktų susitikti su juo „garbės 
lauke”. Kubos laikraščiuose buvo taip pat 
paskelbtas atviras laiškas, kuriame Italijos 
draugų sąjungos pirmininkas kviečia Vy- 
šinskį į dvikovę pistoletais.
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