
MASKVOS KONFERENCIJOS IŠVAKARĖSE
Karo laimėtojai aiškėja, nes- anglosaksai 

jau įkopė Europos žemynan, o sovietų armi
jos be atvangos veržiasi Į vakarus. Todėl an
glosaksai ryžtasi iš esmės kalbėlis su sovie
tais, kurie ligi šiol tebuvo tik atsitiktinis są
jungininkas kovoje šit bendru priešu. Karinį 
bendradarbiavimą turi papildyti pelitinis suta
rimas, fee kurio neįmanomas sugriautųjų kraš
tų atstatymas. Kad pažabotų Sovietų imperia-' 
lizmą, anglosaksų politikai yra pasiryžę leis
tis į toli einančias diskusijas ir siūlyti įvairias’ 
kombinacijas. Visą šią problematiką' iš pana
gių tirmėjo Churchilis su Roosęveltu, apie, 
mėnesį laiko kartu prąlėidę po Qtiebeko kon
ferencijos Rugp. mėti gale ir. rūgs. pradžio
je Londone tarp Edeno, amerikiečio Davies 
if bblšėviko Maiskio-vykd, paruošiamieji pasi-, 
tarimai Amerikos, Anglijos ir Sov. S-gos užš. 
reik, ministerių konferencijai, kuri netrukus 
prasidės ,Maskvpj. Toje konf-jbj Londonas ir 
Vašingtonas ryžtasi padėti ant derybų stalo 
visus karinius, politinius, ūkinius, net sociali
nius' klausimus, kurie liečia dabartį, o ypač 
pokarinę ateitį.
•Iii .• ' ’’

1. Trys derybų momentai
Anglų spauda ir visuomenės veikėjai, kurių 

nesaisto oficialiems asmenims privalomas 
santūrumas, neslepia, kad Maskvos konf-ja 
pastato britus (ir apskritai anglosaksus) drieš 
didžiausius politinius sunkumus, kokie tik yra 
buvę nuo dabartinio karo pradžios. Tie sun
kumai ryškėja prisiminus, kad Maskvos kon
ferencijoj susidurs ir bus derinami trys mo
mentai: 1. anglų — amerikiečių principinis nu
sistatymas. išplaukiąs iš jų moralinių nusitei
kimų ir politinių tikslų: 2. sovietų irnperialis-. 
tintai užsimojimai, atremti j SSSR karini po
tencialą;.3. abiejų partnerių išvien — ir kiek
vieno atskirai— interesas laimėti karą sir 
Vokietija.

SUIMTAS P. KLIMAS
Rugsėjo antroj pusėj suimtas Pietų Pran

cūzijoje. buv Lietuvos ministeris Paryžiuje P, 
Klimas. Fašistinė Italija, kurios- žinioje buvo 
tas Prancūzuos kraštas,,Klimo neareštavo. Tai 
padarė Vokietija, nors’ Klifnas yrą žinomas 
veikėjas prieš bolševikus. Lietuvių tautai jo 
suėmimas yra skaudus, neš Klimas yra žino
mas ne tik kaip diplomatas, bet ir kaip moks
lininkas ir kaip veikėjas dar iš Lietuvos ne
priklausomybės kūrimo laikų. ■ •

Principinį anglosaksų nusistatymą atsto
vaują Atlanto charts, garantuojanti ir mažo
siom tautom laisvę ir teisę nepriklausomai 
gyventi ir savarankiškai tvarkytis. Šitokį misi 
statymą bus padiktavę plačiausiai ‘ suprasti 
krikščioniškieji nusiteikimai, gana gyvi žymioj 
daly vadovaujančių JAV politikų, ir giliai de
mokratiškos visuomenės opinija, kuri negali 
suprasti, kaip būsirnoje pasaulio santvarkoje 
galėtų būti vietos tautų laisvės užgniaužimui 
ir priespaudai, Tačiau svarbiausia, kad tokie 
nusiteikimai derinasi, su konkrečiais Londo
no-ir Vašingtono politiniais'interesais. Visos 
kariaujančios, šalys siekia no karo "sukurti 
kuo pastoviausią1 tvarką Vokietijai, jeigu ji 
karą laimėtų, dėl'jos centrinės padėties Eu
ropoje lengviau būtų tą pastovumą palaikyti 
jėgos-ir ginklo pagalba. Anglosaksai to ne
galės padaryti. Todėl jiė užsimoję vokiečių 
pavergtas tautas prie savęs pririšti morali
niais saitais,-Bet ne brutalia jėga, kaip vokie
čiai, kad paskui jas galėtų išnaudoti,kaip tin
kami. Pagaliau, tautų laisvės ir -nepriklauso
mumo principas turi anglosaksams išgelbėti 
Europą arba bent didžiausią jos dali -nyo so
vietų pavergimo. Šitoje vietoje ir susikerta 
anglų ir sovietų interesai.

Sovietai savo imperialistinių užsimojimų 
pradėjo nebeslėpti po praėjusios žiemos pasb 
sekimų ir šios vasaros laimėjiųių: : Maskva 
nori prisijungti Pabaltijį, Ryt. Lenkiją, Besa
rabiją ir dalį Suomijos, savo politinę įtaką iš
plėsti Į Balkanus ir Dardanelus. Pasisakyda
ma prieš Šiaurės Europos (Skandinavijos, 
Suomijos, Danijos) bloką’ ir Vid. Europos fe
deraciją (Lenkijos, Čekoslovakijos, Rumuni
jos, Vengrijos), Maskva ir čia nori turėti sa
vo lemiamą 'žodį. .

Karą su Vokietija nori laimėti ir sovietai, 
ir anglosaksai vieni kitų sąskaita. į karinį ben
dradarbiavimą suvedė atsitiktinė aplinkybė — 
kova prieš bendrą priešą. Politiniai-jų intere
sai pasirodė netgi, iš pagrindų priešingi Mas
kva, 1939 m. pasirašydama su Berlynu nepo- 
liroo sutartį, samprotavo, kad bekariaudami vo
kiečiai ne. tik. patys susidėvės, bet ir Vakarų 
demokratijas nualins. Buržuaziniame pasauly 
pribręs bolševikinė-revoliucija, o sovietų tan,- 
kai ir lėktuvai pribaigs tai, kas dar buš iikęr 
Išeitos pusės, vokiečiai, tur būt, nebus pa
melavę, savo metu paskelbdami; jog 194i m j 
birž. 22 Churchilis sušukęs; „Ačiū DieiruĮ, tier 
du banditai susikibo ir vienas kitam nusuks 
sprandą“- - • •»-. •

1



2 Anglosaksų ir sovietų susikirtimai
Tas susikibimas buvo dramatiškas. Dar 

prašiusių metų vasarą ChurchiUis valiavo j 
Maskvą, kad vokiečių žiauriai mušamus so
vietus sulaikytų nuo kapituliacijos. Tada ang
losaksų apskaičiavimuose sovietai neflguravo 
kaip lemiamas būsimos Europos santvarkos 
veiksnys, nors ir buvo pritraukti prie Atlanto 
chartos. Tačiau kada praėjusią žiemą Maskva 
nustebino pasaulį karine galia, prieš kurią 
sudrebėjo ligi tol konkurencijos neturėjusi 
vokiečių galybė, sovietai ėmė kilti kaip jėga. 
Todėl anglosaksai, iškovodami komintemo 
likvidavimą, religinės laisvės grąžinimą ir 
pan. dalykus, iš vienos pusės ėmė savo vi
suomenę bolševikų atžvilgiu palankiau nuteikti, 
o iš kitos pusės ir sovietų imperializmą paža
boti, Visa tai buvo bendri dalykai Sunkumai 
išlindo priėjus prie konkrėčių klausimų.

Pirmasis jų buvo Katyno istorija, privedu- 
si pris .sovietų — lenkų santykių nutrūkimo. 
Tai buvo akibrokštas anglams, kurie planavo 
Vld, Europos bloką su Lenkija, kaip jo bran
duoliu. Sovietų žurnalas „Karas ir darbo kla
sė“ atvirai užsipuolė britų politikos „fantas
tus", kaip Vansittardą, Ir amerikiečius, kaip 
Dullitą Ir Hooverj, kurie tokius Vid Europos 
planus puoselėja ir kursto tam tikrų šalių emi
grantinius reakcionierius prieš SSSR

Velk vienu metu vyko ir Suomijos kazu
sas. Si maža narsi tauta dar praeitą žiemą no
rėjo iš karo išstoti ir per JAV prašė taikos są
lygų Tačiau nė Vašingtono tarpininkavimas 
nepadėjo: Maskva nepripažino nė jokių sąly
gų, deiybos visų apkartimui ir nerimui nutrūko.

Rudeniop, anglosaksams pietuose įsibrovus 
j Europos tvirtovę, o eov. grūdant vokiečius j 
Vakarus, Maskvos ir Londono su Vašingtonu 
santykiai dar labiau įsitempė, nes prieš akis 
atsistojo galimas Vokietijos subyrėjimas. Dnie
pro linijai lūžtant ir Gudijoj atsiveriant keliu! 
j buv Lenkijos teritoriją ir Pabaltijį, reikalas 
anglosaksams su sovietais išspręsti ar Išsiaiš
kinti aktualiuosius klausimus pasidarė deginąs.

„Mes tikimės, kad sovietai į Lenkiją ateis 
kaip išvaduotojai, one kalk užkariautojai",spa
lio pradžioje pareiškė lenkų vyr-bės Londone 
atstovas, baimindamasis dėl padėties netikru
mo „Rytų Europ sienas išvesti galima dve
jopai: arba laisvės ir teisingumo pagrindu, ar
ba jėgos ir smurto; pirmuoju atveju tenai tu
rėsim pastovią rimtį tr atstatymo bei kūrybos 
sąlygas, antruoju — ten susikurs na u irs karo 
židinys", spalio pradžioje taip kalbėjo buv. bri-_ 
tų karo min. Hore Belkha. Pastarasis pakar
toja tą patį, ką vasario mėn buvo pasakęs 
JAV sdceprez. Wallace, teigdamas, kad kits 
trečias pasaulinis karas tarp dabartinių sąjun
gininkų, jeigu nepasiseks žmoniška! Ir išmintin
gai išspręsti kai kurių degančių klausimų Tą 
pačią mintį riigp vidury, Atlanto chartos 2 m. 
sukakties proga, išreiškė Ir pats Booseyehąs: 
„Mūsų priešai yra ne tik Vokietija, Italija ir 

Japonija, bet ir visos neteisingumo, priespau
dos ir nesaugumo jėgos, kurios kliudo žmo
nijos pažangą“. Atseit, sovietams patiems ten
ka nuspręsti, ar jie priklauso prie tų tamsių 
jėgų, ar ne. Konferencijoje paaiškės, ar sovie
tai prie Atlanto chartos bus prisidėję dėl gra- 
žu akių ar jie jos ir laikysis, nesikėsindami 
t Rytų Europos tautų laisvę

3. Derybininkų kozyriai
Kol derybiniai nėra suvažiavę, maža žinių 

apie galimus derybų varijantus. Sakoma, kad 
Rooseveltas su Churchiliu nusistatę sovietams 
pasiūlyti bendrą saugumo paktą, kuris, be kit
ko, apimtų sovietų garantijas dėl Rytų Euro
pe* tautų laisvo politinio gyvenimo. Kitomis 
žiniom!*, diplomatiškai konferenciją beruo
šiant, išryškėjo anglosaksų ir sovietų pažiūrų 
skirtumai dėl Suomijos, Pabaltijo ir Lenkijos. 
Buv. JAV ambasadorius Maskvoje Davies ne
senai lankėsi Meksikoje pas SSSR ambasado- 
rių Umanskį. asmenini Stalino patikėtinį, ir 
praši paveikti Staliną, kad konferencijoje ne
statytų nenugalimų sunkumų.

O jų daug bus. Be savo armijų, sovietai 
turi ir kitokių kozyrių. Lenkijos, Ryt. ir Vfd. 
Europos reikalą sunkina lenkų nesutarimas su 
Beneso čekoslovakų tautiniu komitetu. Tas 
čekus pastūmėjo orentuotis j Maskva, kuri 
jiem rodo daug palankumo, juo labiau, kad 
čekiškojoj Čekoslovakijos daly rusofllinėslr 
prosovietinė* tendencijos labai stiprios, ir Ju
goslavijoj panaši padėti*. Tenai serbų Išentt- 
cų tautinėm grupėm atstovauja komunistinės 
partizanų vado Tito gaujos.

Anglai, ramindami suinteresuotas ir bolše
vikų grėsmėje esančias tautas, neoficialiai nu
rodo, kad sovietai maitinimo atžvilgių priklau
so duo anglosaksų tiekimo. įvairūs ženklai ro
do, kad ne be anglosaksų žinios tr palaimi
nimo organizuojasi sovietams priešingos jėgos. 
Kaip priešybė Maskvoj sudarytam vokiečių lais
vės komitetui IX. 17 Londone susikūrė vokie
čių laisvės sąjūdis, kurio suruoštoj manifesta
cijoj nors ir buvo draugiškai kalbama apie so
vietus, ir maskviškį komitetą, tačiau jo atsto
vaujami šūkiai sutapo su anglosaksiškais nu- 
siteiHrnsis. Tautinių jugoslavų partizanų va
das gen. .Michailovičhis kai kuriais punktais 
eina išvien su vokiečių pastatytu serbų pre- 
tnlieru gen. Nediču Nėra negalima, kad tuo 
atveju, jeigu sovietai imtų kištis į reikalus 
šiuo metu Kaire sėdinčios jugoslavų vyriau
sybės, kurios karo ministeris yra tas pats Mi- 
chtiiovičius, kad jis atvirai neatsisuktų prieš 
Titą Ir užkirstų kelią Jugoslavijos aubolsevikl- 
nimuL Italijos pripažinimas drauge kariaujan
čia šalimi ir Badoglio vyriausybės' palaiky - 
mas bent ligi tol, kol vokiečiai bus iš Italijos 
išvyti, užkerta kelią Italijos subolševikinimui, 
juo labiau, kad §. Italijoj, kur komunistinė* 
grupės daugiansia pasfretskė, tebėra Musoli
nis, kurio fašistai pagrindinai naikina kaiduc-
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Rugsėjo gale ir spalių pradžioje sovie- bus išsemti, Rytuose liesis kraujas, nes del 
radėjo kampaniją prieš Turkiją ir jos ' maisto sunkumų sovietai negali lankti -

sius 1
tai pradėjo" kampaniją ’ prieš Turkiją ir jos 
neutralumo politiką. Turkai čia jžiūn sovietų 
kėsinimąsi į Dardanelus. Jų prezidentas ir 
premjeras demonstratyviai aplankė įtvirtinimus 
sovietų pasieny, duodami suprasti, kad savo 
Interesus ginsią visomis jėgomis. Tas leido 
Vašingtono politiniam sluoksniam paskelbti, 
kad sovietų pavojaus akivaizdoj turkai galį 
greičiau išeit j karą tam, kad už savo nuga
ros turėtų anglosaksus

Kiek toli anglosaksai nusileis sovietams, 
šiandien negalima pasakyti. Aišku, kad ang
lai bus minkštesn], negu amerikiečiai. Sako
ma, Edenas perdaug prieš akis turi realiuo
sius Britų Imperijos Interesus, kad kartais ne
padarytų nuolaidų aukštųjų principų sąskaita. 
Žiniomis iš Vašingtono, senis Hulls pats a p- slsprendė vykti j Aa.kv^ kad prižiūrėtų Ede- - B“. fu6
ną. kad tasai nepadarytų sovietams per toli 
einančių teritorinių nuolaidų Ryt Europos 
tautų sąskaita. Taip pat aišku, kad anglosak
sai spirals ir reikalaus; kad jų • atstovai būtų 
įleisti J atvaduotų Rytų bei Piet Ryt Euro
pos kraštų tvarkymą, kaip kad •’ sovietų atsto
vas buvo įleistas į Viduržemio jūros komite
tą- (Iuo Maskva paskyrė iš Lietuvos kilusį ir 
per bylas pagarsėjusį prok. Višinskį).

4.' Mūsų rūpesčiai
MAba derybininkai susėda lošti labai ašt

raus lošimo, todėl gali būti visokių netikėtu- 
mų. Beriynas, 1939 m. pavyzdžiu, bandys kon
ferenciją išardyti, siūlydamas atskiras talkas 
ir Maskvai, ir Londonui su Vašingtonu. At
skira vokiečių taika su anglosaksais mums ne
pavojinga. Tačiau Berlyno su Maskva kom
binacijose gali slypėti blogiausių užmanymų. 
Ligi šiol susitarti nepavykdavo. Vokiečiai no
rėdavo sau pasilaikyti ne tik Pabaltijį, bet ir 
Ukrainą su Gudija Maskva nesijausdavo ka
rą pralaimėjusi ir su tuo nesutikdavo. Vokie
čiams traukiantis prie 1939 m. sienų, susitai
kymo galimumas vis didėja, nes nei vokiečiai, 
nei sovietai negalėtų tvirtinti, kad jie karą 
Rytuose laimėjo arba pralaimėjo.

Tačiau Maskva nesitenkins 1939 m. sieno
mis. Anglosaksam sovietų teritorinių reikala
vimų atžvilgiu kietai laikantis, vokiečiai turės 
rimtų šansų susitarti tada, kai sovietai bus 
išeikvoję aavo ofenzyvtnlus rezervus. Liepos 
mėn. Amerikos radijo komentatorius Pearson 
samprotavo: „Sovietai sumobilizavo ligi 36 
mil. vyrų. Per dvejus metus nukauta, sunkiai 

Vokiečiai puikiai žino, kad Stalingrado ka
tastrofos pagrindinė priežastis buvo milžiniš
kas nuo savo bazių nutolimas Todėl tvarkin
gai traukiasi visu frontu, kad tie paryš šimtai 
kilom, atsisuktų prieš sovietus., Kur Vokiečiai 
sustos, neaišku. Daugelis duomenų verčia spė
ti, kad psgr pozicijos eis Bugo — Pripieės 
bilų — Bcrezinos — Latvijos ir Estijos pasie
nio linija. Jeigu Ja bus sunku išlaikyti, tai vok. 
šiaurėje gali pasitraukti ligi Dauguvos, vidų 
ryje — ligi Pinsko, pietuose — ligi Dniestro 
ir sovietų artėjimas kariškai tuo tarpu mums 
nepavojingas Žiema bolševikus užklups po 
jtviru dangumi, nes vok. pakeliui naikina vi
sus pastatus. Lengvai Iš oro pažeidžiamas re- 

jėg/’aprūpinti bolševikų armijas, kurios juo 
toliau j vakarus, juo ra tankesne vokiečių gy
nyba »nsIdurs Vokiečiai kariaus iš artimų ba
zių, naudosis dvigubai taukesniu geležinkelių 
ir plentų tinklu, žiemos ramesnėje užfrontėje 
Ir turėkpastogę. Žodžiu, turės daug palankes
nes sąlygas sovietų ofeflzyviniems rezervams 
pabaigti dilintL.

' Politiškai bolševikų ordos atneša naujų rū
pesčių. Griūva kadaise • populiari mintis, kad 
vokiečiai nugalės bolševikus, o vokiečius su
muš anglosaksai Stalinas greičiausiai iželiai-' 
kys. Sov. S-ga Ir ateity liks didelė galybė, ša
lia kurio* mums teks gyventi. Tačiau pavojus 
suteikia rmtmr ir naujų šansų. Vokiečių ir so
vietų jėgos Rytų ergvėį baigia išsibalansuoti. 
Pabaltiiye tampa realia politine, jėga. Netru- 
kus vokiečiams ir jų priešams bus ne vi&tiek, 
j kurią svantyiių lėkštę mes savo svorį mėsini.

mil. Lieka 12 mH., kurie Europai vis dar pa
vojingi. Kai sovietų karių tiks 6 mIL, jie Eu
ropai jau nebebus pavojingi“ Nors prie tų 
skaitmenų ir tektų prirašyti mažą klaustuką, 
tačiau sovietų ofenzyviniai rezervai regimai 
dyla. Vokiečių duomenimis, per vasaros ofen
zyvų sovietai netekę arti 2 miL Dar lieka 4 
mil. Caropal pavojingų rezervų. - Kot jie ne-

BUV. PARTIZANAMS IR ŠAULIAMS

Civitfervaltnngas-prigyveno, kad visoj Lie
tuvoj nepaprastai išplito banditizmas. Sprog
dinami traukiniai, deginami dvarai, apiplėšia
mi ūkininkai, gatvėse' žmonės Išvelkami iš 
drabužių. Daug nužudymų. Kaune ir kitur tai 
atlieka paprasti plėšikai ar jų gautos. Tačiau 
Ryt Lietuvoje traukinius nuleidinėja, dvtrus 
degina ir plėšikauja bolševikų gaujos, kuriom 
priklauso desantininkai, pabėgę ukrainiečiai 
Ir žydai, vietos rusai ir nuo -bolševikmečio 
tebesislapatą bolševikiniai pareigūnai Jos 
daug kur planingai terorizuoja buv. partiza
nus ir šaulius, kartais net nužudo. Todėl Za
rasų, Utenos, Rokiškio a pa kr. ir kitų gretimą 
apskričių buv. partizanai Ir šauliai (spėjami 
saugotis ir Vieni kitiems nedelsiant pranešti 
apie gaujų artėjimą. Jų sUdfimo vietose ges 
rtausla namie 'nenakvoti. o nakvojant nieko 
neįsileisti, kol nejsitikinsl, kad pas tavebeL 
džiasi tave patikimas kaimynas ar pažįstama/. 
Visi vietos gyventojai privalo nedelsiant apie 
ganjas.fr jų narius pranešinėti policijai. —
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rL,NYBĖS KELK
Visa Lietuva gyvena didža’stai> rūpes

čiais — išsaugoti tautą nuo vokiško Sunaiki
nimo, išvengti bolševikų antplūdžio, atkurti 
savo valstybę. Visi tam nori ir reikalauja 
bendro vienybės kelio Apie skaldymąsi po
litinėm partijom, kurios gali reikštis norma- 
frame gyvenime, ir jų tarpusavio kovą, dabar 
nenori ir kalbėti Visi bendram darbui pasin
gą viendš autoritetingos politinė- vadovybės. 
O jų dabar yri dvi, vieša po kitos atitradu- 
sio< — tautės taryba r »yr kotmietss Tary 
bos veikimu nepasitiki partijų komitetai, nes 
ii sudaryta ne iš partijų komitetų atstovų, o 
iš rinktinių įvairių ideologijų žmonių Vyr. ko
mitetas, sudarytas E ke ių nepriklausomybės 
laikais veikusių politiniu partijų komitetų, ne
turi pasitikėjimo to* visuomenės, kuri stovi 
šalia partijų, juo labiau, kad f jj neįeina pusė 
seniau vfttoisių ir rratfiui susikompromitavu- 
sių partijų ir dabar veikiantieji patys ryškieji

O vienas bendras politinis organas yra 
būtinasj'lr tik vienas, kuris turėtų visuotini 
pritarimą Atidedant gintus dėl poJitimų gru
pių svorio ateičiai, atidedant norūs žūt būt ts-

• laikyti peutimo organo vadovavimą saro ran
kose, turi b ižu ai ba suiungu abu politiniai 
organai i bendrą darbą arba sudantas nau
jas, kuriame dalyv.mų rink tintai žmonės U 
visų patriotinių prriitinuj susigrupsvimų.-ne 
tik senų, bet ypač naujų, kurte aktyviai-kero
ja dėl tautos -gyvybės. Politinis organas turi 
SBjnngri tas aktyviąsias jėgas, kurtos' darbais

, ir aukom rodė patriotizmą vienoje ir antroje 
okupacijoje . - • -

- Bonus tr visuomenės aktyvus vienybės 
palaikymas Kiekvienas visuomenės narys te
gul, mu politiškai apstspicndiia savo nuožiū
ra -- ar liktis šalia partijų, ar grįžti j sena
sis} partijas, ar dėtis į naujuosius sąjūdžius,

• kovoje dėl laisvės sudarančius patj aktyvą.
Bet vardan bendro v»ąų lietuvių fronto kiek- 
^enas tegul ims nusiteikęs kitų atžvilgiu pa
lankiai Tegul kiekvienas pirmiausia kritiškai 
paima gandus, kurie arde tarpusavio santy
kius, ir tegul pasistengia atskirti Umt gande 
nesą ir prasimanymus. O jų tiek dabar lei
džiama daugiausia žodžiu apie alsknus as 
menis ir visuomenines grupes, naudojantis 
senosios demagogijos priemonėm! |r ,Į Lais
vę*' adresu buvo paleista net per laikraštė
lius skalbimų, kad esą „Į LiUvę“ teršianti 
kilnią laistės idėją, šmeižianti komitetą u 
.Nepriklausomą Lietuvą“; dar pagrąsino, kad 
atėjus laikai būsią atsiskaityta. Nekreiptame 
j tuos iš piršto išlaužtus prasimanymus dė
mesio, nes musų skaitytojas užtenkamai, at
skiria juose tiesą nuo. netiesos. Bus visada 
žmonių, kurie negalės apseiti be demagogi
jos Tačiau kiekvieno visuomenės naiki pa
reiga patikrinti, kiek gandi yra ties'*, u su

it laikyti nuo nepamatuotų gandų leidimo to
limi, arba, dar geriau, tų gandų autorius tr 
Intencija* demaskuoti Kiekviena-' netiesa pa
remtas grindas nuodija tarpusrvię siekiamą 
vienybę, j kurią kelias — gera važia, tiesk,Sn-f 
sikhasytnas, viens* kito' pagerbimas f paJ 
stangau stalyti taa’iniam'' sotidnrumur kliūti# 
galima žtkrėtr kaip į darbą, įkvėptą 'ag eitų 
musų v/karuiio at ypač rytinio okupanto, riti 
rto uetHa vėt stiprinama Lietuvoje

— Gildijos gen komisariato įstaigos iš 
Minsko perkeltos j Baranovičius

— Rugpiūčio nėn 15 km ruožu evakuotas 
Baltijos pąjurys ties Latvija (beat nao Venter 
pilės ligi Liepojos). . »

— Buvęs Kėdainių apsto kouicsdmtas Br. 
Pečiulis, specialia raitu »kuc«k< Kėdainiuose 
gyverJifeus Uetuviu* karminius ir nurodinės 
jęs, kaip pi šauktu Oriu s geriausia priversti re; 
eistruotis u eiti mirti JĮU Reicho, jau eina 
Alytaus ap<k. wrsiainko pareigas. Kėdainiai 
savo pareigą aiūko. Pareiga Uo.kotuoū išda
viką dabar tenka Alytaus visuomenei. <

— Anykštėnai įspėjamą saugotis brolių 
ĄJotno ir Antano Petronių ir registruoti jų 
žygiiarbf’t - ’ ’

AUKOS -
Venta, Ąžuolas, Vėjas, Imsrė, Užgiris, Repš- 

gi.is, Slatyvota. Perkūnas. Aitvaras, Našlutė. 
Šakalys, Lindynė, asa, 656, ttm, my. Viršyta, YV 
Auksakalys, Valtelė, Jūra, Pirmyn, Ratelis, 
Smarvė, KJųmpts po 5; Pelkė 6; Ilv.JlX, OXO, 
SiR. Tėvynei, Matysim, Vairas, XR, Puputis, 
PAGKS, Kovosim, Aš, Dalgis, Bviža. Kurpalis, 
Plaktukas, Jūrminka*. Miškinis, KR, 2SK *'1A 
AK, UK, KostasSišP, Vr, ABC. Mv, BJV. 
ir Saulė po 10. Kupstas, Bs, Kū, Čia, VJ, l po 
15; RMSRRugiagėiės, Kardas, Kreivis, Zygis, 
Bijūnas Kadugys, Bolaitis, VaivorųKr, Skrajū
nas, Perkūnas, A, Fpp, lOandras, NN, j B, A A, 
KK, AB, Kš, Ak, Or, Mm. VS, Z P. OS, BSR, 
Rugys, Skaptukas, K A, Užkampio, RSB po 20; 
Plaktukas, Asa, XY, Replė, Xx, Ad po 25; JK, 
R6, Modern-, Jurgis, LO, AKT, Dagys, Senis, 
Kuntapiis, IP pų 30, RS o5; Yla, MR, Jurgutis, 
XY Jikpiliakalnis po 40, Lie 42, CM, juodalks
nis po 45; Viešnia, Am, HitIer,ALL, Jurgis, ’.L 
B.laujos“ Reginys, AM,AL, GPU, Krd, KH\kr 
KAS, Mž, Buinburėlia, MK, X8 po 50 ; Sidapdi*. 
M mok V >k po 55, Vytis 50, Skiedra-o5; R1 
7J; Ba-an >v<ėius 75, Grotai, Knretis, Slapukas, 
Genys po 100, PašUėskaln^Įs 1G2, TJli llį 
PM 135; PR, Pelės po 150, taurumu 2G0;.XYZ 
.300, Kibirkštu, 9; Rp f5. A» 2ū; XZ i8; UŽ 1UJ; 
smulkesnėms negu 5 RM - -. _•
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