
Skaitytojams, atintojams ir rėmėjams linkime ramiy Velykų

O PYKSTA ANT
Paskulinių'diėfiš'jvylriai aiškiai rodo, kad 

vokiečių okupacinės valdžios taktika lietu
vių atžvilgiu pasikeitė. Univerritetų uždary
mas Ir Išniekinimas, daugybės kitę mokslo 
židinių išdraskytas, areštaį, masiniai inteli
gentų išvežimai į kone, stovyklas,, ūkininkų 
Šaudymas ir grūdimas j priverčiamojo dar
bo stovyklas, — visa tai rodo, kad vokie
čiai pradeda taip terfoti kraštą, kaip kad bol
ševikai darė.

f Tūlam atsistoja klausimas: kas čia įvyko 
ir kuo lietuvių tauta šią naują rykštę nusi
pelnė Juk, rodos, Lietuvoje vokiečiai turė
jo ramiausią užnugarį visame Rytų fronte. 
Lietuva davė didžiausias duokles fronto rei
kalams, nieko iš Vokietijos už tai negauda
ma. Žymus lietuvių skaičius savisaugos da
liniuose |r talkininkuose padėjo aktyviai vo
kiečiams jų kovoje prieš bolševizruą. Tūks
tančiai išvežtų j Reichą darbininkų kantriai 
dirbo Bet viso to vokiečiams nepakako. 
Pradėjus sunkėti fronto padėčiai ir prirei
kus žmonių, vokiečiai sumanė pravesti mu
sų kraite Jaunimo mobilizaciją.

Besvarstant šj reikalą, vokiečių tarpe 
pasireiškė dvi srovės. Vieni sakė, kad ne- 
galtma kviesti Baltijos tautų j karą, neat- 
rtačrus fiju valstybių savarankumo, kiti tvir
tino, kad jokių politinių teisti) nereikia duo
ti, o pakanka tik priespaudą pavartoti.

Pastarajai nuomonei ypačiai atstovavo 
civilfervaltungas. Ir aišku dėl ko. Atstačius 
Lietuvos valstybę, tūkstančiai pas mus esan
čių vokiečių pailda.-ytų nebereikalingi ir tu
rėtų šlltae vietas palikę važiuoti i frontą. 
Jie tat pirmoje vietoje ir paveikė aukščiau
siąsias Reicho vietas, kad sieko nebūtų Pa
baltijo kraštams duota, bet kad būtų pa
vartotas bizūnas.

Ne žodžiais, bet darbais lietuvių tauta 
įrodė, kad bolševizmą laiko savo didžiausiu 
priešu. Tik karo Istorija gal? s visiškai kom
petentingai pasisakyti, kiek sukilimas Lie
tuvoje prisidėjo prie 1941 m. vokiečių lai
mėjimų Faktas yra, įžengiant jiems į Lie
tuvos sostines jau buvo sudaryta tautinė 
Lfeturoš vyriausybė, tūkstančiai savanorių 
stojo prieš bolševikus, ir vokiečiai visur bu
vo su didžiausiu palankumu sutikti.

Kas įvyko po to? Lietuvių tauta buvo 
skaudžiai apviltą ir pažeminta. Tautinė vy
riausybė vokiečių nušalinta Bolševikinės 
rrietnouės, kurias sukilėlių pastatyta Lietu

os vyriausybė buvo pa’al;nust, grąžintos
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MUSŲ VOKIEČIAI?
atgal.sŠtai jau greit bsa dveji metaf, kaip 
vokiečiai sėdi Lietuvoje, bet nuo boiševlki- 
nės sistemos dar neatpalaiduota nei žemės 
nuosavybė, nei uk’o 'antvarka.

Tegul niekas n e trano, kad jau užmiršta, 
kas bolševikams atidarė duris j Pabaltijo 
krantus: 1939 m- Maskvoje Ribentropas pa
sirašė su Stalinu sutartį, pagal kuri? Vokie
tija davė bolševikams laisvas rankas Pabal
tijyje. Užtat Vokietija neša atsakomybę už 
visa tai, kas įvyko pas mus 1940 m. Sąži- » 
nės reikalai buvo atitaisyti padarytas skriau
das ir Lietuvos valstybę atstatyti. Vietoje to 
vokiečiai kelis kartui spiovė He’uvlams į 
veidą ir dar reikalauja, kad lietuviai eitų 
lieti savo kraujo.

Vokiečiai greit pamiršo, ko jie per pas
kutiniuosius 25 metus mokė javo tautą ir 
visą Europą. Kur pranyko jų teisingumo 
balsas, nuolat apeliavęs į pasaulio sąžinę 
dėl Versalio neteisybių? Vokiečiai kraują ir 
gimtąją žemę padėjo tavo paiaulėžiūros pa- 
grindan? Kodėl gi dabar, tapę viešpačiais, 
negerbia ir nepaiso to, kas kiekvienai tau
tai Švenčiausia?

Lietuvos Lafk. Vyriausybė 1941 m- buvo 
pasiūliusį eiti petys j polį prieš bolševikus. 
Tas pasiūlymas buvo atmestas. Šiandien vo
kiečiai jau šaukia Lietuvos jaunimą, bet bi
josi suprasti tą aiškią teisybę, kad kovoti ir 
mirti tegalima tik už savo tautos interesus 
ir už savo Tėvysę. Tenemaco vokiečiai, 
kad mes esame vergai ir kad mums sveti- t 
mos bendrosios idėjos, kuriomis gyvena vi
sas pasaulis. Mes esame tokie pat žmonės, 
kaip ir vokiečiai. Ne inteligentų saujai ė 
kraštą sukurstė, bet visi lietuviai laip nusi
statę. Tai vokiečiai greit pajus.

Mes j visą mobilizaciją žiūrime kitaip. 
Esamomis sąlygomis niekas mobilizacijos 
Lietuvoje tegalės pravesti, lygiai laip nie
kas negalėtų joj pravesti ir Vokietijoje, jei
gu jq kas pavergtų ir verstų už svetimus 
interesus kariauti.

Visa atsakomybė už tai tenka vokie
čiams, ypačiai civilfervaltungui. Šis žinojo, 
kad iš mobilizacijos niekas neišeis. Kad jis 
vis dėlto Berlyną pa’enkė tai daryti, tai yra 
negirdėta provokacija ir aiškus pergalės 
prieš bolševizmą sabotavitnas Jeigu \ ©Rie
čiams būtų rūpėję padidinti prieš bolševikus 
karinę jėgą, o ne iššaukti Pabaltijo tautas, 
tai jie būtų ir pavanoję priemones, kurios 

(Nukelta i 4 psl.)
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ŠVEICARIJA APIE LIETUVĄ

Vasario 16 d Šveicarų dienraštis Base- 
ler Nachrichten įsidėjo figą įžanginį — .Lie
tuva ir tarptautinė sąžinė“. Plačiau aprašęs 
Lietuvos smurtu įjungimą į Sov. S-gą, lai
kraštis pranefa, kad per dvylika bolševikų 
okupacijos mėnesių visoje Lietuvoje brendo 
nepertraukiama Ir tyli kova prieš okupan
tus. Kilus vokiečiu sovietų karui, .visoje 
Lietuvoje ivyko sukilimas, kuriame dalyva
vo per 100000 lietuvių. Dar vokiečių ka
riuomenei neatėjus, buvo sudaryta tauti
nė vyriausybė, kari paskelbė Lietuvos įjun
gimą j Sov- S-gą esant, niekingą ir atstatė 
Lietuvos administracinį aparatą.

Po kelių savaičių Lietuvon vy
riausybė buvo pabalinta ir Lietuvos respu
blika paversta vokiečių paglemžta provin
cija. Vokiečių armi’os traukė į karą prieš 
Sov. S-gą. Sunkiai apkrautos vokiečių trans
porto koloaos vežė j Ryt»s neapmatomą 
karo medžiagos kiekį. Tačiau Vokietijos po
litiniai ginklai buvo sudėti lengvame ranki
nuke: jame tilpo -buvusios valstybės”, 
.Reichskomisaratai*. .generalhezirkai* ..ir 
sovietu nacionalizacijos saugojimas. Šian
dien Lietuva yra tokioj e pat padėtyje, 
kaip ir visos vokiečių okupuotos valstybės.

Lietuvos nepriklausomybės atstatyme 
klausimas priklauso prie tarptautinių pro
blemų, kurios turės būti išspręstos. Klausi
mas yra aiškiai apibrėžtas: laisva, giliai ti
kinti tauta, kuri prievarta prarado savo ne
priklausomybe aėi tarptautinės desorgaai- 
aacfjos, nors prie ios nėra prisidėjusi, šian
dien atmeta bet kokią svetimųjų priespau
dą — tiek Vokietijos, tiek Sov. S-gos Ir 
reikalauja bei trokita atstatyti savo nepri
klausomybę“.

Straipsnyje iškelta labai įdomi žinia iš 
Lietuvos santykių su Lenkija: „Tarp Lietu
vos ir Lenkijos, nepaisant Vilniaus klausimo, 
egzistavo savo rūšies nepuolimo paktas. Bū
tent. 1937 m. Lietuvos vvriausybė savo ini
ciatyva buvo pareiškusi Lenkijos v-bei, kad 
Lietuva suslaiky* Lenkuos atžvilgiu nuo 
bet kokios agresijos ne tik tai to meto ap
linkybėms, kuriom* buvo būdingas Vokieti
jos Sov. S-gos santykiu įtempimas, bet Ir 
tokiu atveju, jeigu toji įtampa savo vietą 
užleistų bendradarbiavimui“ Kaip žinome, 
1938 m. pavasarį l enkija pasiuntė dėl diplo
matinių santykių užmezgimo ultimatumą, ku
rį Lietuvos vyriausybė priėmė.

LIETUVOJ SUMAIŠTIS

Taip balandžio pradžioj rašė švedų laik
raštis Nyha Dagliht Alehanda. Sumaištis ki
lo dėl to, kad vokiečiai spaudžia ūkininkus 
atiduoti labai aukštas žemės ūkio gaminių 
ęrjevoles. Jas ne risi įstengia pristatyti, 

odėl Vilniaus srityje vokiečių valdžia su
ėmė apie 200 ūkininkų, iš kurių 40 su’audė.

Žinia apie Sušaudymus žaibo greitumu pa
sklido po visą Lietuvą. Didelis ūkininkų 
skaičius paliko ūkius Ir pasitraukė į mišku*.

Šitą žinią pakartojo įvairiomis kalbomis 
Londono radiias ir persispausdino anglų ir 
amerikiečių laikraščiai. Ji raunu įdomi dėl 
dviejų dalykų:

1. Pranešdami apie sušaudymu*, švedų 
laikrašti* ir anglosaksai apie Vilniaus sritį 
kalbėjo kaip apie Lietuvos teritoriją. Nė vie
ni. nė kiti nepadarė prierašų. Iš karių būtų 
galima spręsti, kad Vilnius nelaikomas Lie
tuvos dalimi.

2. Per pasauli nuskambėjusi žia:a apie C!- 
vilfervaltuago plė#ikavi»ą gana tikėli. Vil
niaus srityje buvo sušaudyta ne 40. bet 60 
lietuviu, Lenkų ir gudu ūkininku. Tafppat 
kelt ūkininkai sugaudyti ir Jurbarko vis. Užf 
nepilną prievo’ių atlikimą visoje Lietuvoje 
buvo užplanuota suimti keletas šimtu ūki
ninku. Už daugelį nusmerktiria atpylė kai
mynai. Bet šiuo melu dar keliasdešimt ū-kų 
tebėra priverčiamojo darbo stovyklose arba 
sėdi kalėjimuose.

IŠVEŽTIEJI

IIL16—17 d. cfyilfervaltungas sulmė ke
liasdešimt lietuvių inteligentų ir išvežė, jei
gu t«k#tf p Rentelnuf, į Oranienburgą, ne
toli Berlyno kone stovykla. Gąn. komisą- • 
ras kiekviena proga plūsta tuos Išvežtus 
„politikuojančius* Inteligentus, nors nė vie
nam nepateikia konkretaus kaltinimo. Bol
ševikai taippat masiškai vežė niekuo Bekil
tas Inteligentu*. juos apšaukdami .liaudies 
priešai**. Cfvflfervaltunpas raidiškai seka 
bolševikais: bolševikų .liaudies priešai* ir p. 
Renfe'no .politikuojantieji Inteligentai* yra 
vien dori lietuviai. Skelbiame jų pavardes, 
kad tauta Matytu kok’e šie ram’al savo dar
bą dirbę Lietuviai buvo „politikieriai“:

iš Vilniaus: tarėjai — Dr. Pr. Germantas 
ir. otjr. Puodžius, prof. VI. Jurgutis, prof. B. 
Sruoffa. kun Ali. Lipniūnas. pik. Masiulis, 
pik Blažys, kpt. Buroką*, miesto «av sekr. / 
Ciuberkl*. adv. Kiškis, adv. Kerpė, stud, j* 
Valiukevičius ir Leipus, Vyt. Tuaėaas, A. 
Tumėnai. kpt. Dargfnavlčiu* su sūnum; U 
Kauno: tarėjai — pik. Naraka* ir M. Mac
kevičius. gimu. direkt. — Dr. A. Kučinską* 
ir K Bauba. prof. Starkus, kup. prof. Yla, 
B Ik- Mačieka*. Itn Vyt. Stanevičius, chem.

(eilus, M. Pečeliūnas. J Katlnauskw, Brie- 
dikfs. adv. M. Kriaučiūnas, stud. P. Žukaus
kas; Iš Marijampolės: gimn. direkt. — Janu- 
Sevičlus ir Masaitis, agr. Budrys, mokyt. 
Puskunigis; Kretingos — inž. Znpkus, Kvie- 
cinskast Šiaulių — dar vasario mėn. suim
tas apskr. viršininkas kpt J. Noreika.

Išvežtųjų sąrašas nepilnas. Tafppat čia 
neįeina ir tie, kurie buvo suimti, bet po 
kurio laiko paleistf.
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VOKIEČIAMS PERLEISTOS ĮMONĖS
Vokiečiai į mūsų ekonominį gyvenimą 

skverbiasi Gm b.H. — bendrovėmis, ku
rioms jau pasėstas didelis kooperatinių, val
stybinių ir privačių Įmonių skaičius. Įvairių 
patikėtinių titulais tvarko Maisto, Pienocen
tro, Lietūkio Lino ir kt mūsų didžiųjų įmo
nių darbą. Nuo rudens, kada į Lietuvą at
vyko didelis pažįstamų ir nepažįsfdmų re
patriantų skaičius, civilfervaltungas pradėjo 
mažesniųjų įmonių reprivatizavimą. Lietu
viams tik po ilgi) įrodinėjimų ir vaisinimų 
pavykdavo atgauti savo įmones. Vokiečiams 
iškart jos buvo atiduotos patikėtinių, nuo
mininkų, pirkėjų ir steigėjų teisėmis. Faktiš
kai vokiečiai yra visiški gautųjų įmonių šei
mininką', nes vokiečių valdžia pavestųjų 
įmonių nebeatrms. Atvirkščiai, ji stenosis vo
kiečių savininkų skačių didinti ir sudaryti 
visas sąlygas jų įmonėms plėstis.

Kaune vokiečiams lipi šiol atiduotos 37 
įmonės, daugumoje fabrikai dirbtuvės, krau
tuvės. Tok* Johaan Bruess gavo geležies 
liejyklą Vilijampolėje, Ludwig Rausch—Vi
lijampolės tr Jonavos degtukų fabrikus, Fe
lix Schuh — muilo fabr. „Ringuvą“ Šan
čiuose, Paul Lanks — valstybinį metalo f ką 
Vilijampolėje, Adolf Kalweit — vokiečių 
maisto produktų krautuvą Donelaičio 23, 
Reinhard Tornow — mėsos krautuves Lais
vės ai. 31 ir Vilniaus 15. Gustav Pfeifer — 
kepyklą Laisvės ai. 40, Friedrich Ammon — 
kepyklą Kęstučio 49b ir t. t. Simptoraingas 
maisto bei mėsos krautuvių Ir kepyklų att- 
davfnėjimas. Ar tai nebus pradžia „suvokie
tinti“ Maistą ir Paramą?

Provincijoje repatriantai sugrįžo į savo 
įmonei. Daugumas žydams, o kai kur ir 
lenkams prik'ausiusių įmonių taippat vok e- 
čiams atiduotos. Ligi šiol net 71 provincijos 
įmonė tokių šeimininkų susilaukė.

Kėdainių apskr: Albeit Gender gavojo- 
sclevičiaųs mal iną Josvainiuose, Rudolf Bril- 
linger — Grinbla'O malūną Svil-uose, Al
bert Endukat — Kundzevičienis ma'uną kios- 
toje, Alexander Hill — klinskio malūną An- 
tagiriuese. Adolf Mueller — Kapulio plytinę 
Montvilionfuoie, Vytautas Raivytis — malū
ną JuodkiJkiuose, Olga Scheffler — Varne
lio maluna lentpiūvę Grinkiškyje ir kt

Marijampolės apskr.: Josef Blum — Kir- 
stelno vėjo malūną Jonų kna, Robert Do- 
bat — Blaušo malūną Santakoje, Eugen 
Esch — Vegnerio maluuą lentpjūvę Kalva
rijoj, Oswald Greifenberger — Kaplano už
raktų dirbtuvę Kalvarijoj, Johann Kremm — 
Leliko malūną lentpjūvę Višakio Rūdoj, Os
kar Paulukun — Fridlenderio malūną lent- 
p.ūvę Mauručiuose, Siegesmur.d Reinert — 
Tacherno lentpjūvę Balbieriškyje, Julius 
Thier — V.udsbergo maūną Balbieriikyje 
ir kt.

Vilkaviškio apskr.: Wilhelm Kilt — 
Uliamperlio pasagų fabr. Kišlniškiuo-e, 
Georg Kremer — xagamrk'o malūną Vilka

viškyje, Arno Fuchs — Blaudšuno malūną 
Norvyduose Be to, j kelias įmones sugrįžo 
ir senieji jų savininkai vokiečiai.

Sakių apskr.: Albert Blackert — Miulerio 
malūną Sakiuose, Simon Kaschel — Skry- 
novsklo malūną Sakiuose, Franz Stefau — 
Nolio malūną lentpiūvę Kukarske ir Benja
min Wossilat — Garbarsrio malūną Sintau
tuose. Taippat sugrjžo keli buvę savininkai.

Raseinių apskr.: Ludwig Autpussat — 
malūną Paraseiniuose, Josef Barowski — 
Valdmano malūną Kelmėje. Josef Broksch 
— Sutruauo malūną Sibuluose, Adolf Get
ting — Lazarko plytinę Skirutute, Adoj f 
Gambel — Sienkauskieuės malūną lentpjū
vę Padubysyje, Adolf Kroll — Raušo malū
ną Sakeliškiuose, Adoli Kossmann — Mau
tos maluna lentpiūvę Lyduvėnuose, Roland 
Lange — Roemerio malūną Kiikioniuose, 
Stefan Mayhuber — malūną Palapiškiuote, 
Witold Sacher — malūną Nemakščiuose, 
Franz Schneiderat — malūną Viduklėje, Ju
lius Seidat Gambelio malūnų Laukodomoje, 
Otto Suthmann — Kagano malūną lentpiūvę 
Paraseiniuose ir kt.

Tauragės apskr.: vokiečiai repair antai 
daugiausia s-. grįžo į savo įmones Mažeikių, 
Šiaulių, Panevėžio ir Biržų apskr. vokie
čiams atiduota tik po vieną kitų lentpiūvę. 
malūno ar p'yiinę. J rytines Lietuvos sritis 
vokiečai nesiveržia'. Matomai, civilfervaltun
gas kolonizaciją planuoja nuo tų Lietuvos 
sričių, kurios tiesiogiai su Rytprūsiai su
siliečia

Silos 108 vokiečiams atiduotos įmonės 
dar yra tik pradžia, tik priedas prie vokiš
kųjų bendrovių. Nepriklausomybės pradžio
je beveik vira Lietuvos prekyt a ir pramonė 
buvo žydų rankose. Palaipsniui šydai buvo 
Pienocentro, Maisto, Lietūkio, Lino ir Jo
dyto* išstumiami iš Lie:uvos žemės ūkio 
p.odukių surinkimo, Jų apdirbimo ir ūkiniu, 
kų mašinomis, trąšomis, žibalu, diuska ir kt. 
ūkio reikmenimis aprūp.'nino. Lietuvis pra
moninkai ir prekybininkas tarppat pradėjo 
išsikovoti tvirtesnes pozeijas nuėstuose.

Clvilfervaūungas, žydų apie 85 0’0 iššau- 
dydamas, likučius į getus sugrūsdamas ir 
visss teises atimdamas, visiškai sunaikino ir 
žydų prekybininkų bei pramonininkų luo
mą. Nors Laras dąr toli g-ažu nesibaigęs, 
bet vokiečai jau kombinuoja, kad žydų vie
tas Lietuvos prekyboje ir pramonėje užim
tų vokiečiai. Visa civiifervaltungo ekonomi
nė po’itka įaippat siekia ne tik išnaudoti 
Letuioi ūkį karo vedimui, bet ir paruošti 
ląiygas, ka i po karo vokiečiai Lietuvos ūky
je viąitkai įsiga-ėtų. Todėl repatriantų ir ne- 
repairiantų pramon;s bei prekybos įmonių 
vokiečiams atidarinėjimas yra ne kas kita, 
kaip vokiško žydų luomo Lietuvoje augi
nimas.
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LIETUVIŲ DELEGACIJA PAS 
ROO5EVELTĄ

Šveicarų laikraščiai praneša, kad kovo 
19 d. JAV prezidentas Roose veltas priėmė 
lietuvių delegaciją, kurion įėjo Lietuvos Pt- 
liečf? Tautrino Komiteto Amerikoje vadovai 
— pik. K- Grinius ir prof. K. Pakštas, taip 
pat* itakm^asniųjų Amerikos lietuvių organi- 
zaeipį atstovai. Delegacija įteikė platų me
morandumą apie Lietuvos reikalus. Baltųjų 
Ramų prezidentas pareiškė tikįs, kad vėl bus 
atstatyta laisva ir nepriklausoma Lietuva.

PONAS KUBILIŪNAS SKELBIA 
MOBILIZACIJĄ

p. Kubiliūnas paskelbė karininkų,.. pri
valomą r«giiUBVimąsii Buvo pradėjęs Skelb
ti anksčiau, bet apskričių v-kai Įj prikalbėjo 
atidėti tol, kol bus išspręstas lietuvi? kari
nių dalinių klausimas.

Kaip žiBrėti! Jaunimas jau parodė pavyz
dį neatsiliepdamas į SS mobilizaciją. Kari
ninkams, viršiloms ir puskarininkiams be
lieka solidarizuoti su visos- tautos nusista
tymu nesfregistrtioU;

1. Karininkų... registracija — pasirengi* 
m»« visuotinei mobilizacijai. Mobilizuoti te
galį teisifa vyrfaueybė, o p. Kubtllunas el
giasi neteisėtai. Ir konferencija tam nedavė 
pagrindo, nes pritarė tik savanoriškais pa
grindais Lietuvos kariuomenės orgattizavtm.

2. Registracija reikalinga vokiečiam*. Jie 
geriausių atveju gali turėti kadro karisiakų

tavardęs, be adresų.Jokių atsargos kanalu- 
?. vtršjlų, pusk ar. ir grand, sąrašų neturi.

(Atkelta iš 1 psl.) 
prie to veda. Niekur kitur, kaip Lietuvoje, 
ii* neturėjo geresni? sąlygų parodyti, kąjie 
geli geto Naujojoje Europoje sukurti. Nie
kur ji* pikčiau ueeublaurojo savo prestiže, 
kaip Lietuvoje.

Mes suprastame, kad Šiandien vokiečiai 
dar gali Lietuvoje išspaust? da»g afar? Ir 
pralieti daug nekalto kraujo. Bet tegu! ji* 
aepamirtta, kad lietuvių kantrybė ribota. 
Mes buvome geri vokelčių kaimynai. Pra
ilgtas gi nekaltas kraujas, piktas siautimas 
nubrėžia tarp tautų krauju nužymėtą sieną, 
kuri pasilieka istorijoj*. Tegsl viri žino, kad 
puolamasis tari teisę gintis Ir kad lietuviai 
ginsis visomis priemonėmis. Kiekvienas sieti, 
rimas prieš lietuvius susilauks savo atpildo. 
Irtai Individualiai.

V’sa kaltė už įvykius krenta vokiečiams. 
Lietuvių tautai tenka pasirengti gintis ir vL 
duj, Ir mušti savo prieitą tarptautinėj* plot
mėje, demaskuojant prieš visą kuMringąjj 
pasaulį jo piktas užmačias ir veidmainišką* 
Ii »lg«4

Dabartini civilfervaitungo linija veds 
pila to, kad Lietuvoje turės atrirattl gau
sus bOriai žmonių, kurie bus priverst? pe
reiti į uelegaiią padėtį. Jeigu jau vokiečiai 

bnupal nori snkutii Lietuvoje etrtizaoų j*- > 
dėjimą, ui jie jį toris. Vokiečiams turbūt, 
nepakanka, kad jau faktiškai sukilimo stadi
joje visa Lenkija Ir užimtos sovietu žemės. 
Vokiečiai už tai skaudžiau užmokės, regu 
kas nors fš ių gali įsivaizduoti. Gal daug 
kas nugarmės j bedugnę, bet į tą pačią be
dugnę gamės ir vokiečiai. Vokiečiai atima 

.tai, kas žmogaus gyvenime brangiausia. Ka
ra gi žmogus nebeturį ko . gyvenime bran
ginti. jam viskas pasidaro lygiai vi stiek. Prie 
tokios padėties vokiečiai vade Lietuvą. Pra
keikia? 35 jiems, jeigu jie prie ta prives. Bet 
tada ir jiems neišvengti likimo lemties.

BOMBOS į KAUN^
IV,į2 sovietų lėktuvai j kaušo miesto 

centrą numetė par 50 smulkaus kalibro 
bombų, Du mažesni m&rrnlaf ir kelt medi
niai namai visiškai sugriaut?. Keliasdešimt 
namų skeveldrų apardyti, išbyrėjo daugybę 
langę. Kilo gaisrų. Perą bombų patalke į 
Karininkų Ramovę Ir kiek apardė ilkilmfy 
salę. Viena bomba nugriovė „Pažangos* rS- 
tnų kampą ir viršutinius auksins išdegino. 
Žmoni? aukų — 32 užmušti, jų tarpe 3 vo
kiečiai. ir apie 100 sužeistų.

IV46 sovietai vėl numeti bombų į mies
to pakraščius: Fredą, Šančius, Žaliakalnį. | 
Kūno KultSres rGmų stadijoms nukrito ne 
mažiau 1900 kg bomba, limntdama 25 rn 
skersmens fr virš 10 m gylio duobę. Žmo
ni? aukų nebuvo.

Abu kartų miesto niekas ąegvnė. Vokie
čiai mils? jaunimą wobfllzuQja. oet nė pirš
to nepajudina mfisų miestams ginti,Tik sten
giasi įJ Lietuvi? prisigrobi} turtą sukrauti 
j rSsius arba l> miesto ribų ifvetri, o patys, 
vos hk naštoje radijas, sėda t marina* ir 
bėga j Kulautuvą, Karmėlavą, Panemunę ar 
Garliavą. Daug lietuvių iš ratmo Išsikelia.

1V.7 įgaliotinis Lietuvos švietimo reika
lams prof. Schrsmert išstentlpėlo švietimo 
įstaigoms rastą, kuriuo reikalaujama vykdy
ti visus liet. ir vokiečių spaudoje paskub
tus potrarkfns. Reiškia, Lietuvos mokyklos 
Ir kultCros įstaigos atiduodamos visiškai ar- 
belišimtų Ir Lt, vokiečių įstaigų sauvalei.

mDsų rėmėjams
Daug kas yra parėmę tr remia pini

gais ir daiktais. Džiaugiamės už mūsų rei
kalo sttprautną ir prašome toliau gaustai 
prisidėti prie tautos informavimo darbo. 
Išeidami is saugumo ir kt. sumetimų, pa- 
kvltubiame tik per tarpininkus gautas aukas: 
KB, KP, LM, PA. SR, BR, U. ML, KAS, Uoš
vis no RM 5.-; AJ. VE. AJ. JG po RM 10,-; 
J. BL, MK po RM 20,-; Balandis — 35,™, 
Ąžuolas — 40,~; ŽL—- 50,—; KAS —60,—; 
RJ ir RO, D. }S - 100,PR — 130.—; 
K- {40,„. Uk - 150.-; PA - 155.-; 
S A - 162,-; PPk - 3<».-.
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