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VOKIEČIAI NENORI

VoMečtat aai «£»ų. kad sename 
jiem eaiytstaiesl autaavę. kad eeeame lin
kę guldyt! galvų už na tavo tauto* reikalą. 
Jie baugina masbollevlsmo baubu Ir prikila 
nedikingsrasą už rariamą ISvactavim?. į tai 
įsas jau nekartą esame atsakę, kad lietuvių 
tauta puikiai skiria, kas jos draugas, kaa ne
draugas, ka* jai gera linki ir kas tik jos že
mių tyko, ji nenori būti suvirškinta n« ilk 
r««ų. bet lygtai ir šakiečių.

Šiandieną, kaip kad Ir bolševikini b oku- 
pasijos metu, lietuvio galvojimą ir nuotaikų 
tiek tarptautinės padėtie* atžvilgiu, tiek va- 
ktačių—boltavikų kuo atžvilgi* apsprendžia 
du svarbiausiu momenta: Lietuvos valstybės 
esvuMamo atstatymo idėja ir pačio* lietu
vių tauto* jo* dabartinėj erdvėj ijrilaikymo 
taikai**. Todėl lietuvis džiugiai nutinka vi
su* tuo* reiškinius ir faktas, kurie tiesioginiu 
a* nttietioginjB būdu daro teigiamo povei
kio Lietuvos vnverenumuf atetaiyti. vhtiek, 
u lai bu» Atlanto charts, ar Casabtauco* 
pasitartatai. ar Roosevelto pareilkimai iteta- 
vlų atstovam*, *r di»kus»jo* anglų parlamen
ta, M Švedų arba šveicarų spaudo* baisai. 
Ir tai ae todėl kad lietuviai h prfgfcnltaa - 
liūtų kokie agtarikollial, anglofilai ar Sve- 
do-Svetaarofilai- Anaiptol nei O tik todėl, 
kadi* tea paslgi«taarieji o.u*ųtauto* gyvybi
nių aspiracijų— Lietuvos suverenumo atsta
tymo— atgarsiai sutampa su mūsų pačių pa
stangų linkme.

Pety* vokieč-al gerai žino, kad Iki 1941. 
VI. 21 ir dar karį laiką vokiečių - sovietų 
karui praridijw bemaž vi»as limta* procen
tų M&sų tauto* buvo aiškiai germanofilii- 
ks*. Suprantama, tat palaukusi** vokiečiam 
tada ėjo ne todėl, kad i{etavi»i betų apsi
gimę voktatfsfakai. Ne todėl, kad vokiečiai, 
atimdami Klaipėdą, uždari mums langą į 
pasauli. Lygtai ir ne todėl, kad Maskvos s*- 
tartW jie v|eą Pabaltijį užlaido ballavikaes*. 
O vien tik todėl, kad iš vokttčių buvo it- 
kėta*i teisingo mBetą tamiat* egzistencijos 
veikalų *«pratlwu fr ivaruoimo, kad buvo ti
kėta. jog vokisėlų ktmtlirt, *«trmškžBB«sl 
bolševikinį kumeti ir sstramdžiu*! bolševi
kų dūkimą. įgaliu# jų pavergtąsias tautas at
gauti laisvę. To bėre laukta Ir neabejota.

Be) kai tik ėmė ry&Mkad k*yt?au» bato 
su boitavlzwupaanksmije slypi »e»asis teu
tonų pasiryžimas »Dra<tg naert Oaten*; kai 
trfc ėsta ryškėti, kad vokiečių žygis rytvo- 
sin su garbingais karjuomenės laMjlmafa 
tykiu sete ir ju politiko* žlibumą ir kad sy
kiu su išvadavimu iš bolševikų okupacijas 
eįna Ir sauja vokiška okupacija; kad pati-

SUPRASTI IR KODĖL!
keičia tik okupacini spalva, egi v‘M kits 
palieka ka'p buvę,-—lietuvių palankumas vo* 
Riečiams, lygiai kglgir entaziwma* pirmomis 
karo dienom!* kaipmat išgaravo.

ir kai šiandieną koks .ciriltarvaitango, 
pareigūnas graudena lietuvius dėt to kad 
lietuviai nenori jiems, vokiečiam*, taikinti 
mušast boftevlkus, tai tatai skamba pikčiau, 
kaip pasityčiojimas. Vjeno] <nS*ų pasakų 
rniitme*. pagavęs 7 brolius, Joneli Daraelį 
dil jo atsidavimo ir paslaugumo pažadėjo 
suėsti pačiu paskutiniuoju.

Vokiečių dabartine politika ir to mums 
nežada! Nežiūrint mūsų ba’aVonų frontą, 
ntiiūrint mūsų ūkioinko duodam, pyliavų, 
vokiečiai jau dabartie tik >adbadmiritko- 
fflia maisto kOrteUmf* no-i lietuvį iš išrietų 
jšstuatti, kad ten vieni patys susitelktų ir 
per visokias ,Gesellschaft m. b. Hz Ir free* 
tenderius čiulptų mūsų kraštų [ne be reika
lo jau Vilkaviškis virto .Wolfsburg*, Kida - 
n!a> - .Gehdahna' ir t t,j, bet paskutiniu me
ta savo koiouifjcine* užma&ae ypačiai nu
kreipė į musų tautos egzistencijos pagrindą 
— į kaimą. Nuo amžių savo sodybom* gyve
ną Ckloinkat iitnerami ii savo ūkių ka p, 
stovi, o jų Sfciuoiin sodinami tariami repa
triantai, sodinami vokiškumo desantai j 
mūsų tautos erdvę, į »ilsų tautos širdį-

Netenka čia vesti paralėlė* tarp raudo
nosios ir rudosios Okupacijų metodu, jie 
visose srityse ir perdėm vienodi. Čia tik 
galima didžiai apgaileatauti, kad vokiečių 
tauto* vardu da?©ma Itetavių tautai žata 
yjtiikai nealeuodytų Ijų dviejų tautų savi
tarpio santykių,

H vokiečių niąi vtaco tanorime-eupra- 
rimo mday gyvybinių a*pi;*cijų, supratimo 
to, kad kaip vokiečių tauta nori eiti tik Vo- 
kietiioi keliu kaip kiekviena kultūringa tau
ta neri tik savaojy, s»vo« valstybė* ke
lta, taip lygiai Ir lietuvių tauta rori eiti tik 
Mataro*, nepriklausomos Matavo* keliu. 
Tik tuo keliu litcurių pulkai žygiuot i 
kovą su bolštvismu, tik tuo kaliu lietuvių 
tauta gali atatalyti blčiubškae aptykta* su 
vokiečių rauta.

—•įvykdyti savo tvarkai vokiečiai gabena 
į Lietuva SS dalinių, kurie bus iitkfmyti 
yo provinciją. Dėl to veikia ypatingai saugo
ti* su kaibomia h tu testai*, Ir ta veikimai*.

—Kovo «. išvežti vilniečiai Ir marijam
poliečiai »ėdl Tiltas kalėjime. | jį sugebės
iąs ir Ul-23 suimta* a^v. Hem. Tuma*, kau
tittčiaf patalpinu vienoje koše. sovy šioje 
prie Baltijos jūros, Rytprūsiuose, netoli Dan
cigo Apie patajdlmg vokiečiai visai nekalba-
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Sovietų žiemos ofentyva tik iš dalies tepa
vyko: neatsiėmė Ukrainos ir pakartotinai 
neokupavo Pabaltijo. Bet ir voktečių armi
jos nebeteko nenugalimųjų garbės. Ir vieni, 
ir kiti stipriai priilso, šiuo metu papiidinė- 
ja jėgas ir ruošiasi naujam ruondui. Vokie
čiai tebenFsiimų rato ir sąjungininkų jėgų 
prieš sovietus ir anglosaksų invazijų telki
mu. Tam skuti H t'orio su sąjungininkų va
dais politiniai susitikimai. Berlyne buv. so
vietų gen. Vlatovas iŠ belaisvių organizuo
ja rasų tautinę armiją Reicho globoje SS 
vadovybė bando suformuoti tautinius estų, 
latvių, lietuvių, norvegu, danų ir kt legio
nus, nors nieko rimtesnio fš to seišelr-a.

1. VOKIEČIŲ GALIMUMAI

Vok'ečial prispirti prie sienos: aria šią 
vasarų baigti su sovietais, arba karą prala'- 
rnėti. To-iėl ruotia milžinišką smujj viduri
niame fronte — prieš Maskvą Ją užėmę, 
jie ten pastatys Ylasovo sr kieno nors kilo 
rusų tautinę vyriausybę, su kuria sudarys 
seperatinę tafksj. Vokiečiai vaizduojasi, kad 
rusų tautos dauguma pripažins tą vyriausy
bę, kuri sėdi Maskvoj. Tada karas lu Rusi
ja pasibalgs’v.

Tačiau dabartinė Pabaltijo, Gudijos fr Uk
rainos padėtis r®do. kad vokiečiai nemoka 
politikuoti ir kad Maskvos varijantas pavė
luotas Be to, jam pravesti reikia mUžih’š- 
kų jigų Vokiečiai jas turi skaldyti, nes an
glosaksai jau graso rimtai Išaikelti į Žemy
ną. Vokiečiai greičiausiai rizikuos, j Rytus 
gabena dujas. Bet ir čia anglosaksai ša- 
chuoja, nes prie? Velykas pagrasino Vokie
tijos utfestus dujose paskandinti, jeigu vo
kiečiai jas Rytuose pavartos.

S. Afrikoje, prie Tuniso ir Bfzertos su
grietų vokiečių ir italų divizijų likimas pri
klauso gyvai n«o anglosaksų ma-ouis ir 
ių likvidavimas gali įvykti labai greit 
Iš Tunizfjos pasitraukti nebeįma
noma. Todėl feldw, Rommelio štabas per
keltas j Siciliją, o jis pats —- atšauktas. Jo 
vleto) paliktam gan. Arralpui greičiausiai 
duotas uždavinys ptfešiath Ilsi paskutinio 
vyro, kad batų laiciėta laiko europa! ginti.

Aaglosaksai turi daug gražaus laiko. Ir 
mllitaoškai yra žanėliaai pasiruošę. Art. Ry
tų vadas gen wllsonas savo žinioje tūri 
dvi anglų armijas ir amerikiečiu, leakų ir 
kt. keliasdešimt divizijų- Anglosaksų gink
lai jau seniai sukrauti Turkijoj, patogiai 
prie geležinkelių išdalytuose Sandeliuose. 
Pats Wilsonas su ravo štabu buvojo Anka
roje. Po Churchflio vizito Adanojc neutra
lumo terminas išnyko 13 Turkijos politinio 
žodyno. Turkai laiko save nekariaujančia 
?aliml, visomis progomis pabrėžia tavo gy
vybinius interesus ir pasisako už bavusfos 
padėties Balkantiorc atsfatyma.

vasara?
Galima apydręsiaJ teigti, kad netolimoje 

ateityje’turkai tą savo nusistatymą parems 
ir ginklu. Todėl Misteris buvo pakvietęs 
Bulgarijos karalių Boris?, kurio armija t«- 
rės atlaikyti iš. Turkijos ateinant; smūgi Eu
ropos tvirtovei. Vokiečiai ir ten gabena 
daug savo karirotaenės ir skubiai sta’o 
įtvirtinimus. Gautus atentatai ir -politiniai 
neramumai rodo, kad bulgarai nelabai nori 
su ašimi eiti.

Žiemos ofenzyvos apsvaipirtV sovietai 
pareiškė pretenzųas į Pabaltų;. Lenkifa. ir 
Jugoslaviją. Tai yra neteisinga ir priešinga 
ne tik Atlanto chartal. bet ir asglo®aksų 
politikai. Anglai linkę kiek su sovietais pa- 
Wzniauti. tačiau Vašingtosas laikosi kietai 
Edenui Roosevelto nepavyko palenk*!. So
vietai pratęsė žveiyhos sutarti, duodančią 
<erę japonams plaukioti net pačioje Ameri
kos tAlentų salų) panosėje. Roosevel'a- no
rėjo Staliną priremti prie Sienos fr^vyrpkaf 
Išsišnekėti da! bfirimos pokarinė* tvarkos. 
Stalinas .j tokius pokalbius a^bakė leisti®, 
nurodydamas, kad pirma reikia kariauti.

Sovietų ir an?Io?aksų interesų priaMri- 
gumus dar labiau supainiojo <etyno m3ke 
bolševikų nužudyti lenkų karini •* kai .Maskva 
staiga nutraukė su lenkais dipl. santykius 
Churchilis ir Edenas, ilgą laike potėdžlakda
mi su Sikorskiii.- prikalbė'o lenkus griežta? 
sovietams Etalsakytf Ir truputi palaektl

Anglosaksai ligi šiol sovietų atžvflri-.’ nė
ra prisiėmę fokių įsiparefcobmu. Prfėl vo
kiečių vasaros ofe-tryvą nenori gadint! so
vietu nervų, nėr tikisi, kad <>ovfe!ai Ir vo
kiečiai dar nusileis tyauro- Sovietų armi
joms stisitrynū?,bus1 kokia fr politinė kalba.

2 TAIKOS OFENZYVA

Katyr.o žudynės buvo gera proga ispanu , 
taikos ofenzyvai. Uis. reik. ain. Jordanas 
Barcslonoie pareiškė, kad, Ispamla pariryže- 
al tarpininkauti tarp ašies valstybių ir au- 
glosaKsų, Ji mapa.nti, kad Ir Vatikanas jos : 
taikos pastangas pilnai paraksiąs. Ta© pa
čiu metu Ispanų pasiunt. Va5irgi,one<su pa-, j 
našiu pasililymu fcrelpėši i ;Hulj. Tačiau Ha
lis, o drauge ir anglai parefškė, kad, anglo- 
sakstį taikos sqlygos nutartos Ca'-ablanco- , 
jo:. besąlyginė ašies valstybių kapitujlac'ja. 
Po por0K valandų ir Berlyną* pranešė, kad 
jis neprašęs ispanų tarpininkauti.

Lygagrečlai japonų pasiimt.' Kuibvševe . 
pasfriūli tarpininkauti tarp vok. ir sovietų. 
Stalinas atsakė gegužės 1 d.. įsakymu —ka- 
liausiąs lig! visiško uacipoallzao ir fašizmo 
sunaikinimo.

Vatikanas Ir toliau reikšmingai tyli. Ma
tyt, Popiežius vis dar nesurarda patogaus 
taikai momento. į Pį’ų XII vis dažniau 
krypsta kariaujančių tautų akys. Neperse
niai Vatikate lankėsi Vengru min. pi-m.bal-
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-'Sfą tema vyko vis! ašies fr ių partaeilų 
politiniai pasikalbėjimai- lėvasr’os pavojų' 
skelbia ne tik an^oseksų vyru pasi’fiky- 
maj, bet Ir realioji padėtia. Italija atsfdūrn- 
•i karo vėl fermų priengyje Eoropo* p’etūs 
staiga pasirodė eta apnuogintf. Vokietija 
griebėsi padėtį gelbėti. Balkanuose stengia
mai likviduoti partizanas, knri® valdo di
desne* sritis, negu ašies civilinė valdžia. 
Graikijoje ir BalsrarlĮoie paskatomis stato
mi įtvirtinimai ir patrankomis nukabomi 
Egėjau* bei Juodotfo* Jūre* pakraščiai Ban
doma |!-virtin<f ir Italija Bet kaip vlfurį Ir 
čia vokiečių pa-tangos atsimuša | sabotaži
nį daugumos italų n.utifeikiną fr j deletls- 
tinę kalų karių dvasiu. PranCflxtjaje ir vLa- 
iue okupuotame ’-'akarij ir S. Europos pa
jūryj* daug kur vokiečiai scaidurta su atvi
ra eabotažu. Tokiomis ta! Sąlygomis vokie
čiai ruošiasi 'groti kelių tūkstančių kilometrų 
EaropOJ krantus.

- Jausdamas likimo grėsmę, Murrolinfs 
per paskutinį pailroatymą dar karių bandė 
spausti Hitlerį, kad būtų sutvarkyti ar be it 
Sulvelninti Europos vidaus santykiai. Spyri 
pagaliau paskelbti vad. Naujosios Europos 
metmenf* lt pareikšt’, kokfa vte*a toje kar
koje teka Europos tautomis ypačiai o:a!o- 
stotas. Mussolini* padsake už mažųjų tautų 
laisvę Ir nepnklanvomamą ir stearėsį tą tė- 
zę praverti. Bet vokiečiai Ir fį kari? pasi
rodė nesukalbami ir nepamokonn. Iš |ų ko- 
mesiaių aiškiai matyli oii.tkal atkaklu* už- 
sVayrlwar varyti savo klaidingą liniją W 
galo. Tas voE'ečlų uesukalbatnumas dar la
biau pi islegia Europe* tautų nuolaikas fr 
ja* aepa’aakfai vokiečiams neteikia Efuro- 
pos tnvaręos IBvtkartee.

-■ • Būtų neatsargu spėlioti apie Jot dalu. 
Bet K daugelio momentų atrodytų, kad ji 
prasidės rudeniop, [sigu vyks vleųu smūgiu 
is karto. Gali būti, kad anglosaksai eis tar
pais ir pamažėle užltninė* Vfcdaržamlo jūros 
salas. Ir tįk po to trenka paskutinį ir !e»!a- 
mą smūgį kontinente. Be abejo, Europa* 
vidaus evoliucija tarp pat gaAi atneiti naujų 
dalykų, kurie prisidės prie bendro vaizdo 
pakitėjimo. . ' ' ė =•

Šiaip ar taip, esame paskutjnlųfa, įvykių 
išvakarėse. Vokiečiai, matyt, pasiryžę viską 
statyti- ant kortos.< Todėl manu tenka būti 
visokeriopai, peslruotuiiems sutikti lemJa- 
mus-ivykiu». "‘t

— Pilei Velykas Berlyne vokietis pr;-s 
žiūrėtojas įsakė'ant bačkos pririšti lietuvį 
dažbįninkų už tai, kad jis. pasiėmė Iria bul
ves ir jas slapta.išsikepi. Po to paimi laz- . 
d g ir falčiausia:, siaubo apimtų darbininkų 
akivaizdoje daužė, kol negyvai užmi šė.

NAUJA KOLONISTŲ BANGA
Gegelėj pinnoiio'nts dienomis pradėta 

masiškai vežti į Lietuvą lietuviškai kalban
tieji fr nekalbantieji vokiečiai. Nauja kolo
nistų banga sieks ligi 30 000 asmenų Ir dau- 
g’aurla bus apgyveudtata Suvalkijoj fr j va
karus n«o gelžk. Kaunas—Šiauliai—Joaiftis.

Vien per Kauną jan atgabenta per 6000. 
Jie įkurdinami Vandžiogalos. 1 apių, Babtų. 
Raudondvario ir Čekiškės valsšCmose Dkftt 
savininkai tari per tris diena* išsikraustyti, 
o jų vieton pa<odi'iamt vokiečiai. Taose 
valsč. jan apie 400 H-kų Išvarom! iš savo 
šėmės. Vokiečiai skelbia, kad nušaliną tik 
.aktyvius lenkus”, o lietuviai paliekami drau
ge su kolonistais vienoje pirkioje gyventi. 
Tačiau įvaryta labai daug ir tikrų lietuvių, 
nes „lenkiškumą* vokiečiai nustato pagal 
ta’, ar buvo „Pochodnės" nary!, ar preni'- 
meravo lenkišką spaudą, ar leido va’kus į 
lenkų snokykia*. skolinosi iš lenkų bankų 
arba už skolininkus laidavo arba yra ge*ų 
ūkių savininkais.

Stta nauia kolonistų banga dar labiau 
paaštrins Jau ir ta’p ftemnius sauvaliaujan
čių repatrljantų ir lietuvių santykius.' ir pri
ves prie rimtų incidentų. Civlffervaltungaž 
juo* provokuoja, nes visi tepatriitntai. ep- 
iCiBkluoĮami šautuvais ir autom ęinkla’r, o 
Kaune it. žandarų sudarytas net batidž’ania- 
sis būrys,’ su šarvuočia's, kulkosvaidžiais ant 
molOCTkių ir sunkvežimia’s. V.3 d ta» bū- • 
rys įau turėjo Ižvylrą į Babtus. Bet kai |«f- 
tikloo, kad repatrijantss pats nusižudė, tai 
į miškus Išbėgusių gyventojų nebeteriojo.

. , NėUJl AREŠTAI
IV 29 Vilniuje fr Kaune dienos metu se

linti keli spaustuvių darbininkai, žurnalistai, 
kadninkai ir Inž'nierląį, viso per 20 as menų, 
Ių’tarpe du Vilniaus dienraščio .NauioH 
Lietuva“ redakcijos našiai. Gautomis žinio
mis. .(ardyti* kažkurie „-'deliles* redaktoriai'

Mažo nai vokiečiai tikėjosi užčiupti siūlų 
gafus.į nelegalią spaudą Tačiau neatrodo, 
kad būtų ps’alkę ten, kur norėjo, nes su
imtieji buvo tučtuoją-i Iš Lietuvos išvežti, o 
nelegali spauda tebeina. l auktina ir daugiau 
paradų «':>mhrt|ln’ų.

Bet dėl to tautos Informavimo Ir orien- 
tavjmo darbas neturi snrtoii. ties tęsiame 
parkingą knvgnošių palikimą ir kovojame už 
Lietuvos nepriklausomybę, ka’p karys kau
tynių įkarJtyie nesl'raukia iš rovjps lauko, • 
bet. prie žemės prisigūžęs, budriai seka prie
šą ir atsargiai sėliną, taip tari elgtis leldė-a. 
Jai, o ypačiai plalintbiai. Sustiprintas Vqhs- 
nyratyvn.Tas, budrumas, atsargumas k vy- . 
tiškus atkaklumas bej drąsumas ligi galo..

— Nuo gegužės pradžios visi Lietuvos 
geležinkeliai įjungti į tiesioginę Reicho ge
ležinkeliu administracija ir Lietuvos Gele
žinkelių Valdyba panaikinta.
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KAIP EINA MOBILIZACIJA?
Vėžio žingsnio 1919-24 m. gimusieji 

ligi galo lieka ištikimi savo pirmajam apti- 
sp endimui-stoti, kai Sauka nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybė. Į suėmimo punktus per 
dienų atvyksta tik po vieną kitą. Miestiečiu 
stoja daugiau, negu kaimiečių. Previncijoj 
kar kuriuose valač. stojimo laikas išdėstytas 
net ligi birželio pabaigos (Biržų ir Zarasų 
apskr.). Daugumas stojančiųjų renkasi gen. 
Justo statybos bataln. Gal ligi vasaros vo
kiečiams ir pavyks išvežti kokį trejetą tūkst.

Pono Kubiliuno p aketais, bet ne per ra
diją paskelbta karininkų, vir'ilų ir puskari
ninkių registracija turėjo kiek didesnį pasi
sekimą. Kai kur registruotis pašauktieji ne; 
spėjo susiorientuoti, kiti pabijojo pakliūti į 
vokiečių nemalone arba represijų prieš šei
mas. Kaune įsiregistravo apie 1500 karininkų, 
viršilų ir puskar. Panaši proporcija ir Pane
vėžyje. Vilnioje registracija dar nebaigta- Ki
tur p ovincljoje—po labai nedaug.

Vokiečiai ypačiai pageidavo žemesniųjų 
laptnių karininkų, kurie galėtu eiti burių ir 
kaopų vadų pareigas. Tačiau daugumas jau
nųjų kariniekų solidarizavo su jaunimu ir 
nesiregistravo Todėl Ir su p. Kubiliūno pa
galba nepavyko vokiečiams suardyti vienin
go tautos nusistatymo.

Ar Berlynas, turėdamas prieš akis nieko 
gero nežadančią vasarą, sutik* duoti civilfer- 
valtungui laisvas rankas, kad būtų tarp -vo
kiečių ir lietuvių tautų nubrėžta kraują sie
na, tuo tarpu neaišku.

KONFERENCIJA IR PROPAGANDA

Vokiečiai stengėsi išnaudoti konferenci
ją propagandai. Oficialiai paskelbta* Ros 
aprašymas ir p. Rentelno ištaisytos rezoliu
cijos buvo (teiktos užsienio žurnalistams su 
prierašu, lad tai vienas konkrečių faktų, kaip 
kurie vad. naujoji tvarka Europoje.

Tačiau p. Renteinąs nuslėpė ta* rewrite- 
cljte. kurio* bnvo keafereacifoje peeekaity- 
to* ir įteiktos. Irgi ne k-jos dalyvių kaltė, 
jota* adresate, turbūt, nebus paliekąs it tą 
rezoliuc. sudaryta* Fiureriui aietnorangumM.

Jo pradžioj* konetataojaasa. kad Spv. 
S-ge, okupuodama Lietuvą, suspendavo Lie
tuvos valstybių!* suverenumo vykdymą. 
Lietuvių taura nė vįem* mementą nelaikė 
t*s padėties nei normaliu, nef teisėta. Ki
lus vokiečių sovietų karui, j! visuotinta su
kilimu prieš bolševikus atstatė suspenduoto 
Lietuves valstybinio suverenumo vytdyvrą 
ir sudarė Lafk. Vyriausybę Tačiau voale- 
čla*. įvesdami Lietuvei* vokiečių civilinę val
džią ir sustabdydami Baik. Lietuvos Vyriau
sybės veikimą Ir auvaseaumo vykdymą vėl 
suspendavo. T* padėti* tebesitąsla:

.Lietuvių tauta. Ir tebesant Lletavoa val
stybės suvoresuato vykdymui saspeodno- 
tam, vedamai su bolševisau kova! sataro- 

riikai talkina: dalyvauja karieoaMė* Iraa*- 
porio <aikinfekue«« kare pramonėje. Rei
cho Darbo Tarnyboje, duoda savo žemėn 
ūkio fr kita* ūkines gėrybe* bei gamfnlns, 
lietuvių savfiaugos dalinius froute-

Savanorilkas lietuvių tauto* dalyvavime 
kovoje su bollevfimu pastaram* mes* ypa
čiai sunkiname* civ. vokiečių valdžios tartų 
vartoti represiniu priemonių tiek prie* ats
kiru* lietuvius, riet prieš Nežavių IvfeVmo 
fr kfta* įstaigas

Visuotinis ir besąlyginis Met. tauto* įsi
jungimą* į kovą »u bolševizmu, *u tok fu 
nnollrdž’u entuziazmu 1941 m. birželio 22 
pradėtas tauto* sukilimu, tegali būti patei
sintas, suprasta* ir {vykdomas vien aKta- 
člus Lietuvo* valstybinio suverenumo vyk
dymą. ne* įpareigoti lietuvių tautą totaliniu 
būdų dalyvauti kovoje s* bollevizam teisė
tai teSali vien nepriklausomos suvereninės 
Lfet'tv** Vyriausybė*.

Čia tikrasis lietuvių nusistatymai.

KURSTOMI GYVENTOJAI
Vokiečiai nuolat savo taktiką kahalieja. 

Perenei* metais viešai kalbėto prieš lanku* 
Ir rusus, kaip savo priešu* juos slopino Ir 
lietuviu* prieš juo* kurstė. Šiemet visu smar
kauta <MB*f engti lietuviu, o aiteteii varg
tų* leakage Ir remti rnfua, kad juo* eukni- 
šlytų prieš lietuviu*.

II ilvežtųlų Vilnies* lenkų kunigų pa- 
lel*t< ir grąžinti 6 i Vilnių, o gyvenantiem* 
Lietuvoje rusam* jstelgtas Biuras ir,paskir
ta* jgalfotinis. kuri* rūpinsi* rusų reikalai* 
Lietuvoje. Tikriau — rūpia*!* raau* panau
doti vokiečių reikalam*. Ji*, aplenkdama* 
savivaldą, ryžius larky* tiesiog su komisariatu.

Kai kutinot* rajonuose, bu* rusu dengiau 
gyvena, clvtlfervaltungo įratioitnl* ragina ru
su* efoti j policiją, kad atslkesiytu lietu
viams. Lietuvei didinamas rūtų skaičių*. Jau 
atgabenta | Alytų /jam* vėl tfltint plečias!) 
3000 rusą, kurie pasitrankė aykln *e vokie
čiai* nuo bolševikų. Būsią atgabenta dar 8000.

MŪSŲ RĖMĖJAMS
Pakvituojame gauta* auka*.- JM. R. M, 

F*. ČM, lasp, Indėnas Ir Jokūbe* po 5 RM; 
LAF. Kairy*. KA, JG, Elena D, MMM Po 
IM RM> BB. Žd po 10 RM; IS. Karktas, 58 
ir Svyruonėli* po 20 RM» AJ 25. J Senato- 
File 40. BĮ 50, iš M p 55. N iš Pa 75. G 80. 
AG 120 Ir Siūlas 200 RM.

— Ueiverulteiel ir kl. aukštosios mok. 
t*b*pa«it!eka uždarytos, nore vok. tuo rei
kalu neišleido Jokie potvarkio. Šiuo matu 
jie sako*! sutinką medic., techn. ir nrilklnfak. 
lak ai t. aukšt. kursų stud leisti baigti ligi 
1943X11.31, o žes*e*n. kūmų stud, kalbiu* 
važiuoti į Relchoi un-t»*. Tačiau tai tik et- 
vilfervaltungo kombinacijos teisinį un-tų už
darymą nudelsti, o Bel. stud, išsklaidyti.

4


	1943-Nr.08-I-LAISVE-0001
	1943-Nr.08-I-LAISVE-0002
	1943-Nr.08-I-LAISVE-0003
	1943-Nr.08-I-LAISVE-0004

