
EKSTRA LAIDA

Pasaulis žino ne tik apie lietuvių kovą su 
bolševikais, ne tik apie nusisekusį 1941 m. 
birželįo mėn. sukilimą ir sudarymą Laik Vy
riausybės, kurią po 6 savaičių vokiečiai paša
lino, bet taip pat neblogai painformuotas ir 
apie visus civilfervaltungo darbus Lietuvoje. 
Ypačiai didelio- dėmesio susilaukė lietuviai, 
kada žiemos gale atmetė Rentelno organizuo
tą legioną ir visas darbo mobilizacijas, pa- 
reikšdami: „Pirma Nepriklausomybė, paskui 
mobilizacija“. Atmesdami legioną ir sobotuo- 
dami darbo mobilizacijas, lietuviai parodė 
daugiau tautinės drąsos ir politinės išminties, 
negu tokie vengrai, rumunai ir bulgarai,—ra
šė pavasari švedų laikraščiai. Lietuvių morali
nis kreditas pasauly niekad nebuvo toks aukš
tas, kaip dabar, — skelbia šveicarų spauda. 
Net anglų ir amerikiečių laikraščiai ir radijas 
su aiškia simpatija lietuviams pranešinėja apie, 
įvykius Lietuvoje ir nuolat savo politikams 
primena, jog būtų pažeisti Atlanto chartos 
principai ir žmonija atsistotų trečio pasaulinio 
karo akivaizdoje, jeigu anglosaksai leistų so
vietams dar kartą užimti Pabaltijį ir ki
tas Europos sritis.

Todėl mes su pasišlykštėjimu atmetame 
vokiečių pastangas civilfervaltungo pagalba 
versti lietuvius kovoti su bolševizmu. Mes 
puikiai prisimename, kad bolševikus Pabalti- 
jin įleido ne anglosaksai, bet Ribentropas su 
Molotovu 1939 m. rugpjūčio gale pasidalino 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Vokiečių neskrupu- 
lingumą Pabaltijo atžvilgiu rodo ir dabarti
niai faktai. Į Lietuvą pavasarį grąžintas dide
lis vokiečių repatriantų skaičius, o dabar į 
Palangą, Šiaulius, Kauną evakuojami Ham
burgo, Berlyno ir kt. bombarduojamų Vokie
tijos sričių gyventojai. į Latviją ir Estiją re
patriantai negrąžinti Reicho gyventojai taip 
pat neevakuojami. Reiškia, vokiečiai palieka 
atviras rankas 1939 m. Pabaltijo padalinimą 
dar kartą pakartoti.

Tačiau Lietuva bus nepriklausoma. Ir mes 
pasinaudosime kiekviena tarptautine proga 
savo valstybei atstatyti. Viena tik mintis, kad 
Lietuva bus nepriklausoma, pripildo lietuvių 
širdis savo jėgomis pasitikėjimo, kad visus 
sunkumus pakeliui į Nepriklausomybę nuga
lėsime. Bolševikai — mirtini lietuvių tautos 
priešai. Tačiau ir vokiečiai ligi šiolei neparo
dė lietuviams draugiškumo. Todėl mes bepa- 
sitikirne vien savo jėgomis ir darome tai, kas 

atitinka lietuvių tautos interesus O Lietuvos 
interesas — su neišblaškytomis jėgomis pa
sitikti karo pabaigos Įvykius

Kasdieną aiškėja, kad karo nelaimės nei 
vokiečiai, nei sovietat Karą laimės tie, kurių 
rankos nekaltų žmonių krauju bus mažiausiai 
suteptos. Todėl vok. sąjungininkai pradėjo va
duotis iš vokiečiu, politinės įtakos. Suomiai nuo 
praeitų metų vasaros faktiškai nebekariauja._ 
Vengrai, sumobilizavę apie 1 mil. vyrų, laiko' 
juos vien savo sienoms ginti. Rumunai iš Ry
tų fronto atšaukė paskutinius dalinius Ašies 
antrasis galas — italai, atstatę Mussolinį, ruo
šiasi kapituliuoti, kad .galėtų išvengti visiško 
Italijos sunaikinimo. Švedai sulaikė vokiečių 
kariuomenės gabenimą per savo teritoriją į 
Suomiją ir Norvegiją. Rytų fronte vokiečiai 
pasiliko vieni ir vos bepajėgia sulaikyti sovie
tų tankus ir pėstininkų masių veržimąsi. Ham
burgas, Essenas ir kt. Vakarų Vokietijos mies
tai sunaikinti Skubiai evakuojamas Berlynas. 
Italai darbininkai metė darbą ir grįžta namo. 
Ir danai po Hamburgo bombordavimo par
bėgo į Daniją. Kiti užsieniečiai darbininkai 
kenčia baisiai bombarduojami, ^vokiečių nie
kinami ir blogai maitinami, laukdami tik pro
gos pabėgti

Mes tai primename ne todėl, kad laikytu
me tikslinga smeigti peilį į sunkioj padėty 
atsidūrusių vokiečių nugarą. Talkininkaudami 
savisaugos daliniais ir transportininkais fron
te it užfrontėje, siųsdami Į Reichą darbinin
kus, telkdami žemės ūkio gaminius ir Įvai
riais būdais finansuodami karą, mes vokiečių 
tautai parodome daug draugiškų gestų. Tačiau 
iš vokiečiu už tai nė gero žodžio negavome.

Paskutinės civilfervaltungo priemones ver
čia peržiūrėti ligšiolinę mūsų laikyseną. Mes, 
nesame vokiečių tautos priešais, tačiau civiif. 
taikome pagrindine gero lietuvių vokiečių su
gyvenimo kliūtimi. Jeigu Lietuva, ligi šiolei 
buvusi ramiausias Rytų fronto užnugaris, pa
virs ne tik lietuvius, bet ir vokiečius ryjančia 
pragarme,—už tai atsakingi bus vien vokiečiai.

—Ruošiamasi atšaukti atidėjimus 1012-18 
m gimtisiems vyrams. Netrukus bus skelbia
ma 1906—1911 m. gimus, vyra mobilizacija.

—Visi Volgos vokiečiai, bolševikų atitrem- 
ti Oudijon, šį pavasari išvežti į Litzmannstad- 
tą. į Lietuva kaip tik tuo metų’ atgabenta di
džiausia vokiečių repatriantų grupe.
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LIETUVOS LIKIMAS {PAREIGOJ 
vietą ir laiką nu! į....... . m.p, ..uu
kas nuo pelnyto likimo negalėj pabėgti.

Ponas Rentelnas Sauckeliui iškilmingai pa
žadėjo per trumpa laiką pristatyti darbams į 
Reichą naują lietuvių kontingentą — 40.000 
žmonių. Nebesitikėdamas savanoriškumo, Ku
biliūno ir kiti} meškerėmis prižvcjoti tokį di
delį skaičių, Rentelnas griebėsi jėgos ir grą- 
sinirpų.

Kaune nuo rugpjūčio pradžios pradėtos 
intensyvios medžioklės gatvėse, kinuose ir pa
plūdimiuose. Apstoti Nemuno ir Neries tiltai. 
Naktimis krečiami namai. Ieškodami mobili
zuojamo amžiaus lietuvių, žandarai laužiasi Į 
privačius butus, grobia vertingesnius daiktus 
ir atiminėja maisto produktus. Brutaliai tikri
namas keįjivių judėjimas plentais, geležinke
liais ir garlaiviais. Paštuose konfiskuojami 
siuntiniai, fsakyta maisto kortelių neišdavinėti 
be {staigų pažymėjimų. Dėl to daug gyvento
jų kortelių negalės gauti. Taip vokiečiai badu* 
nori priversti lietuvius jiems nusilenkti. Pra
dėti kaimų ir miestelių apgulimai.

Norėdami gyventojus dar labiau įbauginti, 
vokiečiaįjš lėktuvų ir automobilių mėto nie
kieno nepasirašytus atsišaukimus, kuriuose 
grąsinama su į priėmimo komisijas nestoju
siais, nestojančius remiančiais ir prievolių ne- 
atlikusiais ūkininkais atitinkamai pasielgti. O 
tose vietose, kur mobilizuojami vyrai mažiau
siai stos arba kur bus teikiama nestojusiems 
prieglaudą, bus plačiu mastu vykdomi areštai 
Neradus namuose ieškomo asmens, bus areš
tuojami namiškiai ir giminės Pasipriešinimas 
galįs iššaukti visos apylinkės gyv. iškraustymą.

1912—1925 m. gimę vyrai ir 1914—1922 
gimusios footers! Jūs esate gyvasis lietuvių 
kovos dėl Nepriklausomybės frontas ir šiuo 
metu nešate sunkiausią tos kovos naštą. Lie
tuvos ateitis reikalauja, kad jūs niekur n e 
vyktumėte Nuo jūsų ryžtingumo, suma
numo, drąsumo ir pasiaukojimo priklausys, 
ar Rentelnui pasiseks ar nepasiseks. Jeigu 
Rentelnui pavyks jūsų nusistatymą niekur ne
vykti palaužti, — civilfervaltungas ir toliau po
naus Lietuvoje, šiltose vietose sėdėdamas ir 
naujas mobilizacijas skelbdamas. Bet jeigu 
Rentelnas numatyto kontingento nepajėgs su
daryti,—civilfervaltunsas gaus nešdintis, ir 
Lietuvos valstybės atstatymas bus apčiuopia
mai priartintas.

Rentelnas puikiai žino, kad nuo dabartie 
nės mobilizacijos priklauso civilfervaltungo li
kimas, todėl norėdamas Lietuvoje išlikti,*gali 
leistis, net į kvailiausius kraštutinumas. Mes 
civilfervaltungas, o taip pat visokio plauko 
repatriantus garbingai įspėjame: už kiekvieno 
nekaltai pralieto lietuvio loaują asmeniškai 
atsakys ne tik civilfervaltungo pareigūnai, bet 
ir visi tie vokiečių tautybės asmens, kurie 
Lietuvoje gyvena ir bandys gyventi Aktyvaus 
pasipriešinimo tuo tarpu ' vengti. Atsiteisimo

LENKTYNĖS SU BOLŠEVIKAIS*

Sugautieji Kauno mieste ir apylinkėse^ bu
vo vežami i Šančius ir uždaromi į bolševi
kams belaisviams skirtą lagerį. Šiuo metu ja
me yra keli šimtai jatfnų vyrų. Pradžioj vo
kiečiai juos vertė pasirašyti, kad savanoriškai 
stoja Į wejirrnachta. Tačiau suimtieji nesutiko 
pasirašyti. Tada vokiečiai atnešė bolševikų 
belaisvių rūbus su SU raidėmis ant nugaros 
ir vertė jais .apsivilkti. Suimtieji ir to nesuti
ko padaryti. Tada vokiečiai įsakė neduoti 
maisto. Taip praėjo kelios dienos. Bet suim
tieji ir dabar nenusileido. Vokiečiai, neišgavę 
jų parssųT'kad savanoriškai stoja, sugrudo į 
užkaltus gyvulinius vagonus. Dali vagonų su 
stipriomis sargybomis išvežė į Rytus, o dalį 
— į Reichą.

AUKOS
J B 1; BR 2; GB 3; Mamulė 4; Avalainė, 

Ūkininkė, Cibuliuks, ML, VN po 5;-4JS, VB, 
EB, Dangirutė V, AIS, X, ...,!, KY, Rožė, 
Nemunėlis, Rūta, Mergužė, KK, B, ReG, AA, 
G, Svyr, Berž, Nen, C, Žvirgždas, Xp, Leo, 
MGėlė po 10; An 11; IrenaA, OLietuvė po 
15; Perkūnas, Šarūnas, X, Rausvė, Abc, VA, 
Sli, CSC, Tex, -AJV, Snrkų po 20; ŠA, PerK, 
A, Akm po 25; H—ler, Ga po 30; Kalnėnai 
37; Fpp 50; Kr, JS pa 60; Š s 70; LG 80; XY 
90; PB, PK, J J po 100; Nm 115; TBR 156; 
JKK..SAJ, SLO, Jokūbas, Ūdra, Žvirblis K,M, 
T, K po 3; Martelė, Parplys, Papkis,’ Žiogas, 
JB, JSK, BPR, XXX, JAK, SK, Pė, Mt, A-A; 
MA, Mėta, Btjunas, Rūta, R J, Ožys, Rabinzo- 
nas, Briedelis, Ąžuolas, f&vaikietis, Nuodai, 
Lapas, Tvirtas, Oka, Garnys, Beržas pVyšma, 
PEglė, Tetirvinąs, Varna, Pagalys. Dėžė, Ra- 
gaučius, Skonis, Lietuvis, Žaibas, Varnas, PK, 
Rupkė, Saulė, Kirvelis, Sakalas, ūietuv.IĮ, GeL- 
Vilkas, Barbaras, Tiesakalbis, Kregždėnas, L. 
Kovotojas po 5; Labas, KG, Azof po O; Gr, 
J B, Malka, LietO, Siuvėjas, Gandras po 4; 
Rokas, X, Bitės Gurk., Senis, Parpelis, Varlė, 
GK, StefK, Plaštakė, Bijūnėlis, Girklys, ŽK, 
Km, AišP.LA, TGy, BJ. XX, BĮ, Rugelis po 10; 
Cgl 15; PavGandras, Žirnis, Žemči*as, Šim, 
A, JBEB,KpD, Ąžuolas po 20; Ast 30; Jm, G 
po 50; Teterva 100;- Jan 350 RM.

Skaitytojai ir platintojai prašomi laikytis 
kuo didžiausio atsargumo. Laisvoji spauda 
leidžiama visai tautai. Visi tie, kurie pas sa
ve užlaiko laikraštėlius, daro kitiems didelę 
žalą. Įvykiai labai greitai bėga, todėl platinto
jai prašomi apie-.viską skubiai informuoti lei
dėjus. Pasunkėjus padėčiai, reikalingos gau
sesnės aukos, kurias, siųsti per platintojtis.
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