
Vokietija jau metai praiaimi visus mūšius, 
o politiškai — baigia netekt: visų draugu Eu
ropoje. Orėsią pralaimėjimo šmėkla. Kad ją 
toliau nustumtų, Vokietijai reikia ir politinių 
ir propogandinių laimėjimų. Faktai rodo, kad 
tai vėl verčia peržiūrėti ir Rytų politiką.

Vienintelė vieta kur Vokietija šiuo metu 
gali politiškai ką nors "laimėti, yra istorinės 
Lietuvos srityse gyvenančios tautos. Bet jei 
ukrainiečiai, gudai, lietuviai, latviai ir estai 
su vokiečiais leisis į kokį politinį žaidimą, tai 
tik dėl to, kad' Vokietijos pastangos laikyti 
bolševikus ko toliau nuo Reicho sutampa su 
tų tautų siekimais atgauti nepriklausomybes, 
kurioms gresia tie patys bolševikai.

Iš visų istorinės Lietuvos tautų mes paro
dėme daugiausia, organizotumo ir valios ne
priklausomybei laimėti. 1941.VI.23 visuotinai 
sukilome prieš bolševikus, sudarėme Laikifią^ 
ją Vyriausybę, dezorganizavome Raudonosios 
armijos užnugarį, apsaugojome įmones ir di
džiumą susisiekimo bei karinių įrengimų, ap
valėme kraštą nuo perblokštų bolševikų gau
jų, panaikinome bolševikines nacionalizacijas, 
išvalėme nuo bolševikinio gaivalo administra
ciją, paleidome įmones į darbą ir tt. Tolyn į 
Rytus žygiuojanti vokiečių kariuomenė turėjo 
draugiškus gyventojus, sauge, susisiekimą, ge
rą maisto produktų tiekimą ir organizuojamą 

-Lietuvos kariuomenę, kuri tuč tuojau buvo 
pasiryžus Rytų fronte užimti barą greta vo
kiečių kareivių.

J ačiąu Reicho politinė vadovybė svaigo 
tada nuo 1939—1941 m. žaibinių laimėjimų 
ir pirmųjų Rylų karo žygių. Kai spshilbintas 
pasaulis sekė, kaip vokiečiai triuškina sovietų 
armijas, diplomatai kelias savaites stebėjo, 
kaip-rokiečiai išlaikys pirmąjį politinį Rytų 
egzaminą, kaip pasielgs su tautine Lietuvos 
vyriausybę. Sakoma, kad Ribentropas Hitle
riui siūlęs Lietuvos valstybės atstaiymą pri
pažinti, tačiau tam pasipriešinęsis Himmleris 
ir partija. Kai Laik. Vyriausybė, vokiečiams 
įvedus civil fcrvultungą, pertraukė darbą, tą 
faktą plačiai išreklamavo ne tik neutraliųjų ir 
anglosaksų spauda, bet ir. magesnieji Vokieti- 

* jos sąjungininkai išsitarė, kad karą laimėjusi 
Vokietija ir su jais pati. igs taip, kaip su Lie
tuva pasielgė.

įvesdamas civilfervaltungą, Berlynas visais 
frontais pralaimėjo, nes Lietuvoje prasidėjo 
kelias atgal. Kariškai — vietoj lietuvių kariuo
menės, kuri laikytų barą Rytų fronte, tėra po 
visą Rytų erdvę išmėtyti savisaugiečiai, staty
bininkai ir transportininkai, kurie drauge ne

sudarytų nė pusantros divizijos ir kurie nor 
grįžti namo. Ramioje užfrontėje civiifervaltun- 
gas prigyveno bolševikinių gaujų, kurios de- 
gi.-aūkius ir naikina susisiekimą ir kurioms 
likviduoti vėl reikia kreiptis į 1941 m. vasarą 
nuginkluotus lietuvius partizanus. Psichologiš
kai — sugriuvo milas, kad vokiečiai yra or
ganizacijos meisteriai ir pareigingi piliečiai, 
nes civilių vokiečių tarpe ligi šiol tematėme 
pusinteligenčius nemokšas, karjeristus, kyši
ninkus ir spekuliantus. Propagandiškai — ru
dieji visu kuo pasirodė panašūs į raudonuo
sius giminaičius. Politiškai — jie nugriovė lie
tuviuose bet kokį pasitikėjimą vokiečiais.

Tačiau ci vilferval t-mgas turi ir „nuopelnų“: 
iššaudė žydus, kolonizavo geresniuosius tikina, 
gezelšaftais sugriovė Lietuvos pramonę, grą
žino Laik. Vyriausybės panaikintus denadona- 
lizacijos įstatymus, keli tūkstančiai partinių vo
kiečių ramioje užfrontėje dvejus metus augi
no pilvukus, medžiojo, ūliojo, ilsėjosi paris* 
kirktose dvaruose. Darbams Reiche ligi pava
sario primedžiojo apie 50 000 žmonių. Dėl vl« 
sų šitų „nuopelnų“ bus nelengva civilfervaltun- 

^gu atsikratyti. Jo pareigūnai — Lietuvoje po
nai. O kariuomenėje jie būtų paprasti karei
viai tr tik retas — puskarininkis. Tai jie ir da
ro viską ir Berlyną informuoja taip, kad Lie
tuvoje ko ilgiausiai pasiliktų, nors Reichas iš 
to ir nieko nelaimėtų. Kai organizuotasis SS 
legionas nepasisekė, Rentelnas gavo aiškintis 
net Berlyne. Rentelno reikalus Lietuvoje, pa
taisė konferencija, kurios viešuosius nutarimus 
vokiečiai panaudojo propagandai po visąpasaulj

Liepos pabaigoje Sauckelis pareikalavo 
40 900 žmonių į Reichą. Rentelnas turi juos 
išrinkti, jeigu nori Lietuvoje išsilaikyti. Nuo 
pavasario per komisijas ir medžiokles surink
ta apie 8 000. „Operacijos“ Vilniaus krašte 
davė per 2000. Dar trūksta 30000. Tuos pri
žadėjo per du mėn. surinkti Kubiliūno savi
valda, naiviai tikėdama, kad. tuo gelbsti lietu
vių tautą. — Atvirkščiai. Tuo stiprinamas ei* 
vii f ervaltungas. Berlynas realiau į padėtį pa
žiūri tada, kai jį ištinka koks nepasisekimas. 
Kai sovietai užėmė mažne pusę Ukrainos, Ber
lynas žada ukrainiečiams nepriklausomybę. Ka
da apie 30 ilsių div. išsijungė iš Balkanų, Ber 
lynas kalba apie Graikijos, Albanijos ir Mon
tenegro nepriklausomybę. Nejaugi savivalda 
savo naiviom nuolaidom nori privesti prie to, 
kad vokieč ai apie netrukdymą Lietuvos va!s- 
tybei atsistatyti imtų galvoti tada, kai bolše
vikai atsidurs.„prie Vilniaus?

x (Rerkelta į? psl.)
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AŠIES LŪŽIS FR ANGLOSAKSŲ KOMBINACIJOS
Badoglio pasidavimas Tai didžiausias šia

me kare politinis ir karinis persilaužimas ang
losaksų naudai, labai pakeičiąs padėtį Pietų 
Rytų Europoje. Iš sąjungininkų italai virto 
Hitleriui pnesais. Beveji: visas jų laivynas iš
plaukė Į anglų uostus, kariuomenė daug kur 
ir dabar vokiečiams tebesipriešina, gyventojai 
išvystė atkaklų sabotažą. Iš vidaus fronto vo
kiečiams iškrito italų divizijos, buvusios Pran
cūzijoj ir Balkanuose. Padėties neišgelbės nė 
Musolinis, kurs bando organizuoti fašistų liku
čius. Nelaimingą italų tautą jis dar labiau su
skaldys, nuleis jai daug kraujo, ypačiai kairie- 
siams, kurie, jj’nirvertus, su savo veikla ėmė 
viešai rodytis. Anglosaksams tai bus gana pa
togu. Musolinio veik'a — didelis bandymas 
voKiečių vado prestižui gelbėti. Naciai labai 
džiaugiasi Musolinio išvada, imu. Anglosaksai 
tiki, kad Duče vis tiek jau bankrutavęs ir kad 
toks pat likimas laukia ir Fiurerio. Badoglio 
pasidavimas vokiečiams smukdo moralę, nes 
ir eiliniam piliečiui, Goebelso propaganda 
maitintam, dabar turi būti aišku, kad kova nuo 
Šaknio, dar kiek ilgiau sustojusi prie Po upė', 
netrukus pasieks Austrijos sieną. Nusižiūrėję 
j italus, ieškos .tinkamos progos kapituliuoti 
bulgarai, vengrai, rumunai. Dabar visuose Bal
kanų kraštuose, ypačiai Bulgarijoj, nuolat ky
la didesnių įtempimų ir neramumų. Anglo
saksų štabų karininkai jau derina Michailovi- 
čiaus ir Tito būrių karinę veiklą Adrijos pa
jūry. Tai rodo, kad neilgai trukus reikia lauk
ti ir Balkanų fronto. Tuo būdu anglosaksai 
siekia užimti pozicijas prie Dnnojaur, kur 
kaip tik norėtų atsidurti sovietai.

Sovietai anglosaksų žaidime. Prieš pat nu
vykdamas j Kvebeką Rooseveltas V11I14 pa
sakė: „Mūsų priešai yra ne tik vokiečiai, italai 
ir japonai, bet ir kiekviena tironija ir klastos, 
kurios trukdo žmonijai kelią j civilizaciją“. 
Apie kokią tironiją čia kalbama, negali nus
lėpti nė didžioji Churchillio kalba, pasakyta 
pasibaigus Kvebeko k-jai po to, kai Maiskis 
nuvyko j Londoną ir pasimatė su Edenu. 
Churcbilfis ilgai kalbėjo apie santykius su so
vietais ir gyrė Strliną. Jis sakė, kad rusams 
palengvinti reikia sudaryti tretįjį frontą, nes 
antrasis frontas jau esąs vakaiuose ir jį su
darą nuolatiniai puolimai iš oro. Sovietai in
vazijos j Italiją ir numatomo Balkanų fronto

(Atkelta iš 1 psi.)
Ligi šioi mes rodėme gerą pavyzdį visom 

istorinės Lietuvos siičių tautoms, laikydamie
si principo: „Pirma nepriklausomybė, paskui 
mobilizacija.“ Jam privalome likti ištikimi ligi 
galo, nes nuo to mūsų atkaklumo daug pri
klausys nė tik valstybės atstatymo pagreitini- 
maSį bet ir mūsų moralinis kapitalas toms 
sritims, kuriose prieš, kelius šimtus metų po
litiškai vyravome. 

nelaiko antruoju frontu, nes tai uždaro jiems 
kelią j Europos Pietus. Ir dabar dar šaukda
mi antrojo fronto, sovietai norėtų jį matyti 
Prancūzijoj ar kur nors p’rie Lamanšo.

Po to Churchillis išvyko į Vašingtoną. 
Edenas parvyko Į Londoną, kur iš Maskvos 
atvyko Maiskis, o iš Amerikos Davies Jie ta
rė-:! palaikydami nuolatinį kontaktą su Vašing
tonu Buvo pranešta, kad susitarta Vidtužemio 
jūros politikos klausimais. Po Badoglio kapi
tuliacijos pasirodė, kad į okupuotosios Italijos 
politinę ir karinę vadovybę šalia anglų ir ame
rikiečių atstovų įeis ir sovietų atstovas. Spėti
na, kad lygybės vardan Rytų bei Šiaur. Euro
poj, kur lemiamąjį vaidmenį gali Suvaidinti 
Raudonoji armija, sovietai gaus įsileisti ang
losaksų atstovus. IX.6 dėl tų pasitarimų „Ti
mes“ rašė, kad su rusais b vo tartasi klausi
mais, kurie liečia ne tik dideles, bet ir mažas 
valstybes, norinčias ir toliau pasilikti vaistu 
bėmis. Čia priminima, kad VIII,14 kalboje 
Roosrveltas pasakė, jog su atvaduotais Euro
pos kraštais reikia elgtis kitaipj negu Sicilijoj 
ir Italijoj. Reikės skirti kraštus, kurie turi sa
vo vyriausybes nuo kraštų, kurie savo vyriau
sybių neturi. Savo vyriausybes ar komitetus 
Londone ar kur nors kitur turi Graikija. Ju
goslavija, Prancūzija,Jielgija, Olandija, Nor
vegija ir Lenkija. Tik Pabaltijo kraštai savo 
tautinių vyriausybių neturi. Dėl to reikia s;.ė- 

^ti, kad Uooseveltas čia bus turėjęs galvoje 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Anglosaksų spauda drauge praneša, kad 
Sov. S—goj beveik badas ir kad sovietų žie
mos ofenzyvos gali ir nebūti. Žinoma, toji 
spauda visiškai nutyli apie milžiniškus Turki
jos ir angių armijų pasiruošimus Artim. Ry
tuos. Tad su galima Anglijos, J. Atner. Vals
tybių ir Sov. S—gos užs. reik, ministerių kon
ferencija, taip pat ir su Roosevelto, Churchi
llio ir Stalino susitikimu, anglosaksams nėra 
ko skubėti. Aiškiai matyti, kad anglosaksai 
mano, jog sovietai geriau juos vertins kai 
desantinės armijos atsidurs jau Rumunijoj ir 
Šiaurinėj Europoj. Neutraliųjų kraštų spauda 
praneša, kad visą vasarą ėjusios intensyvios 
vok. ir. sovietų derybos dabar nutrukusios. Vo
kiečiai Ukrainoj priversti trauktis visu frontu 
ir evakuoti Kubanės prietikį. Veikiausiai jie 
sustos prie Diniepro ir mėgins gintis linijoje 
Zaporožė — Diniepropetrovskas — Kijevas, 
o šiaurėje bandys remtis Stalino linija, kuri 
eina pro Smolenską ir į vakarus nuo Briansko. 
Faktai rodo, kad tai nelengva. Traukdamiesi 
vokiečiai visiškai naikina bet kokius trobė- 
sius ir susisiekimo linijas, kad sovietai gautų 
žiemoti atvirame lauke.

Kada bus karo pabaiga? Po Kvebeko k-jos 
pasakytoj kalboj Churchillis užsiminė esąs 
dažnai to klausinėjamas ir pareiškė, jog vis
kas daroma, kad karas baigtųsi ko g> eičiau-
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šiai Ar karas šiemet pasibaigsiąs, spręsią gin
klai. Jeigu vok. norėsią karą perkelti į sekan
čius metus, jiems juo blogiau. Vokiečiai spi
riasi, ir atrodo, kad karas turės tęstis dar bent 
metu?-. Su tuo reikia skaitytis, nors stebuklai
— visada galimi.

RUDIEJI BOLŠEVIKAI SIAUČIA
Naujo SS ir policijos vado Harm ir komi- 

saių Wulf ir Hingst kruvinoji ekspedicija, su
daryta iš 5 000 iš Lenkijos atgabentų SS-inin- 
kų ir latvių bei estų batalionų, nusiaubė be
veik visą už administracijos linijos buvusį plo
tą ir pasiekė net Kaišiadoris. Pradėjo Šven
čionių apsk., iš kur išvežė per 2 000 žmonių. 
Po to nusiaubė Svyrių apskritį, Pabradę, Ne
menčinę, Riešę, Lentvarį, Trakus, Valkininkus, 
Varėną Eišiškes, Perloją, Žiežmarius ir t.t.

Ekspedicijai atvykus j vietą, išjungiami vi
si telefonai. Lietuvių policija suimama ir nu
ginkluota išlaikoma visą operacijos metą. j 
Valkininkus vykstąs eks'pedicininkų traukinys 
buvo nuleistas nuo bėgių. Nuvykę gyventojus 
rado išbėgiojusius, įstaigas — tuščias. Nuo 
Varėnos ekspedicija pasipylė kautynių tvarka 
po 50 nitr. žmogus nuo žmogaus. Perlojiečiai 
taip vykstančius ekspedicininkus iš miško pa
sitiko kulkosvaidžių ugnimi j sparną. Tik su
laukę trijų batl pagalbos, ekspedicitiinkai išdrį
so žygiuoti. Mišką iškrėtė, bet nieko jame ne
rado. Sen. Trakus ekspedicija degino.

Ekspedicininkai gaudo kū kviena užkluptą 
apsuptame plote. Paleidžiami tik iš išvaizdos 
netinkami jokiam darbui ir kai kurie tarnauto
jai. Visi kiti vyrai ir moterys, daugiausia 15—-50 
metų, išvežami. Pradžioje mėginta nė vieno 
nepaleisti. Švenčionėliuose net geležinkelinin
kai buvo sugaudyti ir paskirti išvežti. Užaliar- 
muota vok. geležinkelių administracija Rygoje, 
negalėdama su gaudytojais susiderėti, įsakė 
nepraleisti traukinių, kol suimtieji geležinkeli
ninkai nebus paleisti Įniišę gaudytojai ginklais 
grasino besipriešinantiems, kol po kelių valan
dų buvo priversti bent dauguma gelž. paleisti.

Gal nuo to pagerės .tiekimai frontui ir su- 
mažęs minų po traukiniais? Atsakymas Perlo
jos įvykiai: Civilfervaltungas su policija ir SS 
daliniais, ir toliau taip elgdamasis, tikrai pri
vers Lietuvos gyventojus telktis miškuose ir 
pulti kiekvieną rudąjį vokietį.

NEIŠMANYMAS AR PROVOKAC1IA
Rugpjūčio pabaigoje, kaip tik tuomet, kai 

vokiečiai bandė atgaivinti buv. L. Šaulių Są. 
junges veiklą, pasirodė pogrindžio „Lietuvos 
Laisvės Trimito“ Nr. 1. Leidėju pažymėta L. 
Saulių Sąjunga. Tuo tarpu jokios šaulių s-gos
— nei viešos, nei slaptos — Lietuvoje dabar 
nėra. Jau tai sukelia gyvą susidomėjimą laik
raštėliu. įžanginiame rašoma, kad laikraštėlis 
skiriamas karinėms problemoms nagrinėti. Ki
tame straipsnely bandoma nurodinėti, ką lie

tuviai turėtų daryti Vokietijai trupani. Jei lie
tuviai laikytųsi tų nurodymų, tai- jie beveik vi
si yra tikras lietuvių karinių paslapčių išdavi
mas vokiečiams ir skatinimas likviduoti lietu
čius karininkus bei davusį šaulių aktyvą.

Tokios pat vertės ir tikslumo yra ir visuo
meninė taikršt. informacija bei samprotavimai.

Šaulių Sąjunga buvo garbinga visų lietu
vių organizacija. Visai aisKit, kad jos vardas 
naudojamas pridengti veiklai, kurią gali vary
ti tik paskutinis neišmanėlis arba samdinys 
pravokatorius. L. L. Trimitas visuomenėj su
kėlė pasipiktinimą, o karininkat ir buvę šau
liai jaučiasi išduodami.

RUDIEJI PLĖŠIKAUJA
Rugpjūčio antroj pusėj rudieji vokiečiai 

pradėjo išvykas po kaimus’plėšti ūkininkų, ku
rie nėra pristatę viso skirto mėsos ar pieno 
kontingento. Vadoklių, Ramygalos ir Kreke
navos vis. atimta per 4000 galvijų ir apie 
3000 kiaulių. Panašiai atiminėja ir kitur. Pa
sitaiko, kad dėl nepristatytų poros kilogramų 
mėsos ar trupučio pieno atimami visi galvi
jai. Pabiržės vis. papildomai pareikalauta apie 
400 raguočių Vokiečių yra numatyti vėliau 
atiminėti galvijai iš bet kurio ūkininko, jeigu 
nebus pristatytas visas valsčiui skirtas mėsos 
ar pieno kontingentas. . ,

VILNIUJE NEBEMATYTI ŽYDŲ
Rudoji ekspedicija beveik likvidkvo Vil

niaus getą. Visas rajonas buvo apsuptas lat
vių ir estų. Viduje patys vokiečiai gaudė pra
džioje darbui tinkamus vyras, vėliau ir mote
ris su seniais. Žydai patys'iš namų nėjo — 
kiekvienas buvo išvaromas skyrium. Užbari
kaduoti namai susprogdinti drauge su juose 
buvusiais žydais. Kurie slapstėsi kanaUzadįo* 
vamzdžiuose, prigirdyti paleistame vandenyje. 
Iš viso Daugpilio kryptimi per 3 dienas iš
vežta apie 10 000 žydų. Vokiečiai sako, kad J 
Estiją darbams. Iš buvusių Vilniaus gete apie 
14.000 žydų liko tik kokie 2000.

— Reivyčio įsakymu, apskrityse jau seniau 
pol'cijos buvo sudarinėjami kadro ir atsargos 
karininkų sąrašai. Valsčiuose viršaičių padė
jėjais prikomandiruoti vokiečiai sudarinėja 
jiems nepatikimų asmenų sąrašus. Dėl to rei
kia būti labai atsargiems su visais vokiečiais, 
repatriantais, girtuokliais, plepiais ir kt. asme
nimis, iš kurių jie gali imti žinias. Nepamirš
tina, kad ir seniūnus vokiečiai bando daryti 
savo agentais.

— 1X.16 Kubiliūnas paskelbė atsišaukimą 
į gyventojus, kuriame sakoma, kad kur bus 
susprogdinti svarbieji keliai, už tai tos vielos 
gyventojai bas išvežti, o jų trobesiai sudegin
ti. Tai yra dar vienas negirdėto žiaurumo vo
kiečių teroro būdas ir juo norima dar labiau 
apnaikinti lietuvių tautą. Ne lietuviai gadina 
kelius, todėl jie tiž tai ir nėra atsakingi.
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NAUJOS MACHINACIJOS.
Rugsėjo 4 d. tarėjai, apsvarstę vokiečiu 

siautėjimų žiaurumus ir sauvaliavimus atin, 
nėjant gyvulius, kreipėsi į Renteiną, kad žmo< 
uiit rinkimą ir pri-volių pristatymo kontoli 
paveshi savivaldos organams Ren-elnas »iū 
lymą sutiko svarstyti IX.7 pas Fenteluą susi 
riiito visi tarėjai ir prof. Biržiška su Dr. ' 
Steponavičium kaip T-rybos atstovai. Pasita
rime su Rentelnu suri'erėta, savivalda ligi 
XI.7 pristatys vokiečiams 30000 asmenų Lig 
to meto arbaitsamlai bus Dr. Paukščio žinio
je. Apsaugai nuo desantininkų ir kitų diver
santų, kursų veikia vis plinta, Pyragius pasiū
lė organizuoti apsaugos būrius, iš viso apie 
BOlitiO vyrų. Būrius organizuotų aps. viršinin
kai. Jie būtų aps. viršininkų žinioje ir veiktą- 
aps. ribose. Centrinės vadovybės nebūtų. Tai
gi tie būriai priklausytų Pyragiai ir Kubilių- 
nui- Rentelnas sutiko". Ginklų klausimu rokie 
Šiai nieko aiškaus nepažadėjo, tik pabrėžė, 
leidimai būsią duodami. Iš to išvada — gin
klais apsirūpinti turės patys lietuviai. Prievo
lių išrinkimas bent tuo tarpu pasilieka vokie
čių rankose. ’

Ar Kubiliūno su Rentelnu sutartis pakei- 
-• čia tautos laikyseną? N e! Tarėjai tanios vardu 

negali prisiimti jokių įsipareigojimų. Be to, 
vokiečiai žmonių ir turto grobimo nesustabdė. 
Vilniaus krašte pradėtieji siautėjimai dv 
IX.JO nebuvo sulaikyti, nors vok. neoficialirii 
pažadais tai turėjo būti padaryta, tuojau. Vo

s’ kiečiai ligi XI.7 neturėtų Kištis j žmonių ėmi
mo reikalus Vyrų registracijos komisijos pa
leistos, tad ir ne visus pavestus darbus al
kusios, tačiau moterų — tebeveikia. Vokiečių 
buvo užsiminta, kad visi pašauktieji ir Besire
gistravusieji galį ramiai grįžti į savo darbavie- 
įes-Bet del kai kur tebevykstančių gaudymų 
lt-dėl tp, kad tai tik neoficialūs pašnekėsią), 
ūfljnčįų ar jau turėjusių registruotis padėtis 
taip ir lieka neišaiškinta. Todėl lietuvių taute 
neatsako nei už Kubiliūno įsipareigojimų pa
sisekimą, nei už jų nepasisekimą, bet laikos! 
savojo kovos šūkio: „Nė žingsnio iš tėvynės".

Apsaugos būriai — dvejopa apgaulė. Py- 
' ragius ir Kubiliūnas nori turėti savo rankose 

ginkluotą jėgą, ir dar jokių karinių ntios'atų 
nesaistomą, kad valstybei stojantis galėtų 
drumsti vidaus gyvenimą. O vokiečiai — jais 
nori atskleisti ir išvilioti ginklus. Daug čia sa
ko žinomas Gen. Kom. politinio skyriaus virš, 
von Staden pareiškimas; „Ginklų krašte už
tenka, tik leidimų jiems reikia.“ Tai provoka
cija. Dėl te, kol vokiečiai ginklų neduoda, 
nuo apsaugos būrių tenka laikytis nuošaliai,

Kitas dalykas dabar jau Ginančių naktines 
sargybas apginklavimas. Visame krašte, o ypač 
rytinėj Lietuvoj, ir kitur, kur siaučia bandos, 
visiems lietuviams, kurie kaimuose bei ūkiuo
se eina sargybas, būtinai reikalauti ginklų.

E
— Pašvitinio vis. viršaitis jonas Danielius 

vokiečiams Įskundė v's. ž. uk. kooperatyvo 
ved Samsoną, kad pastarasis neįsireglstravo 
kaip atsargos puskarininkis ir nepristatė ark
lio Į pat. punktą. Samso. as vokiečių saugu
mo policijos buvo tuojau suimtas. Saugokitės 
vokiečių agento,

— Vaškų via. kooperatyve prieš tris savai
tes du ginkluoti vokiečių pol puskarininkiai 
su vertėju prisistatė daryli revizijos. Peržiūrė
ję knygas, išsiplūdo, tuojau išreikalavo 500 
RM tariamos baudos, nors tam jokios teisės 
neturėjo.

— Marijampoliečiai turi saugotis polic. An
tano JacikeviėiauS ( ne įjasiusevičiaus, kaip 
„ĮL“ Nr. 17 buvo klaidingai atspausta). Mari
jampolės arbeiisamte vokiečiam tarnaująs Pe
traitis daugiau žinomas kaip Petravičius.

AUKOS
AZ (natūra) 50; ČM, VJ, Ramūnė, Kregž

dė, Astra, Dobilas, Kalnadiegis, Morkakalis, 
Bulbė, D, Maršanitas po 5; IB, Silva po 7; 
Vasara 8; Gauryla, BA, VAnuokas, JVK, SK, 
BronMįslė, Bijūnas, Miškininkas, Riebaliukai, 
Giria, MY, Kleve., Rt, ŽP, KJ, ŽA, TP, ZV, 
MJ, if, Lu, UR, AA, KP, ČE, AV, Mk, VK, 
MM, „Zosė“, Voverė, Riba, Kumetis, K, KC, / 
Ant-buhas no 10; „Igną.;“, AŽ po 11; K-is 12; 
Ut 14; Vierubė, KA, BO\ Vp, JM, SP, Bijū
nas po 15; „Ąžuolas“ 16;-Vn, XY, Kalvis, Jū. 
ras, SPO, Asma, DZnvėdra, Mėnulis, NA,MJ, 
PE, KM ,JS. Algis, SS, VKl, VDyga, LB, VZ, 
LLT, Gylis, KR, ŠVA, Genys, Olka, Olga, LŠ, 
Šermnksnis, Nemunas, Ąžuolas, Audra, Po- 
nuks, Kasjuni, Gimnazistas, V V, Dužilvičiai, 
ŽN, SK, J B, Vilkas, ŽalGiria pn 20; 2B5 23; 
KT 22; Ad, NJ, KPS po 25; 2X, ZJS, Eglė, 
TP, Rentelis, SS, 3V, K po 30; JK 32; P2, 
Vienybėsliet po 35; LA 31; Dzūkė, Kaimie
tis, 07, Prov, Gervė,. Tėvas po 40; AL, J D, 
Jurgynėliai, perEd, Švarplys, Beržas, Miškas, 
Anupras55, MSPK, Vanagas, ALS, Barštelis, 
Lydys, Elena, PI J, Skinėja, JS, Kr, K po 50; 
Vanagas 53; PI 54; PvK 55; MV 60; SMK 
66; ABA LXs, v’incasViliamp, PR po 70; KTU, 
Pėdas no 80; PK 85; 3P, XDR, AŽemaitis, 
AG, VŠ, DviRožės, Aitvaras po 100; P 100,5; 
Našlaitis 110; X, Bendras 120; RV 1)0; Įmo
nė 130; Pečius ir Yt3, VŠ po 150; M, Penta 
po 200; LK, Kubiliūnas po 22C; Altišaiai 225; 
Garnys 230; Pušaitė 202; T LR 300; B 426,0; 
NN 100; S 500; Rožė 1500 RM

Laisvoji spauda leidžiamu visai tautai. Visi 
tie, kurie pas save užlaiko laikraštėlius, daro 
kitiems didelę žalą. Pasunkėjus padėčiai, rei
kalingos gausesnės aukos, kurias siųsti per 
platintojus. Aukų mažesnių, kaip 5 RM., at
skirai nekvituosim dėl stokos vietos. Pakvi- 
uosime tik bendią sumą.
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