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ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINAME VISUS TAUTIEČIUS - LAISVUS, IŠVEŽTUS 
TR PO SVETIMUS KRAŠTUS IŠBLAŠKYTUS LINKIME, KAD LIGI KITŲ KALĖDŲ 
IR NAUJŲJŲ METŲ VISAS PASAULIS SUSILAUKTŲ TAIKOS IR RAMYBĖS, O 
LIETUVA — LAISVĖS IR N E P R I K L,A U S OM ¥ B Ė S

PAAIŠKINI
— ArbsTsu mumis, arba prieš mus, — pa

reiškia vokiečių smulkesni pareigūnai.
— Arba su mumis, arba*prieš mus, arba 

neutralūs, — nušvelnina aukštieji bet tia pat 
priduria:

— Kas su mumis, tas turi be sąlygų įsi
jungti j kovą prieš mūsų priešus; kas prieš 
mus, bus sutriuškintas, o neutralūs — tat yra 
anglų šalininkai ir su jais, kaip su tokiais, bus 
pasielgta... Lietuviai yra neutralūs, t.y. anglo- 

_ filari, arba dalis net prieš mus. Taigi žinokit, 
kas jūsų laukia, jeigu nepasikeisit.

Kad vokiečiai grąsinimus prieš silpnesniuo
sius jvykdo, tai žinom; bet jų sprendimas apie 

„ 'lietuvių nusistatymus yra klaidingas, ir j j- rei
kia pataisyti.

1. Pirmiausia — lietuviai nėra nei attgL ti
rtai, net gernianofllai, nei rusofilai, <> tik 1 i e-
tu v(a i. Lietuviai nėra neutralūs apskritai. 
Jų nusistatymas bolševikų, vokiečių ar anglo
saksų atžvilgiu prjklauso nuo tų galybių elge-

— šio -u lietuvių tauta: kas lietuviams pikta daro,
- —’prieš tą lietusiai nusistoto ir veikia, kas 

gera, — širdį ir paramą atiduoda.
2. Bolševikai norėjo panaikinti Lietuvos 

‘valstybę, lietuvių kultūrą ir pačią tautą sunai
kinti biologiškai. Jų norai nepasikeitė. Juost 
lietuviai laiko dėl to didžiausiais priešais. Į jų* 
rankas antrą kart geruoju patekti reikštų lėtą 
nuolatinių kankinimų mirtį. Kiekvieno lietuvio 
pasirinkimas naujo bolševikų antplūdžio atž
vilgiu aiškus — gynimasis iki mirties.

3 Vokiečius lietuviai su simpatija sutiko ir 
kovoje prie bolševikus realiai parėmė žmonė- 

wnis., maiš u, drabužiais, susisiekimo prienu- 
9 nėmis ir 1.1. Patys vokiečiai tas simpatijas su- 

griovė, ne tik sustabdydami konstitucinių or
ganų veikimą, lietuvių turtą penmdami į vokiš
kas rankas, bet ir lietuvių tautinę garbę užgau
dami, nes pastatė liemvius jų pačių žemėje 
žemiau už repatrijantus ar reichsdeutschus.

ATITAISYMAS
„NepiifUSsomos Lietuvos“ Nr. 19-20 mes- 

• ti priekaištai „į Laisvę žmonėms neatatinka 
tikrenybei. Vatdan tautos vienybės ir padėties 
rimtumo nebeaiškiname tikrosios padėties.

M A I JIEMS
Lietuvių žemėje ir lietuvių rankomis pagamin
tų produktų geriausia dalis atrenkama, atei
viams civiliams vokiečiams;/ pasturlakai — lie
tuviams, o su bolševikais kovojusiems — kon-^ 
centracijos lageriai Dar labiau vokiečiai nu
statė prieš save, su likviduodami aukšląsias mo
kyklas, išniekindami tai, ko ir bolševikai ne
buvo drįsę Lietuvoje paberti — bažnyčias: jas 
apstodami ar net bažnyčion įsiverždami, kepu
rėta ginkluoti, pamaldų metu ir jėga lemda
mi iŠ bažnyčios mergaites, kitas net 15 me
tu amž. Senesnieji žmonės tuoj prisiminė Is
torinius Kražius. Bet ir šių brangenybių išnie
kinimo akyvaizdoje lietuviai su vokiečiais el
gėsi nuolaidžiau, nei su rusų žandarais: jėga 
jiems nesipriešino. Visas vokiečių skriaudas 
lietuviai kenčia tylomis, nes žino, kad vokie- 
ČiųJstorinė misija yra svarbi — sutriuškinti 
bolše. Lną, didžiausią ir lietuvių tautos priešą.

4. Draugais anglosaksus laikyti lietuviams 
nėra realaus pagrindo. Dar mažiau tokio pag
rindo juos nekęsti. Tiesioginiai jie nėra lietu
viams nei skriaudos, nei gero padarę. Tačiau 
jie, paskelbami Atlanto chartą, , afiftkią ir m a- , 
žosioros valstybėms, labiau nei vo-T čiai mo
kėjo sužadini! kenčiančių taurų viltis. Nors^g 
kalbama, kad toji charta yra pro langą išmes
ta, kad anjosaksai yra pardavę bolševikams į 
mažąsias tautas, tačiau žmonės prisimena, kad 
po Didžiojo karo' laisvo tautų apsisprendimo 
šūkiai išėjo iš Amerikos ir buvo įvykdyti. Dėl 
to viltis ja ir dabar galutinai neišblėta, ypač 
turint galvoje, kad milijonas Amerikos lietu
vių veikia savo senosios tėvynės naudai.

Tuo tarpu iš Vokietijos lietuviai "negirdi 
pareiškimų, kurie duotų bent kiek geros vil
ties lietuvių ateičiai. Atvirkščiai, spaudoj kar
tais paskelbiami vokkčių kokmizacinai planai, 
pagal kuriuos vokiečiai bus čia ponai, O vie
tiniai gyventojai — tik juodadarbiai. Aukštųjų 
mokyklų užd’tymas, pastangos susiaurinti ir 
kitas šviesimo ir kultūros įstaigas įtikina lie
tuvius, kad tie planai yra įau dabar palaips
niui vykdomi. -

Tokia taktika anglosaksai didina savo po
puliarumą, o vokiečiai — savo populiarumą 
stengiasi sulikviduoti.'Ir nenuostabu, jeigu

. ę* (Nukelta į 2 pusi.)
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KONFERENCIJŲ ŠEŠĖLY
1)1 c tu r,im pagrindo tikėtis, kad metams bai

giantis galėtume džiauatls Kalėdų rąjuybe. Atsi
tiktinė rimtis, jeigu tokis kartais ir pasitaikytų, 
tebūtų tyla prieš klaikia — ir lemiamą! — au
drą. Tokią ai dią pranašavo Churchilis, su į- 
prastu jam brutaliu atvirumu bylodamas 1944 
metus būsiant kruviniausius Anglijos (ir Euro
pos) istorijoj. Tokią audrą lemia ir neseni i vy
kę diplomatiniai pasitarimai Kaire ir Teherane.

1. Paskubinti kerą Emopoj
Ilgai — nuo 1942 m. vasaros — žadėję vi

somis jėgomis brautis j Europą ir tiek pat 
laiko įmantriai simuliavę, anglosaksai mato 
ateinant metą, kada tenka nejuokais subrusti. 
Drąsiai galim tarti, kad Vašingtonas ir Lon
donas sprendžia, jog Europos bylą reikia ne- 

> bedelsiant užbaigti, kad būtą galima visu svo
riu persimesti į Tol. Rytus ir Pacifiką, kur dega 
antrasis anglosaksų interesų židinys.

Senoji mintis, kad sovietai ir vokiečiai vie
ni kitus sutrins, blanksta. Anglosaksai, kaip 
blaivūs biznieriai, stengiasi išspausti, ką gali, 
ir iš naujosios, daugelio nepramatytos ,padė
ties Jie rūpestingai ieško bendra vardiklio 
Saviesiem- interesams suderinti su sovietiniais 
ir juos tariasi būsią suradę. Po Tehirano koi+f. 
XII.6, „Sunday Times“ tai būdingai suformula
vo: „Anglosaksai ir sovietai, išeidami iš 
skirtingų interesų, sutaria, kad Vokie
tiją reikia perblokšti kiek galima greičiau“.

Galėtume sakyti, kad tas ieškomas bendra
sis vardiklis bus garsioji Atlanto charta, kurią 
juk pasirašė 'r SSSR. Bet tuo netikini ųei mes, 
nei anglosaksai. Visi puikieš žinom, kaip Krem
lius tą chartą supranta. Papal „Stockholm Tid- 
ningen“ XII.7, soviet.- i pasiryžę Atlanto char- 
tą tarkytlTik toms tautoms, kurios buvo oku
puotos po te s chartox pasirašymo (1941 m. 
rugpiū to mėn.). Todėl anglosaksai, Atlanto 
chartos vėliavomis nudengę visą busimosios 
santvarkos ir savo bendradarbiavimo su SSSR 
rūmų fassdą, atkakliai kovoja dėl kiekvieno tų 
rflmų kambario, į kurį jie'ruošiasi įeiti.

2. Balkanai pirmoj vietoj
Dabar aktualiausias paakiai ė Pietų Rytų 

Euro;ps rėgijonas. į jį sąjungininkai bus nu-

(Atkelta iš 1 pusi.) 
nuo vokiečių tiek daug tautų nusikreipė. 
Ne lietuviai či; kalti. Tačiau lietuviai nėra 
karštuoliai, jie niekam ant kaklo dėl menk>s 
priežasties nepuola. Jie elgiasi ne taip, kaip 
anglai, vokiečiai ar bolševikai norėtų, bėt kaip 
jie randa naudingiau savo tautai. Dėl to ir 
bendradarbiaudami kovoje prieš bolševikus, 
lietuviai ieško savo tautai naudingų to ben
dradarbiavimo formų ir sąlygų, o ne iš anks
to susidaryti} simpatijų ar antipatijų didžio
sioms ga’ybėms. 

sistatę perkelti savo europinės invazijos židi
nį. Dar nepaskelbus Teherano komunikato,bo
tų, ir amerikiečių spauda iš diplomatinių šal
tinių tarėsi galinti pranešti, kad po dabartinių - 
frontų Rytuose ir Italijoj prasidės suderinti 
veiksmai, kurių pagrindinę dalį vykdys sovie
tai Rytų fronto pietinėj daly, mesdami savo 
rezervu} masę.

Šįą mintį patvirtina ir iš visų šaltinių atei
nančios žinios, tad Taherano konf-joj TUR
KIJOS klausimas užėmęs c°ntrinę vietą. Tur
kams sovietai visada buvo jei ne priešas, tai 
įtariamasis Nr. 1. Tiek Taherane, tiek su prez. 
hmenue Kaire Roosevelras ir Chųrchllis nea
bejotinai stengėsi sovietų ir turkų interesus 
tiek išlyginti, kad tiedu katinai, tarp savęs 
nesiniaudami, galėtų dalyvauti vokiškųjų pe
lių medžioklėj Balkanuose.

Po Kairo konf-jos turkų spauda pradėjo 
rašyti, kad Turkija esanti Balkanų valstybė ir 
jai gyvybiškai svarbu, kad šiame regijone vy
rautų taurieji Adanto chartos principai. Tai 
ne tik netiesioginis nurodymas į būsimo Vo
kietijai karo paskelbimo priežastis, bet ir žen
klas, kol ia dvasia ir kuriais pagrindais Tur
kija sutinka kariškai ir politiškai su sovietais 
bendradarbiauti. 7.

Be abejo, šalia visų konferencinjų,susitari
mų užtenkamai lieka vietos „bikvai-iniciaty
vai,“ kuri itin išryškina vietinių vidaus jėgų 
margumą ir išorinių įtakų maišatį. Tai grupei 
tenka priskirti ir bolševikinės Tito vyriausybės 
sudarymą, apie kurią lojaliai pranešė anjų 
informacijos šaltiniai ir kurią iškeikė Jugosla
vijos Petro vyriausybė ir jos įgaliotinis Ser- 
bij j gen. Michailovičius. *

Piet. Ryt. Europos įtempimui pavaizduoti 
primintinas didžiulis Bulgarijoj subruzdimas 
tuoj po Kairo konf-jos. Vengrų spauda taip 
pat labai atydžiai seka įvykius, smulkiai pra-. 
nešinėja neutraliuosius komentarus ir nuo sa- 

i»vęs priduria, kad Piet. Ryt. Europa stovi 
j ries fatališkus įvykius.

3. Pabaltijo klausimas atviras
Mes esam antrinėj aktualumo zonoj. Ta

čiau tai dar ueliudija apie mūsų rytojaus tik-,, 
rūmą. Švedai, akylai seką mūsų regijoną lie
čiantį tarptautinį judėjimą, savo spaudoj- 
(Svenska Dagbladet, XII.7) su nerimu kla^ g 
šia, kaip Atlanto charta bus taikoma Pabalti
jo .kraštams ir kitiems SSSR vakarų kaimy
nams. Tai senas motyvas. Jo naujis primi
nimas tik patvirtina .senas žinias, kad dėl Pa
baltijo kraštų toli, gražu dar nesušišnekėta. 
Nors ir anglosaksai ne šventieji, bet dėl tei
sybės visiems vokiečių postringavimams apie 
tariamą Pabaltijo kraštų išdavimą tetinka api
būdinimas — (Juatsch (pfepalaip?5
— Studthofo kone, lagery mirė kpt. Čekaus- 

kas, kurį vokiečiai tu!. 29 d suėmė ir išvežė.
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DEL SS LEGIJONO
Lapkr. 24 d. bendrame Kubiliūno, tarybos, 

tarėjų ir kviestinių visuomenės bei karininki
jos atstovų posėdyje buvo atmestas Lietuvos 
ginkluotųjų pajėgų organizavimas SS legijo- 
no forma ir pasisakyta už tautinės Lietuvos 
kariuomenės organizavimą. Vokiečiai j šitą 
lietuvių pasiūlymą i-gi šiol nedavė jokio atsa
kymo. Priešingai. Pyragius kalbina kai kiviuos 
susikompromitavusius buv. Lietuvos kariuo
menės karininkių prisidėti prie lietuvių SS 
legijono organizavimo. Kad nebūtų, neaišku
mų, pranešame: Lietuviai SS 1 e g i- 
joną b • i k o t-u ,o s 1

RUSŲ SUVAŽIAVIMAS
Lapkr. 17 d. Kaune įvyko Lietuvos rusų 

suvažiavimas, kuriame dalyvavo 70 atstovų. 
^Sušaukė įgaliotinis Liet, rusų reikalams A. 

Stavrovskis, bolševikmečiu buvus aukštas pa
reigūnas. Sveikinimo-.kalbas pasakė von Sta- 
den ir Kubiliūnas. Pačių rusų kalbose ir pra
nešimuose iš vietų buvo pasisakyta už besą
lyginį bendradarbiavimą su vokiečiais, o lie
tuvių savivalda nei piemenimis išvadinta. 
Rezoliucijose be kita k^prašoina rusus ap
ginkluoti, įtraukti j apsaugos būrius ir panau
doti kovai su. banditais,

Su sąlygomis ar be sąlygų su vokiečiais 
bendradarbiauti yra pačių rusų dalykas. Lie
tuvių tauta tautines mažumas vertina pagal 
jų laikyseną lietuvių atžvilgiu. BolševiktneCiu 
pirmoji sovietinio okupanto atrama buvo žy
dai, antroji'— rusai. Dabar rusų gyvenamos 
vietos virto banditų gaujų lizdais Desanti
ninkams duotas iiis'rukctjos susirišti su vie
tos rusais. Pabėgę ukrainiečiai ir belaisviai 
prisiglaudžia rusų kaimuose. Vien sudeginto 
Miliūnų km. (Rokiškio aps.) apie 100 rusų 
yra prisidėję prie banditų. XI.2L didelė ban
ditų gauja Lukiškių km. (Šimonių vai.) uea- 
piplėšė vien todėl, kad jis buvo rusų gyvena
mas. Ir tt. Stavrovskis gyrėsi, kid vokiečiam 
procentiškai daug daugiau vietos rusų tarnau
ja, negu liatuvių. Mes klausiame: kelintą pro
centą sudaro banditai rusai?

NORVEGIJOJ SUIMTI STUDENTAI
Lapkričio gale vokiečiai paskaitų metu ap

supo Oslo universitetą ir suėmė 1165 norve
gų studentus ir visus profesorius ir rengiasi 
vežti į kone, stovyklas Vokietijon. Dėl to Šve
dijoje ir Šveicarijoje kilo didžiulės antivokiš- 
kos demonstracijos. Švedijos vyriausybė įtei
kė Reicho vyriausybei protesto no ą. Suomių 
ir vengrų spauda taip pat protestuoja prieš 
vokiečius.

m, Matyt, ir Lietuvoje tas pats rengiama.'Ge
stapas pareikalavo studentų sąrašų. Humani
tarinis, Teisės, Ekonomijos, MatemaL-Gam- 
tos fak, Vilniuje ir Filosofijos Kaune nuo 
š m. kovo 17 d. uždaryti Su vyresniaisiais 

kursais dirbančius Medicinos, Technologijos 
ir Statybos fak-tus Kaune ir Medicinos Vil
niuje vokiečiai ruošiasi nuo š m. gruodžio 
31 d. uždaryti.

Z IŠ VILKŲ GYVENIMO
— Kauti? „Maisto“ fabrike dėl vokiečių 

treuhaenderių nesugebėjimo ir apsileidimo 
lapkričio mėn. pastipo 1500 gyvulių Ir 4000 
paukščių. Tuo tarpu gruodžio pradžioj vokie
tis kareivis, vok. Steimerto liepiamas, mirtinai 
peršovė darbininką, nešusį rš darbovietės ke
lis mėsos kilogramus. Peršautasis'nugaben
tas į gestapą mirė.

— Už spekuliaciją -karinėmis maisto kor
telėmis gestapo suimta Vilniaus miesto ko
misariato ūkio skyriaus viršininkė Frau Neu
mann, nuo Šiaulių kilusi vokietė, labai prote
gavusi lenkus. Neseniai suimtas ir komisaro 
Hingsto sekretorius Rajevski, lenkas, kaltina
mas šnipinėjimu ir aukso šmugeliu Varšuvon.

-- Suimtas ir perduotas vokiečių teismui^ 
vokietis repatriiantns Raederis, dirbęs Ansiė- 
dlungsstabe. Užiminėdanras butus vokiečių rei
kalams, imdavo kyšius pinigais bei pi odūktais ir 
tiek pragarsėjo, kad įdavė patys repatrijaiitai.

0 — Už spekuliaciją suimtas Joniškio arbeįt-. 
samto vedėjas Manutetifelis. Krečtant rasta 
aukso ir stambios sumos pinigų. iManntcufe- 
lis vagoninėmis siuntomis spikul. vinimis ir k.

— Lapkr. 27 d. Ukmergės amatų mokyk
loje įvyko kultūrinis mokinių vakaras. Bet 
vąidinimo įsiveržė vok žandarai ir 15 mn... 
areštavo, kad nestojo į kariuomenę, ir padėjo 
į kalėjimą. Su suimtaisiais žiauriai elgėsi Iš- 
provakavo i r, liet, policiją: esą mokyklą»užpuo- 
lę banditai! Žiaurumu pasižymėjo vok.žandar. 
šefas lenkas Pode ir liet. pol. Vaitonis.
AUKOS

ŽA, VV, SOS, RYB, PS, VP, JS, PB, Uosis, 
PD, Lapas Vj, PP, VJ po 5; Vji 4; Mažasis, 
PP po 6; Budrys, JB, Rūta, EdenukaiJ X, Lie
pa, Povas, TtkDirbk, Ramunėlė, Peysards, Gan-

* das, Vėjas, ŠK, JČ, PR, SS S, Artojas, Adata,La
kūnas, „15“, vr, si, VB, Šlykštutis, KVbalvonas, 
Brtėvas, Jokeris, Dilgė, E po 10; hištrimas, Pu
tinas, SSO, A‘, JB po 15; Kentėjęs 17; BZ, js, 
ak.AA, AZ. Mikas, JS; R, Ant, Juodranka, EP, 
KM,,AŠ fn, Putoveris, Tilvikas, Beržas, Ąžuo
las, Žagre, Puodas, Didysis, KB, ^Mongirdas, 
LT, BK. VK, Lėlys, Pipirnikas, Žibuoklė, 7S, 
Mm. DŠ, KKMV po 20; KB, Marginis Myk >- 
lasišR, Čikas po 25; MVK, V3L, VV J V, JJJ, 
Skaitliukas, Titnagą, Drapakas, JM po 30; ĄV, 
DUrugys, PKm po 35; Špokas, BSK, KJ,ČS, 
Skiedra po 40; PM, Nijolė, SO, Vėjas, Eglė, 
perEd, AV, Jurgis, AudrP, AB, Lankelė, ]J, 
Senuolis, ŽA po 50; Stasė 60; AtžalairAS. 70 
Sodas, Žemaitė, Vii, Bijūnas, Elena, PR, ŽD, 
Bajoras Meškiukai po ICO; KSSavininkas 116; 
Utena 1 Ki; Lipas 168; Ūš, XI3, Biržai, JD 
po 2 0, Šlapė 950 Ir AB 75 RM
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į RETORMUOTĄ DEMOKRATIJĄ^
3. Socialinis aprūpinimas

Kapitalistinis valstybės socialinį aprūpini
mą palikdavo kiekvien- m individualiai. Sveikai 
suprasta valstybė turi šitą dalyką vykdyti soli
dariai, planingai ir privalom i Valstybėje ne
turi būti nė vena neajx upinio žm gaus. Kad 
taip įvyktų, reikia valstybes gyvenimą statyti 
ant kitokių pagrindų, negu jis būdavo statomas.

L Darbas statoma* pRri oje vietoje, kapita
las arba nuosavybė tik antroje. Dirbti privalo 
visi. Darbas yr'anašta. Todėl jis biri būti pa
dalintas visiems. Valsu bėj neturi buri tokių, ku
rie per dau^dirbtų, ir tokia, kurie visai nedirbto.

2. Atlyginimas už darbą arba uždarbis yra 
apsprendžiamas žmogaus reikalų, kjrie yrą tre
jopų asmens, šeimos ir profesijos. Kleiviem 
turi gauti tiek, kad gsiėtij padoriai pragyventi 
pats, išlaikysi savo Šeimą ir patenkinti savo 
profesijos reikalavimus Todėl ateityje atljginf- 
mas turės susidėt iš trijų dalių; t. iš pairta- 
ditdo atlyginimo, 2 it šeimos priedo ir 3. ii 
profesijos priedo. Pagrindini* atlyginimas skif

% rtamas patenkinti asmens reikalams Asmens 
reikalai yra visiems vienodo Todėl Ir pagtin- 
diuis.atfyginimas visiems bus vienodas: mw»- 
tarfai ir sargui ar šoferiui. — Šeimos priedas 

■Siamas išvaduoti moterims iš darbo šalin na
mų, Geroje valstybės santvarkoje išiekėjus|ir 
valkų tarini! moter s netari būti pragyvenimo 
reikalų veržiama pJifcti vaikus ir uždarbiauti 
šalia namų. Vy as prie Savo pagrindinio atly- 
ginfaurtun gauti dar tiek, kad galėtų padoriai 
išlaikyti savo žmoną ir savo vaikus. — Profe
sijas priedjs patenkina profesinius reikalus. 
Šitie reikalai ir su jais susijusios išlaidos yra 
labai įvairūs. Todėl ir priedas bus skirtingas.

3. Neda-bingumo atveju kiekvienas tari pū
ti apdraustas. Tokį nedarbingi atvijai yra; li
ga, nelaimingi atsitikimai, invalidumas, »enat-‘ 
vi ir nedarbas Visi tokiais atvžjais privalo 
pragyventi, todėl visi privalo būti Ir aprūpina
mi. Palikti sį reikalą kiekvienam negalimu, nes 
ne kiekvienas supranta gyvenimo net.krumą 
Todėl visata minėtai* at-ėjaij kiekvienas Ir pri
valomai turi būti apdraustai. Draudimas gero- 
jevals. santvarkoje yra privalomas if visuotinta

4. Socialinė globa tų, kurie yra nedarbin
gi iš prigimtie#, t rip pat neg I. bull palai lai 
palikta Valstybė tari žiūrėti, kad nebūtų el
geta Ir valkatų Tačiau šiam reikalui svarbų 
ne tik pinigai, bet ir širdis. Todėl socialinės 
globos srityje Ubai gražiai gali reikštis priva
tinė Iniciatyva tų žmonių kurie atsideda arti
mo meilės pareigai, Reikia tiv, kad valstybė 
šių žmonių darbą remtų, jj planingai organi
zuotų ir kontroliuotų. Kur Šitokios priv. ini
ciatyvos birių per maža, ten ir valstybė pu 

tiesiog tarčių į utis socialinės'globos darbo.
Apie atskiras socialinio gyvenimo sritis, 

kaip šeimą, sveikatą, tais'valsikj, pakalbėsime 
vėliau. - _ X
LATVIJOS MOBILIZACIJOS UŽKULISIAI

Mobilizuoti ISIS—1924 m. vyrus į latvių SS 
Tegijoną oareikalavęs Latvijos generalinis ko
misaras Rygoje Drexleris. Latvijos generali
niams direktoriams jis davė suprasti, kad pas
kelbus mobilizaciją, Latvija galėtų iš Reicho 
tikėlis šiokių tokių politinių nuolaidų Priešin
gu atvėrn, Drexleris pats grąsino pašaukti 
dviejų šaukimo metų writs.

Ksda latviai "nrodė Lietuvą, kuri neturi net 
SS legiiono, Drexleris pasakė, kad ir Lieuvrąj 
je būsią pašaukti 1915-1-21 m. gimurieji vy
rai. Tai padarysianti n»lietuvių savivalda, bet 
vokiečių okupaciniai organai pagal 1912.111.26 
Rosenbergo potvarkį apie pašaukimą okupuo
tojo Rytų Krašto vyrų karo darbams. Lietu
viai būsią i amt ne karmomenri, bet pagal
biniame karo darbSfis pafrontėse, kas erą dar 
blogiau, negu pasaukimas Reicho ksiiuomę- 
uėn. Generaliniai ''direktoriai sutiko. Ta£Mu 
valstybės kontrolės gen direktorius ■ Vapags 
nedalyvavo net demonskadj-se, lįsi mobiliza
cijos akio paskelbime.

Neperseniai Lietuvoje civilfervaltango w- 
ktačisi skleidė sandus, kad latviai ir ėstai už 
mobilizacijas dabar gausią autonomijasį o 
tučtuojau po karo —- nepriklausomybes. Ligi 
šiol tie gandai nepasitviruno. Atvirkščiai. At- 
sft ingi vokiečių pa-eigūnai pareiškė, kad tai 
netiesa. Vadinasi, latviai šiais m, tais buvo 
antrą sartą apgauti Pirmą karią tai įvyko 
sausio meti gale, kada ben. rante Latvijos ge- 
moalitaų direktorių ir Rygos generalkomisa- 
risto viršūnių posėdyje SS ir policijos vadas 
Latvijai policijos gen. schroeder latvius ap
gaudinėjo, sakydamas, kad keliasdešimt tuks
iančių pašauktų lietuvių įstoję j lietuvių &S 
tegįįonų.

bitų Irklų akivaizdoje Latvijos ir Estijos 
m'ibflizacijos į Irgtjonue tenka taikyti su
sirūpinusių savo likimu vietos okupacinių or
ganų laimėjimu: Latvijos Ir Estijos civilfervai- 
hiugta nori įrodyti Bei lynui, kad mobilizacija 
'Pabaltijo vataty ėse galima pr o esti ir be r-o- 
litinių pakeitimų Autoritetingi tat ių liuoksi
mai tvirtina, kad paskelbtoji latvių mobilizaci
ja neduot to, ko iš jo* tikisi vokiečiai. Tačiau 
šitokie žygiai, dabai sunkina Latvijos tarptau
tiną pauėtj. Visai nenuostabu, kad užsienių 
spauda, registruodama kiekvieną žymesnį krus
telėjimą Pabaltijo kraštuose, kaip iliustracinę 
medžiagą tenaudoja Lietuvos pavyzdį. Ir p t-' 
tys latviai pripažįsta kad „Latvija fr Estija nau
dojasi Lietuvos tautinės k -vos spinduliu šviesa* 
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