
BANDITIZMAS IR VOKIEČIU POETTIKA
Vokiečiai, pamėgdžiodami anglų politiką, 

mėgina svetimom rankom žarijas žarstyti. Dėl 
to ir Lietuvoj, norėdami nusilpninti vietinių 
gyventojų po itinį pajėgumą, mėgino sukurs
tyti tautybę prieš tautybę, luomą prieš luomą, 
politinę grupę prieš kitas. Vokiečių sukursty
toj tarpusavio kovoj jie remia mažumą, silp
nesnę pusę, nes silpnesnieji vokiečiam nepa
vojingi ir su jais galima žaisti. Rėmė burlio
kus, vadovaujamus jų agento Stavrovskio, 
kurstė gudus, lenkus, kurstė provokiškai nu
siteikusią lietuvių politinę grupę prieš kitus 
lietuvių sąjūdžius, organizavo tariamuosius 
ukrainiečius, naudojamus lietuviam terorizuoti.

Kai paskutiniuoju metu ėmė siausti lenkų 
partizanai, pastebėta, kad vokiečiai Į juos žiu
ri pro pirštus. O susidomėjus nepaprastu par
tizanų plitimu anapus ir šiapus Vilniaus, pa
sisekė nustatyti, kad jie veikia su vokiečių 
žinia ir pritarimu, toido pritarimo dvi prie
žastys: vokiečiai tikisi, kad lenkų partizanų 
teroras nusilpnins lietuvius ir privers juos „be 
sąlygų kapituliuoti“ prieš visus vokiečių rei
kalavimus; prasitaria, kad jie la.kią iš lenkų 
bendros kovos prieš bolševikų banditus.

Rodydami tokio pasitikėjimo ukrainiečiais, 
burliokais ir lenkais, vokiečiai to pasitikėj mo 
neturi lietuviais. Jie vis tebemano, kad lietu
viai turi užpakalinių minčių. Dėl to ir neno
ri laisti organizuoti ginkluotos pajėgos. Tie
sa, jau leido organizuoti komendantūras. Bet 
kai lietuviai į tas komendantūras, organizuo
jamas ir vadovaujamas lietuvio, pažiurėjo pa
lankiai, kaip į dalyką, kuris gali būti naudin-

RABALT1JO DIPLOMATŲ LAIŠKAS
II.7 anglų oficiozas „Times“ įsidėjo Sov. 

S-goj veikiančių visų trijų Pabaltijo tautų 
„tautinių divizijų“ vadų pasirašytą laišką, ku
riame išdėstoma įprastinė bolševikų propa
ganda užsieniui, kad Pabaltijo tautos išsiilgu
sios laukiančios, kad sovietai jas „išvaduotų“. 
Už lietuvius buvo pasirašęs geti. Kaivelis. 
11.9 tas pats „Times“ įsidėjo Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos pasiuntinybių Londone patarėjų 
bendrą atsakymą, kuriame nurodoma, kad 
laišką pasirašę estų ir latvių generolai nei es
tams nei latviams visiškai nežinomi, o lietu
viškos divizijos sovietuose iš viso nėra, nes 
jinai sudaryta ii rusų ir žydų. Visi trys di
plomatai griežtai atmeta bolševikų tvirtinimą, 
kad estų, latvių ir lietuvių tautos laukiančios 
sovietų išvadavimo. 

gas ir lietuviam ir vokiečiam,®es apsaugos 
gyventojus nuo banditų, o frontui padaiys 
užnugarį ramų, tai vokiečiai vėl ėmė rodyti 
savo nepasitikėjimą. Laužydami savo ankstes
nius susitarimus, panoro prikišti į komendan
tūras vokiečių arba bent vokiečiam atsidavu
sių lietuvių. Tikim, kad lietuviškoji rinktinės 
vadovybė įrodys vokiečiam, kiek ne tik ne
garbingi, bet ir neprotingi jų pasikėsinimai, nes 
gali ‘ukompromiluoti rinktinės organizavimą.

Pažymėtina, kad ligšįplinės vokiečių poli
tinės lazdos smūgiai jau suspėjo suduoti ir 
jiem patiem. Dauguma'-- jų globojamų ir prieš 
lietuvius kurstomų burliokų atsidūrė bolševi
kų banditų tarpe. Daug jų apginkluotų „uk
rainiečių“, važinėjančių po Kauną automobi
liais ir dainuojančių katiušas, taippat atsidūrė 
tenai. Jų remiami lenkų partizanai plėšia ūki
ninkus, mobilizuoja vyrus, naikina ūkį, iš kurio 
ir patys vokiečiai minta. Y .-p. žinių, kad lenkų 
partizanai nukovė ir daug pačių vokiečio. Bet 
vargu ar vokiečiai žino, kad lenkų partizanai, 
eidami plėšti, prisisega bolševikinius ženklus 
ir veikia bolševikų vardu.

Sunku tikėti, kad tų savo politikos vaisių 
akivaizdoje vokiečiai praregėtų. Politikoj aklas 
gimęs aklas ir lieka. Tik prieš jų kurstymo 
politiką lietuviam tenka aktyviai vykdyti sa o 
politiką (kurios vaisiais n.udosis ir patys vo
kiečiai): taika su visais Lietuvai ištikimais pi
liečiais; bendradarbiavimas su Švelniaisiais, 
kiek jie Lietuvai lojalūs; organizavimas gink
luotos pajėgos, kuri šalintų banditizmą, vis 
tiek, keno vardu jis būtų .organizuojamas. Jei
gu lenkų partizanai pasirodys pasiryžę kovo
ti ne su lietuviška adminisiracija, bet su plūs
tančiu bolševizmu ir jo bandytais, tai sugy- 
verfimas ir su jais galimas, — tegul jie sau 
veikia p-ieš bolševikus generalinės gubernijos 
srity, o lietuvių kariniai daliniai tegul valo 
dabar administruojamas Lietuvos generalinio 
komisariato sritis. «

Jeigu ši kova su banditizmu bus sukliu
dyta, atsakomybė teks vokiečių politikai.

— Vokiečiai skelbia, kad Anglijai pulū 
ruošiami slapti ginklai. Be raketinių sviedinių 
esą dar bus vartojamos šalčio bombos, ku
rios sprogdamos 12 km rate paskleis 200 
laipsnių šalčio ir įmarinnos Angliją.

— Nuo praėjusios vasaros banditų nepa
prastai padaugėjo. Rugsėjo m. visoj Lietuvoj 
veikė apie 750 banditų, spalio — 35u0, sausio, 
— 5000, o vasario — per 0000.
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KARO IR DIPLOMATIJOS FRONTUOSE KARŠTA
Visame Rytų fronte kovo pradžioje užsi

liepsnojo kautynės. Vasario pabaigoje atšalus, 
orui, sovietai ledu perėjo Narvos upę, vaka
riniame jos krante sudarė stiprų prietiltį ir 
įsiveržė į Estijos žemę. Šis prasilaužimas dau
gumui buvo nelauktas, nes buvo tikima, kad 
Narvos įstiprinimų linijoje vokiečiai galės tvir
tai laikytis. Taip pat supamas Pskovas, pas
kutinė vokiečių tvirtovė prieš Latvijos sieną. 
Į rytus nuo Lietuvos sienų bolševikai dar nie
kur nėro žymiau prasiveržę, bet gausiai telkia 
kariuomenę Vitebsko ir Nevelio srityse. Cįa 
tenka laukti atkaklių kautynių, nes ir vokie
čiai čia turi rezervų. Pietinėje dalyje kautynes 
trukdo pašlapimas.

Labai atkaklios kautynės vyksta Italijoje, 
Nettuno prietiltyje, kurį vokiečiai nori panai
kinti. Kautynių laimė svyruoja, bet anglosak
sai tvirtina atsiėmę viską, kas laikinai buvo 
prarasta. Ramiajame vandenyne anglai ir ame
rikiečiai perėjo į puolimą ir užiminėja salas 
vis arčiau pačios Japonijos. Japonai krausto 
gyventojus iš didžiųjų miestų, nes anglosaksų 
oro bazėms priartėjus laukia didelių oro puolimų.

Ir diplomatijos frontuose- karšta. Kovo 1 d. 
sovietai paskelbė paliaubų sąlygas Suomijai:
1. nutraukti santykius su vokiečiais ir Suomi
joje esančią vokiečių kariuomenę internuoti;
2. atgaivinti 1940 m. suomių sovietų sutartį ir
atstatyti tos sutarties sienas; 3. pakisti sovie
tų ir sąjungininku belaisvius; 4. dėl Suomijos 
kariuomenės demobilizavimo, karo nuostolių 
atlyginimo ir Petsamo srities likimo bus su
sitarta atskirai, Maskvos derybose. Tas sąlygas 
priėmus, turėti; Maskvoj prasidėti pačios de
rybos. Apžvalgą rašant suomių atsakymo dar 
nebuvo. Suomi laikraščiai — konservatorių 
„Uusi Suomi“ ir kairiųjų „Socialdemokratęii“ 
— pasisakė, jog tos sąlygos nepriimtinos. Ži
niomis iš įvairių šaltinių, suomiai neketina nu
traukti ryšių, kuriuos su suvietais yra užmez
gę, bet nori išgauti palankesnes sąlygas. 
Sovietai ir augiai spiria suomius tuoj su są
lygomis sutikti ir derybas pradėti, nes užsitę
sus, sovietai supykę galį pareikalauti besąlygi
nės kapituliacijos. Suomiams taikytis kliudo ir 
tai, kad Suomijoje yra 7 divizijos vokiečių gen. 
Dietlio kariuomenės, per 100 000 žmonių, ku
riuos nuginkluoti ir nepatogu ir nelengva. O 
vokiečiai nusistatę prie intis. Yra žinių, kad ir 
bulgarai, kurie su sovietais nekariauja, pa
prašę anglus ir amerikiečius pranešti jiems 
paliaubų sąlygas. ‘

Anglai nutraukė ginklų pristatymą Turkij i, 
o jų karinė misija išvyko iš Ankaros. A- glų 
spauda puola turkų', kodėl jie dar neįstoja į 
karą anglosaksų pusėje. Tų pačių r-nglų. žinio
mis, turkai nenori stori į karą dėl to, kad bijo 
sovietų, iš tikrųjų, .turkai neturi nė mažiausio 
noro dalyvauti vienoje kompanijoje su sovie
tais ir jų bernais, kaip Balkanų „n arealas“ 

Titas. Antra vertus, turkų spauda duoda su
prasti, kad Turkija į karą gali įstoti, bet tik 
tada, kai matys, kad tas įstojimas naudingas 
Turkijai. Kad turkai dabar dar nenori kariauti, 
rodytų, kad karo galas dar nearti ir kad prieš 
akis stovi dideli sukrėtimai.

Vienas iš tokių sukrėtimų bus, be abejo, 
anglosaksų žygis į Europą. Churchillis savo 
kaįboje apie šitą žygį nieko neužsiminė; kai 
kurie užsienio publicistai iš to daro išvadą,kad 
anglosaksų žygis į Europą galįs tuoj įvykti, 
gi jeigu ne dabar, tai tektų laukti gegužės. 
Niekas neabejoja, kad vokiečiai pasipriršins 
labai smarkiai, ir anglosaksai turės didelių nuo
stolių. Vok ečiai mano, kad tokiu būdu ntisil- 
pinę priešą, jie galės lengviau išbristi iš tos 
makalynės, į kurią yra įklimpę. Vengrų laik
raščiai labai pesimistiškai aiškina ateities ga
limumus. Jie nebetiki vokiečių laimėjimu, bet 
pažymi, kad ir anglosaksams vargiai ar pasi
seksią vienu dideliu kariniu smūgiu pasiekti 
laimėjimą ir karą užbaigti. Jeigu gi tai nepa
siseks, tai busimoji taika tegalės ateiti tik po 
nepaprastai kruvino Europos chaoso.

Vasario pabaigoje Churchillis ir Edenas 
britų parlamente pranešė apie tarptautinę pa
dėtį ir be kito ko kalbėjo apie Rytų Europą, 
SSSR ir lenkus. Churchillis pripažino, jog so
vietų reikalavimai lenkams esą pagrįsti ir pri
minė, kad anglai niekada nėra pripažinę len
kams Vilniaus. Kaip busimąją lenkų sovietų 
sieną nurodė Curzono liniją. Prieš Jį pareiš
kimą lenkų vyriausybė Londone įteikė Chur- 
chilliui protestą, nu odydama, kad lėni ai nie
kada nepripažinsią Curzono linijos krip savo 
busimosios sienos. Mums gi svarbus Chur- 
chillio pareiškimas dėl Vil> ia .s, nes jeigu so
vietai bus nusilpninti ir Rytų Em opoje dau
giau nebereikš, tai Vilniaus klausimą spren
džiant mes drąsiai galėsime išeiti į derybas 
su savo teisingais re(ka;avimais.
ESTIJOJE IR LATVIJOJE MOBILIZACIJOS

Estai turėjo savo SS legioną Narvą, kuris 
b ivo įkurtas dar 1942 m. rudeni. Pereitą ru
denį estai suorganizavo estų brigadą, į kurią 
sustojo bemaž visi buv. estų kariuomenės 
karininkai.Š.m. 1.31 Estijos gen dir Dr. Mae 
paskelbė "visuoti ę m bilizaciją. 1904—23 m. 
vyrus tlsiog į kariuomenę pašaukdamas, o 
likusius 17-t 0 m vyrus įpareigodamas savi
saugos. tarnybai. Visuot. mobilizacija davė 
75000 vyrų, kurių pusė apmokoma frontui, o 
kita pusė atlieka Įtvirtinimų darbus Estijoje.

Latvi ii lapkr čio mėn. paskelbė 1’15-24 m. 
gimusiųjų rnobil zaciją į SS legioną ir sausio 
pradžioj frote turėjo apie 40 000 vyrų, kurių 
pusė priklausė SS legionui. Per vasario mėn. 
įvykdyta 19i 6 14 m. gimusiųjų mobilizacija.

Pabaltijo tautų kovingumas labai geras, 
Vienas lintir ių, latvių ar estų batalionas atsto
ja 2 vokiečių arba 5 bolševikų batalionus.
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BANKRUTINAMOS DIDŽIOSIOS LIETU-
• VIŲ ĮMONĖS
Vokiečių normuojami darbo atlyginimai, 

prekių kainos ir patarnavinTų tarifai griauna 
net maisto pramonės ek nominį pagrindą Pie
ninėms nuostolinga svieto gamyba. Vidutinė
1 kg. sviesto savikaina 2,19 RM. Pieninėms 
mokama po 1,90 RM už 1 kg. Cukraus fabr. 
taip pat pradėjo duoti nuostolius. 1942-4 3 m. 
cukraus fabrikai turėjo apie 1 mil. RM nuo 
stolio, kuris susidarė 100 kg. cukraus parda
vinėjant po 43,20 RM, kai to paties kiekio 
pagaminimas fabrk. kaštavo 49,20 RM 1941-44 
m. gamybos sezonui nuostolių numatoma apie
2 mil. RM. Jiems padengti vokiečiai pasiūlė 
iš savo bankų paskolas. Tačiau lietnvišloji 
administracija tam griežtai pasipriešino ir pa
reikalavo peržiūrėti kainas. Maistas 1943 m. 
baigė «h 2,5 mil. RM nuostolio, taip pat dėl 
to, kad produktai pardavinėjami žemiau savi
kainos; 1 kg. kiaulienos pagaminimas kaštuo
ja 1,02 RM, pardavimo kaina 0,86 RM; 1 kg. 
jautienos pagam. — 1,01 RM, pardavimo kai
na 0,s5 RM ir tt. Be to, dėl vokiečių patikė
tinių nesugebėjimo pereitais metus išstipo keli 
tūkstančiai gyvulių, kuriuos taip pat teko nu
rašyti j nuostolį. Nuostoliams : adengti Mais
tas iš vokiečių bankų gavo 11 mil. RM pakeles

Daugumas Maisto, Pienocentro ir Lietuvos 
Cukraus gan inių parduodama vokiečių ka 
riuomenei, o tik maža dalis vietos gyvento
jams. Nepajėgdami tų lietuviškųjų ūkio.tvir
tovių perimti potvarkių keliu, vokiečiai jas no
ri pasiglemžti per vokiškus bankus.

ŠEINIAUS KELIONĖ SUOMIJON
Prieš Kalėdas dvylika dienų po Suomiją 

važinėjo Švedijoje gyvenąs mūsų rašytojas 
Ignas Šeinius, skaitydamas paskaitas apie Lie
tuvos santykius su Sov. S-ga bolševikmečio 
terorą ir visuotinį sukilimą prieš bolševikus. 
Aplankė Helsinkį, Jakobstatą, Hango ir Lovi- 
są. Suomių spauda išspausdino plačius pasi
kalbėjimus su Šeiniumi, paskelbė paskaitų 
santraukas, o Suomijos Nepriklausomybės 
S-gos organas „Nepriklausomoji Suomija“ 
Šeiniaus paskaitą net ištisai atspausdino.

Šeinius ištisas valandas kalbėjosi su dide
liu skaičiumi suomių politikų ir atsakingų ka
rininkų. Jį buvo priėmęs Suomijos užs. reik, 
min. Ramsay, kuris draigi.iusia domėjosi Lie
tuvos Vokietijos santykiais v-kiečių sovietų 
karui prasidėjus bei Laik. Vyriausybės veiki
mu. Vidaus teik. min. Ehrnrootli, neslėpdamas 
savo pasipiktinimo vokiečių politika okupuo
tuose kraštuose, specialiai klausinėjo apie Lie
tuvos padėtį vokiečių valdžioje Socialdemo
kratų partijos vadui finansų min. Tanneriui 
Senius padėkojo už socialdemokratų i artijos 
paskelbtą simpatijos rezoliuciją Pabaltijo tau
toms, kovojančioms už savo nepriklausnmy- 
bes. Taimeris papasakojo, kad jau antrą die 

ną po rezoliucijos paskelbimo Reicho vyriau
sybė dėl to įteikė protestą Helsinkyje.

Visur buvo šiltai sutiktas. Lietuviai nekar
tą buvo vadinami ko ne brolių tauta. Sujau
dintų klausytojų karšti plojimai po paskaitos 
virsdavo į viešą, nuoširdžią simpatijos demon 
straciją Lietuvai. Dėl ateities visi suomi trno- 
dė nemaža optimizmo, nors jau tada ėj > gan- 
d i, kad Amerika galinti nutraukti diplomati
nius santykius su Suomija.

—iš i žsien ečių rusai karo belaisviai yra ge
riausi vokiečių pramonės darbinikai. Jie buvo 
atiduoti buvusių politrukų priežiūrai ir dabar 
dirba kaip tikri vergai. Italai karo bet išviri, 
kurių daug paėmė vokiečiai rudenį Balkanuo
se, po to, kai buvo atiduoti Vokietijai išliki
mų fašistų nuožiūrai, taippat geriau pradėjo 
dirbti.

— 11.6 į Kiemeliškio turgų Vilniaus krašte 
rikiuotės tvarka įžygiavo apie 3(10 lenku, par
tizanų ir supirkinėjo maistd produktus.

AUKOJO: Aušra, Ju-Ju, —, Šaka, Kiau
nė, NacisKrestis, Mykoliukas, Žebenkštis. Ne
munėlis, Šerniauskas, JKxo, Tamašils, Akme
nėlis Bendzmka, AS, GP, Grūdas, VT, 67, xy, 
BN, Rak, Aba, Dotv, 1 ik-tak, Ka1, XY, i'D, 
Rup, Žag, GelV, Plug, Vytis, Buk, AMur, PGir 
po 5; Gr 4; V B 5,5; Jūra 8; RS, AM, Mišk.Atž, 
Skiaų Band, Publ, PGuo, ABal, Bunk, DD, AZ, 
Nemunas, Štriplaukis, Kaž ras, Pamiškinis, Au- 
gaitis, Ašpats, Neri*, EPauI, Savi, Mituva, AB, 
Gr, Merkė, Ax, Zs, Vlš, xx, Oazei, Hitler, Rū
ta, Javas, AG, Vislas, BSK, DKŽ, AK, KT po 
10; Miškinis H; J D-12; „13“ 13; Vš, Gaidys, 
JV, Jrb, MM delis, PAukŠ, Maršai po 15; Ant 
16; XX J7; Alrtė, Pabalis, Jokant, Dama, A], 
Dąktar, Šm, VS, 13.XI B, Št, Sip, Maluninkas, 
BZ, XY, Ž, Alfa,'Stalinas, VI III, Gusarąs, DZ, 
Dikra, XX, Alg, Pumpuras, Matysim, Šaulys, 
88, RGintaras, 88, KV, YX, neiskaitomjtirbarko 
po 20; Laninas, PP, A M, Bitė, Bala, OD, JP, 
Klaipėda, yi ijampolieįis po 25; V, Mšk, Per 
Sakalą, M' S, Kiškis. NeriesO, Daina, Lošė po 
30; Dk, VA |'O j5; Garnys, Strazdas, Katinė
lis, Čirrr, JK, Čirrr, PK. StNennga, Miškinis, 
Bg po 40; Vilkas 42; Šernai 44; G, K1O, Lin, 
Nachalas, Algis, Rg, Jurgis, Pieštvė, MA, Bijū
nas, Ir, Rėmėjas, JS, Malimas, Eglė po 50; H, 
TE po 55; MK, Akmenė, BŠ, KA po 60; JN, 
G*V, Traška po 70; Zygis7 7 >; BC. J6B, JK, 
Šaka Antanas, VV, VytenisS, Stalius, J B, AJ, J B, 
BaltSesuo, J„B“, Zanavyke po 1110; Vyturėlis 
110; Krūmai 118;0enM 125: PodKirka, Viltis 
po 130; R-Mėta, LO po 135; Mokas' 175; Ša
ka 185; Rokiškis, PVirkutis, Štr, AG po 200: 
PPien 205-; Gj 235; Ukmergė 25<!; KŠ, Žel- 
velė, KA, SJišVilniaus, St, US po 300; L 350; 
Nevėžis, Nemunas po 400; Ūkininkas, Just, 
PJ, P. riizanas po 5C£>; Botagas 600; Mukis 
870; Ukmergė 1000; C 25; BG 40; JO 51; PV 
70 ir V 6500 RM.
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į REFORMUOTĄ DEMOKRATIJĄ
6. Naujųjų politinių sąjūdžių pobūdis

Daugumas prieš Didįjį karąir nepriklau
somo mūsų gyvenimo metų susikūrusių poli
tinių partijų buvo ne tik ideologinės pasau
lėžiūrinės, bet ir dalinės. Jos dažniausiai rė
mėsi vienu kuriuo visuomenės sluoksniu: arba 
tikt i ūkininkais, arba tiktai darbininkais, arba 
tiktai inteligentija. Be abejo, šitoks dalin s po
būdis 1 idžia politiniam kolektyvui 1 biau iš
risianti tam tixros visuomenės dalies inte<e- 
sus. Ūkininkai žino, kad, sakysim, ūkininkų 
partija ar sąjūdis gina ūkininkų reikalus, dar
bininkų partija stengiasi specialiai pabrėžti 
darbininkų interesus. Sužvejoti šių suintere
suotų grupių balsus rinkimų atveju taip pat 
tokioms dalinėms partijoms yra lengviau.

Tačiau žiūrint valstybės atžvilg u, tokios 
dalinas partijos ar sąjūdžiai yra nesusiprati
mas. Partija ar sąjūdis, kuris eina į politinį 
gyvenimą, rengtasi ir stengiasi tvarkyti valsty
bę. Tuo tar. u valstybė nėra nei tik ūkininkai, 
nei tik darbininkai, nei tik inteligentai, bet vi
si drauge Valstybė yra daugiau, negu tik vie
nas socialinis sluogsnis. Valstybėje negalima 
rūpintis tiktai vienos dalies reikalais arba pa
brėžti tiktai vienos grupės interesus, kiti} ne
matant arba juos statant antroje vietoje. Vals
tybės pagrindinis uždavinys yra visų gerovė. 
Todėl kiekviena partija, kuri nori tvarkyti vals
tybę, turi turėti savo pagrindu kaip tik šitą 
bendrąją visų gerovę. Partijos ar sąjūdžiai ga
li skirtis šitos bendrosios gerovės supratimu, 
gali skirtis priemonėmis šiai bendrajai gero
vei realizuoti. Tačiau jos negali tarp savęs 
sk'rtis tuo, kad vienos rūpinsis tiktai vieno 
luomo ar klasės reikalais, o kitos — kito.

Todėl mes manome, kad busimajame ne
priklausomame Lietuvos gyvenime tokių da
linių partijų ar sąjūdžių negalės būti, nes jie 
savo laiką yra atgyvenę. Ateitis turės iškalti 
tokius politinius vienetus, kurio turi tam tik
ras pažiūras į valstybę, į josiu? santvarką, į 
būdus ir priemones valstybės uždaviniams vyk
dyti, tačiau kurie atsiremia į visą tautą 
su visais jos luomais ir sluogs-niais išskirti
nis vieno kurio sluogsnio teigimas ateityje 
turės būti kvalifikuojamas kaip politinio ne
subrendimo ženklas. Be abejo, dažnai valsty
bės gyvenime pasitaiko, kad vieno kurict vi
suomenės siuogsnio reikalai labiau, yra. apleis
ti, negu kito. Politinių partijų ar sąjūdžių už
davinys yra atkreipti į tai dėmesio ir nenor
malią padėtį pataisyti. Bet tai nereiškia, kad 
ant šitos nenormalybės galėtu būti statomas 
kurios nors partijos ar sąjūdžio buvimas ir 
veikimas. Partija ar sąjūdis, kuris supranta 
savo misiją ir savo atsakingumą, gali atsirem
ti tiktai į visą tautą. Jo programa turi paten
kinti ir apimti visus. Tik tokiam galima pa
tikėti valstybės tvarkymą.

[ Cf> teJJ! J
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Okupacinė Reicho valdžia jau ne kartą yra 
mėginusi pajungti lietuvių, tautą į savo karo 
mašiną prieš Lietuvos interesus. Ir tik dėl . 
vieningo ir nepalaužiamo mūsų atsparumo 
visus tos vokiečių pastangos ligi šiol yra vi
sai nepavykusios. Nežiūrint visų tų ligšiolinių 
ne -asise-kimų, ir vėl mes esame akivaizdoje 
naujo vokiečių okupacinės administracijos pa
sikėsinimo prieš Lietuvą. Vokiečių okupacinė 
valdžia , paruošė planą paimti iš Lietuvos į 
Reichą darbams, pradedant 1944 m. kovo 5 d., 
maždaug po 500(5 žmonių kas savaitę: vytų 
tarp 15-55 ir moterų tarpJ6-45 metų amžiaus, 
iš viso 100 000 žmonių. Šį lietuvių lautos eg- 
z kuciįbs vykdymą vokiečiai bando primesti 
lietuviškosios administracijos ąparat .i. Kubi
liūnas, kaip pirmasis tarėjas, ir KupčikeviČiiis, 
kaip darbo ir socialinių reikalų tarėjo, parei
gas ©inąs, drįso padėti savo parašus po to
kiu planu, tuo padarydami didžiausią nusi
kalamą lietuvių tautai.

Toks milžiniškas darbo jėgos iš Lietuvos 
išėmimas ne tik naikina pačią lietuvių tautą, 
bet turi sukelti suirutę mūsų kraš
to ūkyje ir pakirsti mūsų gynimo
si prieš bolševizmą pajėgumą. Todėl
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
įspėja visus administracijos pareigūnus, kurie 
bus bandomi panaudoti šiai žiauriai mųsū tau
tos egzekucijai vykdyti, aiškiai apsispręsti už 
savo tautą, už Lietuvą, kad ir grėstų 
dėl to vokiečių represijos. Visi tokie vykdy
tojai turi žinoti, kad verčiau yra pačiam nu
kęsti arba pasitraukus iš savo tarnybinių pa
reigų slapstytis, kaip būti tūkstančių budeliu 
ir užsitraukti tautos pasmerkimą.

Komitetas taippat nurodo ir visiems Sau
kiamiesiems nepasiduoti teroro baimei. Kaip 
į visus ligšiolinius piktus okupantų kėslus 
mūsų atžvilgiu, taip ir į šitą visi lietuviai turi 
drąsiai ir vieningai tarti—NE! Visi šaukia
mieji ir gaudomieji turi nepasiduoti ir slaps
tytis, tausodami savo jėgas ir gyvybę nuo 
bolševikų gintis ir nepriklausomai Lietuvai 
at.tatyti. Komitetas įpareigoja visus tautiečius 
besislapstantiems teikti pagalbą.

Pakelkime ir šį sunkų bandymą nepalau
žiamu tvirtumu ir vieninga valia. Vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi!

VYR. LIET. IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

Vilnius, 1941 m. vasario 18 d.

— Vasaros gale didžiausios banditų gau
jos neprašokdavo 50 narių. Spalio mėn. pasi
rodė gaujų, susidedančių iš 200 banditų, sau
sio — iš 1000, o vasario pradžioj Vilniaus 
krašte pasirodė dvi gaujos, kurių vienoj bu
vo 2000, o antrojoj — net 3000 banditų. •
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