
KOVA UŽ LIETUVIŠKAS GINKLUOTĄSIAS PAJĖGAS
Naujos bolševikų invazijos akivaizdoje ini

ciatyva—atkurti lietuvių ginkluotąsias pajėgas 
iš lietuvių pusės buvo parodyta pereitų metų 
rudenį, užmezgant tuo reikalu ryšius su at
sakingais wehrmachto ir airilfervaltungo žmo
nėmis. Prasidėjo poli i uis lošimas, kurio pir
masis veiksmas įvyko 19LJ.XL24 bendrame, 
tarėjų, pirmojo tarėjo tarybos ir kviestinių 
visuomenės žmonių posėdyje, kuriame buvo 
atmestas Lietuvos ginklpntųjų roajėgų organi
zavimas SS legiono būdu ir pasi-akyta už 
gen.Raštikio planą: Lietuvos ginkluotosios 
pajėgos atkuriamos t a u t i nė s k ariu ri
me n ė s forma, dydžio pradžioje bent vie
no korpo, kuris laiko barą Lietuvą dengian
čiame Rytų fronto ruože, yra visų ginklų rū
šių, vadovybė lietuviška. *

v Šitie nutarimai buvo įteikti Ręntelnui, ku- 
. ris suvažinėjo į Berlyną ir po mėnesio, gra

sindamas 100.000 lietuvių išsiųsti darbams į 
Reichą, davė atsakymą, kad vokieči u atsisako 
nuo SS legiono, tačiau sutinka leisti vieną di
viziją, kuries vadas turįs būti vokietis. Kaip 
lietovKkųjų ginkluotųj^rpajėgų atkūrėjas iški
lo gen. Plechavičius, kuris iš pat pra
džių pareikalavo lietuviškų komendantūrų at
gaivinimo. Prasidėjęs tampymasis užsitęsė vi
są sausio mėn. Ir tik Vilniaus kraštą užliejus 
banditams, Rentelnas sutiko su lietuviškomis 
komendantūnomis ir Vietinės Rinktinės suda
rymu.

VR didelis pasisekimas vokiečius nustebi
no. Kaip sąlygą V R veikti ir toliau lietuviš
koms ginkluotosioms pajėgoms organizuoti 
vokiečiai pareikalavo duoti 7D.UOO pagalbinės 
kariuomenės (Lfilfswilhge). Vėl prasidėjo 
ianipyinasis, kovo pabaigoj privedęs prie Ple
chavičiaus susitikimo su Rytų fronto šiauri
nės da-iies vadu. Buvo sutaria: 1. organizuo
jama I Lietuvos divfeija, jos vadas vokietis, 
pavaduotojas lietuvis su perspektyva netoli
moj ateity užimti div. yad® pareigas; 2 ligi 
gegužės 1 d. duodama 10.500 pagalbinės ka
riuomenės, kuri veikia L etuvoj ir tiesiog j 
rytus nuo jos, priklauso fronto vadui; bata
lionų vadai ir visi karininkai lietuviai; 3. VR 
tiesioginėje jos vado vadovybėje naudojama 
kovai su banditais Lietuvoje; 4. lietuviškųjų 
karinių dalinių organizatorius veikia gen. iri- 
spektorirrus titulu.

VR štabas, pravesdamas karininkų Ir 1915 
-21 m. gimusiųjų registraciją,

ruošimus lie-.uviško~s ginkluotosioms pajė
goms plėsti. Tačiau tuoj po Velykų vėl pra
sidėjo tampymais. Komisaria as Plechavičiui 
pradėjo prikaišioti, kad js degsiąs ir kad V>R 
nedraugiškai nusistačiusi vokiečių atžvilgiu, 
todėl jos ginklavimas sustabdomas. Grasinda
mi VR visai likviduoti ir Lietuvoj įvesti Ge
neralinės Gubernijos. statutą, vokiečiai vėl 
pareikalauja 50.000 Hilfswillige. Tik spėta su
rasti k«mp omisas, po savaiičs jau naujas 
reikalavimas —- 30.000 priešlėktuvinei tarnybai 
Vokietijoje... Jų bus ir dar daugiau.

Tų visų tampymus! atgarsiai, pasklidę vfc 
suomenėje, dažnai klaidingai aiškinami ir pa
dėtis aštrinama. Alyvos į ugnį pila ir tie, ku
rie kalba ir rašo, kad nuo bolševikų invazijos 
ginsis, tači-au neturi drąsos ar nenori iš to 
padaryti nuoseklią išvadą ir savo darbu pa
remti Lietuvos kariuomenės atkūrimą. Nevie
nas tą savo= politšnį parapijiškumą arba asme
ninį nenorą pajudėti bando aiškinti patrioti
niais motyvai;. Esą Plechavičiaus veikla prieš
taraujanti tarptautinei teisei, parduodamas 
jaunimas, bolševikų .invazija j Pabaltijį nerea
li, liefaivišk-iijų ginkluotųjų pajėgų atkūrimas 
periu^<s.tyvas, Plechavičiaus parėmimas — nu- 
sižvngim.'.s lietuvių laisvės kovai... Drauge ra
šomi skraidai vokiečiams, kad VR štabas esąs 
proiietuviš'kas ir proangliškas. Vii karių tarpe 
pro voku ojauri aiba prieš vokiečius arba prieš 
VR vadovybę nukreipti incidentai ir palaidas 
Kežuvi's.

gtfel-m atvirį Kai kuriems vokiečių sluks- 
niams ir paskiriems lietuviams nepatinka Ple
chavičiaus veikla. Vokiečiai, sabotuodami su- 
organ&uotų VR batalionų panaudojimą, o ki
tiems neduodami ginklų, aprangos, maisto 
bei patalpų ir kaitaliodami savo reikalavimus, 
sąmoningai stengiasi VR karių tarpe sukelti 
priešvokišUas nuotaikas ir tuo kompromituoti 
VR ir jos vadą. Vokiečiai nenori, kad lietu
viai sudarytų kokią nors ginkluotą pajėgą, 
vadovaujamą pačių lietuvių. O nuotaikas 
drumsčianti kai kurių lietuvių veikla yra van
duo ant malūno visų tų, kurie nori sulikvi- 
da®ti ir Lietuvos kariuomenės atkyrimą ir VR.

Todėl V(ėl kreipiamės i kovojančią dėl ga
vo laisvės ir nepriklausomybės tautą, įspėda
mi, kad Lietuvos padėtis labai rimta ir, prieš 
darydami kokį žingsnį, turim iš akių neišleis
ti štai ko:

(Nukelta j 4 psl)pradėjo pat R
BJaclonaltSs į
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Į REFORMUOTĄ
8. Žemės ūkio pažanga

Lietuvos ūkio pagrindas ir ateity bus že
mės ūkis. Jo uždaviniai dvejopi: gaminti že
mė? ūkio gėrybes ir pakelti ūkminldjos pro
fesinį ir kultūrinį lygį. Juos vykdo iš pagrin
dų asmeninė pačių ūkininkų, ūkinių organiza
cijų bei kooperacijos iniciatyva. Tačiau ir val
stybė negali atsisakyti nuo pagalbos, o l ai 
kada ir nuo kontrolės ūkiui racionalizuoti — 
pažangai paspartinti įr suderinti su kitomis 
ūkio šakomis.

1. Racionaliai tvarkant, žemės ploto nega
lima palikti vienose rankose daugiau kaip St. 
Seimo numatyta norma, kurios reikalauja ne 
tik ūkinis pažangumas, bet ir socialinis soli- 
dorumas. Tose Lietuvos dalyse, kur jų žemės 
reforma nebuvo palietusi, ji turi būti vykdo
ma neatidėliojant. Sudarytiems žemės fondas, 
kuris perimtų ne tik antnormines žemes, bit 
ir turėtų pirkimo pirmumo teisę į šiaip jau 
laisvoj rinkoj parduodamas, kad jomis aprū
pintų žemę dirbančiuosius. Tačiau ūkis turi 
būti apsaugotas ir nuo skaldymo j vienetus, 
kurie jau ū iškai darosi nebepajėgūs.

2. Ūkiui kurti valstybė pagelbsti: stan
dartizuoja žemės ūkio trobesius, atskiras jų 
dalis bei žemės ūkio padargus, atsižvelgiant 
j ekonominius ir estetinius reikalavimus: re
mia statybos medžiagų gamybą mašinomis ir- 
soecialistais; kelia iš netinkamų žemės ūkiui 
plotų į tinkamus; intensyviai vykdo visų rūšių 
melioraciją; rūpinasi kuo greičiau padaryti 
kaimui prieinamą elektrą; ūkio estetinį sutvar
kymą ir papuošimą skatina premijomis.

Šitokiu būdu galės būti pakeistas Lietuvos 
kaimo išorinis vaizdas. Ligi- šiol ši sritis bu
vo apleista, tenkinantis tik paskolomis, kurių 
sunaudojimas retai kada b. davo patikrinamas.

3. Žemės ūkio gamybą jau buvo ga
na intensyvi. Sunkiau buvo su gaminių rea
lizavimu. jie, palyginus su ūkininkui reika
lingomis prekėmis, buvo pigiai parduodami. 
Ateityje gamybą dar intensyvinant reikalinga 
ją paremti ilgalaikėmis ir įmanomų nuošimčių 
paskolomis, plačiu ūkininkų instiuktavimu, 
veislinių gyvulių ir sėklų punktais ir tt. Antrą 
vertus, "turi būti patikrinama, ar našiai ūki
ninkaujama, nes kiekvienas žemę valdąs turi 
jausti atsakomybės ir pries tuos, kurie jos ne
turi.

4. Žemės ūkio gaminiams r e a 1 i z u o- 
t i vietinio perdirbimo pramonė reikalinga 
d.ir labiau organizuoti, toliau — nutiesti su i- 
siekimo kelius taip, kad visas kraštas būtų 
lygiai patogiai sujungtas ir su sostine ir su 
pajūriu, o agrarinių kainų politiką vesti taip, 
kad darbo ir kapitalo atlyginimas žemės ūky
je galimai priartėtų prie jų atlyginimo kitose 
ūkio šakose, ir tokiu būdu ūkininko gauna
mas atlyginimas už produktus atitiktų jo per
kamos prekės kainą.

DEMOKRATIJĄ
Greta gyvulininkystė', pieninkystės ir paukš

tininkystės, kurios Lietuvoj labiausiai buvo 
išplitusios ir dar toliau plėstinos, , reikalinga 
stiprinti ir smulkiąsias ūkio šakas: sodininkys
tę, bitininkystę, sėklininkystę, specialiųjų bei 
technikinių kultūrų auginimą. Jų produktai tu
ri būti perdirbami savam krašte, patenkinant 
vidaus rinką ir eksporto reikalavimus, kad ne
reikėtų iš užsienio įsigarenti tų produktų, ku
riuos galima namie pasigaminti, o į užsienį 
neišvežinėti tik savo žaliavų. Į perdirbimą įtrau
kiami patys gamintojai, ir apskritai visa že
mės ūkio veikla pavedama į visuomeninių 
profesinių, ūkinių organizacijų ir žemės ūkio 
kooperacijos rankas.

Su žemės ūkiu siejas mišk ų ūkis. Jų 
plotas po karo bus taip sunaikintas, kad miš
kus reikės ne tik taupyti, bet ir planingai at
želdinti, auginti ir plės i. Miško vietoj kurui 
reikės stiprinti durpių pramonę, o statybai 
plytų pramonę — mūrinę Lietuvą statyti. Ta
čiau šiokio ar tokio kuro nomia, kaip ir pa- 
darginės bei remontinės medžiagos ūkinin
kams turi būti duodamos be varžytinių.

5. Šitaip remiamas ir kai kuriais atžvilgiais 
prižiūrimas ūkininkas ir ūkininkė ne tik tam, 
kad jie pagamintų kuo daugiausia ūkinių gė
rybių, bet ir tam, kad pakiltų jų profesinis ir 
kultūrinis lyjs. Tam tikslui prie mokyklos 
reikalinga suteikti suaugusiųjų švietimas, skai
tykla, pašto agentūra. Valsčiuj turt būti gydy
tojas, akušerė, motei ų ir vaikų sveikatos 
punktas ir vaistinė. O profesinis pasiruošimas 
pakils, kai pradžios mokslo ant.-asis keturme
tis bus pasuktas daugiau profesine linkme. 
Ūkininkuos, žemės ūkio darbininkų ir ž. ū. 
specialistų reikalams m pinti ir atstovauti vei
kia Žemės ūkio Rūmai.

Ūkininkų luomas, išlaikęs paskutiniais šimt
mečiais gyvą tautos dvasią, visais laikais yra 
ir bus pagrindas išlaikyti sveikosioms tautos 
tradicijoms. Jis apsaugoja tautos gyvenimą 
nuo stalgių radikalių eksperimentų, kurie pa
prastai ateina su miesto ir pramonės žmonėms.

MŪSŲ RĖMĖjAMS
Dėl vietos stokos nuo šiol rėmėjų aukot 

bus pakvituojamos kas trečias ar ketvirtas 
numeris. Mūsų prietelius prašome mus ir to 
linu remti aukomis, kurios ypač šiuo metu 
labai mums reikalingos.

— III.12 Ragainės kalėjime, vežamas į Lie
tuvą, mirė Stutliofo tremtinys inž, Daniūnas.

— Buv. Latvijos prezidentas A Kviesis 
pasitrankė iš teisingumo gen. direktoriaus vie
tos, kurią buvo užėmęs vokiečiams ištrėmus 
Valdmanj. ,

— Atidėta Kauno evakuacija, buvusi nu
matyta pradėti apie IV.15. Evakuacijos reika- 
kalui Kaunas suskirstytas keliomis zonomis. 
Numatoma iškeldinti apie 66000 žmonių.

2



KARINĖ POLITINE APŽVALGA
Sovietų ofenzyva j antrąją balandžio pu ę 

pasidarė lėtesnė. Pačiame vakariniame jos 
smaigaly sovietai, paėmę Tarnopolį, pasistū
mėjo ligi Lvovo pakluonių. Atrodo, kad jie 
ketino kloniu tarp Karpatų ir Pripetės pelkių 
veržtis Į Lenkiją ir Vokietiją. Vokiečiai čia 
sutelkė jėgų ir tarp Stanislavovo ir Tarnopo- 
lio pradėio smarkų t priešpuolį tam sovietu, 
veiži'.m isi sulaikyti. Šio vokiečių priešpuolio 
kitas tikslas — neleisti sovietų J Karpatų pe
rėjas, vedančias Vengrijon ir Cekoslovakijon, 
kurios sienas bolševikai pasiekė. Rumunios 
bare sovietai peržengė ne (ik Prutą ir Seratą, 
bet pasiekė ir Maldavos aukštupį. Tolau į 
rytus sovietai, užėn ę Odesą, keliose vietose 
peržengė Dniestro žennpį ir skverbiasi link 
Galato, prie Dunojaus žiočių, Labai sparčiai 
sovietų ofenzyva vyko Kryme, kur per savai
tę užimtas kone visas pusiasalis. Dabar aršiai 
kaunamasi prie Sevestopolio.

Anglosaksų aviacija nuo kovo pabaigos 
ypačiai smarkiai pradėjo daužyti karinius tai
kinius Rumunijoje, Vengrijoje ir Bulgarijoje, 
tuo būda paremdama sovietų veiksmus žemėje.

Vakaruose rengiamasi. IV.18 britų 
vyriausybė įvedė kontrolę už ienio diplomatų 
susisiekimui bei susirašinėji •:ui su savo vy 
riausybėrns. Šį negirdėtą pasielgimą britai a š- 
feina, jog į užsienį išėjusios nekontroliuoja
mos žinios galinčios pakenkti didžiuliams 
veiksmams, kurie netrukus būsią pradėti pti.š 
nacių valdomą Europą. Tą pačią I V. 18 Lon
done išleistas specialus įstatymas, draudžiąs 
streikus ir lokautus. Tai irgi nepapras a prie
monė, kurią britai irgi patekina nė žilgo į ra- 
s:dė-iančiais dideliais karo veiksmais.

Tais pačiais sumetimais grindžiamas ir 
spaudimas neutraliesiems. Anglai ir amerikie
čiai pareikalavo, kad turkai sustabdytų cho- 
mo tiekimą Vokietijai, o švedai — rūdos ir 
rutulinių guolių. Turkai IV.21) chromo prista
tymą Vokietijai sustabdė.

Ryšium su tuo tarptautinė nuotaika dar la
biau į įtempė. Padidėjo įspūdis, kad lemiamo
ji kapo fazė sparčiai aitėja. Be abejo, tuščia 
būtų spėlioti, kada ir kur laukiamoji anglo- 
sąksų invazija Įvyks. Vokiečiai nervingai ruo
šiasi ją visu energingumu sutikti, nes nuo to 
pareina galutinis jų likimas. Jei«u Europos 
puolimas šį pavasarį tikrai įvyktų, būtume di
džiulio ma;-to mūšių liudininkai.

Italijoj atsistatvdino Badoglo vyriausybė. 
Jam pačiam pavesta sudaryti naują, ir jis ta- 
r asi su demokratinėmis partijomis, prie ku
rių plakasi komunistai.

Maskva rodo ypatingą diplomatinį Ir .poli
tinį veiklumą, išlįsdama su labai demokratiš
kais ir nuosaikiais šūkiais. Tai, be abejo, pro
pagandos dalykas, kuris bolševikų nepažįstan
tiems tikrai daro Įsnūdį Anglų ir amerikiečių 
visuomenė spaudžia savo vyriausybes taippat 

pagyvinti savo diplomatine veiklą, nes dabar 
iš tikro tarptautiniuose reikaluose tegirdėti 
tik bolševikų šūkavimai. Londonas su Vašing
tonu nedrįsta užsiminti nė apie Atlanto char- 
tos vykdymą, kuris toks svarbus mažosioms 
tautoms.

IV.22 vekare SSSR užs. reik, vicekomisa- 
ras Vyšinskis pranešė, jog IV.19 galurim.i nu
trukusios paliaubų derybos tarp Suomijos ir 
SSSR. Kovo pabaigoj į Maskvą buvo atvykę 
suomių politikai Paasikivi ir Enkko, kuriems 
Molotovas įteikęs šiuos galutinius SSSR rei
kalavimus: 1. ligi balandžio pabaigos suomiai 
išvaro iš savo krašto arba internuoja visus 
vo'iečių karius ir laivyną; 2. ligi gegužės pa
baigos paleidžiama pusė suomių kariuomenės, 
o ligi Ii pos galo grįžtama prie taikos meto 
kariuomenės sudėties; 3. grįžtama prie 19-10 
m. sutarties, tik sovietai sau reikalauja Pefsa- 
mo uosto, bet užtat atsisako nuo Hangoe; 4. 
per 5 metus suomiu sumoka 151) mil. svarų 
st-rlingu reparacijų sovietams. — Suomiai 
šiuos reikalavimus atmetę, ir Vyšinskis pareiš
kia, jog nėra vil'ies, kad dabartinė Suomijos 
vyriausybė „pasidarytų protingesnė“.

Savaime suprantama. Šitų sąlygų priėmi
mas reikštų ne garbingą talką, bei nugalėtojo 
prievartą nugulėtajam. Karžygiška Suomija sto
vi nenugalėta. Jos kariuomenė nepalaužta ir 
palankiose pozicijose priešo žemėje įsitvirtinu
si. Suomiai žino, kad SSSR interesų b anduo- 
iys pietuose ir kad bolševiku, armijos dilte dy
la. Tuo tarpu suomių įtvirtinimai vis auga.

Pabaltijy? yra tiltas tarp Suomijos ir Vokie
tijos. Todėl suomių pasiryžimas tęsti karą gelb
sti ir Pabaltijui.. Vokiečių iš vienos pusės, o 
lietuvių, latvių ir estų iš antrosios bendras 
interesas neleisti b Iševikams į šią erdvę įsi
brauti tik padidėja. Dabar vokiečiai Šį til'ą 
gsus ginti ne tik ūkiniais, bet ir strateginiais 
s :metimais. Pabaltijo tautos, grumdamosios 
už savo tautinę egzistenciją ir paprastą gyvy- 
bėsrišlaikymą, sykiu kovos ir už Baltijos jūros 
erdvę, j kurią SSSR tiesia savo kruvinus nagus.

Ligi šiol tas vokiečių ir Pabaltijo tautų in
teresų bendrumas vokiečių okupacinės valdžios 
buvo grubiai trempiamas. Dabar bent propa
gandoj pasigirdo naujų balsų IV. 14 švedų 
„Svenska Dagbladet“ pranešė iš Berlyno: „Au
toritetingi vokiečių sluoksniai šiandien pirmą
syk užsimena apie tai, jog numatoma atstatyti 
Pabaltijo šalių tautinę nepriklausomybę. Ber
lyne tačiau pareiškiama, jog dabar dar per 
anksti pasisakyti smulkiau apie busimuosius 
Pabaltijo valstybių pagrindus. Tose šalyse esą 
galima įvesti naują politinę padėlį tautinės ne
priklausomybės pagrindais, bet pirma reikią 
laimėli karą su bolš vizmu.-Berlyne nurodoma 
į Pabaltijo šalių dalinius, kurių uniformos pa
ženklintos tautiniais ženklais ir kurie išvien

(Nukelia į 4 pusi.)
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KOVA UŽ LIETUVIŠKAS GINKLUOTĄ
SIAS ■ PAJĖGAS
(Atkelti iš 1 psl.)

Suprasti: 1. Bolševikų invazijos pa
vojus j Pabaltijį realus. 2. Niekas iš ša
lies mums negalės pagelbėti, jeigu bolševikai 
dar kartą mūsų kraštą užgrius. Tania liks ne- 
išžudyta ir nepriklausomybę bus galima atsta
tyti tik tada, jeigu paliaubas sudarant į Lietu
vą nebus iš naujo įsiveržę bolševikai. 3. Tik 
sutelktos lietuvių, latvių ir e»tų gynimosi pa
jėgos ir toji vokiečių kariuomenė, kuri šiuo 
mei-ti yra Pabaltijį dengiančiame Rytų fronto 
ruože, yra patikimas pylimas, kurio nepajėgs 
sudaužyti nuolat dylarrčios bolševikų armijos. 
4. Sėkmingai bolševikams priešintis galėsime 
tik tada, jeigu būsime spėję atkurti savo gin
kluotąsias pajėgas. 5. Joms betgi organizuoti 
civilfėrvaltungas nėra ir nebus palankus ir 
kiekviena prega stengsis jas sukliudyti ar su
organizuotas išblaškyti.

To viso akivaizdoj® mums p r i v a 1 u; 1. 
rodyti rizikos, iniciatyvos ir lankstumo gink
luotąsias pajėgas organizuojant ir kovoti dėl 
kiekvieno punkto, kad jokiu bildu nebūtume 
nublokšti nuo tiesioginio tikslo, kuriam kari
niai dafniai organizuojami sayo teritorijai 
nuo bolševizmo ginti; vokiečių reikalavimas 
duoti 30.J100 žm. aerodromų apsaugai Vokie
tijoje yni kovos prieš bolševizmą sabotažas: 
sklaido priešbolševikines jėgas, iššaukia sun-. 
Idas politines painiavas, ir, svarbiausia, atim
damas iš lietuvių kovos idealą, baisiausiai 
kompromituoja ir patį lietuvKkų ginkluotų pa
jėgų ©rganizavimp reikalą; 2. ksr. dalinių veiks
mui ir žodžiai tuft’ būti griežtomis priemonė
mis sudrausminti, saugojant ne tik lietuvio 
kario vardą, bet ir tų dalinių likimą; 3. vie
šoji nuomenė, ypačiai per spaudą, turi būti 
atitinkamo organo suderinta ir išlyginta. Try
nimasis ir pagalių kaišiojimas į ratus dabar 
ypač nevietoj.

Dėl susidariusios padėties pb gen. Plecha
vičiaus IV.28 atiišauktmo per radiją pareiškia
me: kol nėra patikrinta, kad iš šaukiamųjų bus 
sudaroma lietuviškos vadovybės vadovaujami 
visų ginklo rūšių da-linia-i, skirti Lietuvos teri
torijai tik mo bolševikų naujos invazijos gin
ti, tol lietuvių tautos giliausias interesas, kad 
nė vienas pašauktųjų nešto! ų.

KARIAUJANČIOJ LATVIJOJ IR ESTIJOJ
Latviai jau turi apie 100.000 žm. su šau

tuvu. Jie susideda iš SS legiono, savisaugos 
batalionų, pagalbinės kaiiuomėnės ir mobili
zuotųjų. SS legionas gerai ginkluotas ir laiko 
fronte 30-40 km barą į pietus nuo Ostrovo. 
Mobilizacija davė apie 90 proc. šauktųjų, ku
rių trečdalis po pusantro mėnesio apmokymo 
taippat pasiųsta į frontą. Nestojusieji gaudo
mi. Savisaugos batalionai išmėtyti net ligi Vi
tebsko. Fronte nuostoliai nemaži, nes latviai

buvo statomi į pavojingas vietas ir dažnai vo
kiečių paliekami.

Užpakalinės gynimosi linijos jau siekii^J,.^ 
Latvijos terlios iją. Smarkiai boinboKiuojami I < 
Lžig.dijos miestai: Rezeknė, Abronė, Gulbine 
ir kt. Pajūris evakuojamas ir javine daromi įtvir-• 
įitiimU. Mieštai tuo tarpu evakuojami be prie
vartos. VoJĄeNų šeimoms siūloma važiuoti-į 
Vokietiją. Žemės Ūkto Akademijai buvo pasiū
lyta su brangesniu turtu, personalo dalim k siu- I 
dėstais keltis j Karaliaučių. Nesutiko. Gint- 
nazijos nuo 1V.3 paleistos.' Universitetas dar
bą baigia V. 15 ir niekur ne įrengia Keltis. Eva- £ 
kuolų rusų Latvijoj 163(100. Jų nuotaika ko
munistinė. Apskritai, bolševikai Latvijoj turi > 
aiškaus palankumo rusuose, šimpa ijų maža- Į 
žemiuose, darbininkuose mažai. Daug evakuo
tųjų serga dėm. šiltine. Duoklės, ypačiai mė- į 
sos, labai pakeltos ir dar bus didinamos. į

Estai turi apie 40.000 žm. su ginklais: SS 
legioną, apsaugos batalionus, vikingų pulką 
ir mobilizuotųjų trečdalį. Kiti du mobilizuotų
jų trečdaliai tebelaikomi kareivinėse neapgin
kluoti ir neaprengti. Estų daliniai sutelkti 
Narvos fronte ir prie Ptipuso ežeio, Vado
vybė vokiečių. .Divizijų štabuose nė vieno es
to karininko. Estų karininkų iš viso trūksta , 
ir jų vieton statomi vokiečiai feldfebeliai.

Nuotaikos Latvijoj ir Estijoje rimtos. Bet ' 
panikos nėra. Pasiryžimas gintis didelis. Dar
bo sąlygos nepakitėjusius. Fronte sovietai pra
našesni ginklų kiekybe ir šaudmenimis, kuriuos 
vartoja netaupydami. Ypač pavojinga sovietų 
artilerija Gera armijos permetimo organiza
cija. Užtat tankai menkesni, negu vokiečių, 
lėktuvai prasti, o pėstininkai visai silpni, puola 
būriais ir jų nuostoliai labai dideli. Iš žuvu
siųjų laiškų ir beleisvių parodomų matyti, kad 
sovietų padėtis labai sunki, trūks'a maisto. 
Raudonoji armija tebesilaiko laimėjimų nuo
taikom ir viltimi, kad karas greit baigsis.

— Įgaliotinis Lietuvos Švietimo Reikalams 
įsakė visiems Lietuvos muziejams, universi
tetams, Lietuvos. Mokslo Akademijai, valsty
biniam archyvui ir pagrindinėms bibliotekoms 
ligi gegužės 1 d. pranešti, kiek tos lietuvių 
švietimo ir kullfir.es įstaigos yra pasirengusios 
evakuoti vertingesnius lietuvių kultūros, moks
lo, meno ir literatūros eksponatus.

— Latvijoje vokiečiai rengiasi iš ūkinin
kų atimti didesnius žemės ūkio produktų 
kiekius. Už prievolių neatlikimą nuelat gra
sinama ūkių konfiskavimu.

(Atkelta iš 3 psl.) 
kovoja prieš SSSR. Tatai rodą, jog Pabaltijo 
tautos trokštančius atgauti savo laisvę.

Ištikrųjų, vokiečių sudaryta okupacinė pa
dėtis Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj tebėra ne
pasikeitusi. Todėl tos kalbos, atrodo, yra eili
nis nacių propagandos blefas, iš kurio mums 
nieko gero netenka laukti.
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