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1941 m. Antradienis VI. 24 d. 

ATSTATOMA LAISVA LIETUVA Fiihrerio pareiškimas 
Susidariusi laikinoji vėl naujai atgimstančios 
uvos Vyriausybė šiuo skelbia atstatanti Laisvą 
epriklausomą Lietuvos Valstybę. 
Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lie
Valstybė entuzias tingai pasižada prisi:lėti prie 

opos organizavimo naujais pagrindais. 

Ziauraus bolševikų teroro iškankinta Lietuvių 
Tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautinės vienybės ir 
socialinio teisingumo pagrindais. 

Toliau eina parašai. 

Vilni11s Kaųnas 1941 m. birželio 23. 

Birželio mėn. 22 d. 5 val. 30 min. ryto Vokietijos 
propagandos ministeris Goebelsas per visus Reicho 
radiofonus perskaitė Fuehrerio tos dienos data pasi
rašytą pareiškimą. To pareiškimo svarbiausios min
tys yra šios. 

PRIES .P A UDĄ NUMETANT 
Hitleris primygtinai keliais atvejais pažymėjo. 

kad jis ilgai turėjo tylėti. Pagaliau galjs pasakyti 
visą teisybę. Ir toliau buvo faktais išdėstyta , kaip 
Sovietų Sąjunga, nors 1939 m. rugpiūčio mėn . su 
Vokietija pasirašė nepuolimo sutarti, visą laiką ty
kojo ir ruošėsi smogti Reichui iš užpakalio. Sabo
tažo aktais per savo konsulatus ir pasiuntinybes 
išvystytu špionažo tinklu buvo siekiama Kominter
no užsibrėžtos politikos. Kalboje buvo išdėstyti 
f aktai, kaip vokiečiai Sovietų Są,jungoje buvo te
r orizuojami. Tūkstantis vokiečių yra dingę be ži
nios. Jų tar pe 160 tikrų Reicho piliečių. Išdėsty
damas bolševikiškai - žydiškus Sovietų Sąjungos 
metodus, toliau Fuehreris nupai;akojo savo pasikal
bėjimą su Molotovu Berlyne, iš kurio aiškėja gruo
boniški rųsų norai. IĄ to Molotovo apsilankymo 
Ęerlyne aiškėja, kad sovietai ruošėsi ne tiktai jves
ti savo kariuomenę i Bulgariją, įsitvirtinti Darda
neluose, bet taip pradėti antrą karą prieš Suomiją. 
Keliais atvejais Hitlerio kalboje buvo minimas Lie
tuvos vardas. Fuehreris pažymėjo, kad Vokietija 
neturėjo noro Lietuvos užimti net -ir 1939 m., nors 
Lietuvos vyriausybė norėjo, nejvedė savo kariuome
nės . Bet bolševikai, nors buvo žadėję Lietuvos ne
užimti, jžengė į jos teritoriją. 

Pagaliau įvyko tai, ko mes visi lietuviai seniai 
ėme ir apie ką seniai svajojome. Nuo to laiko, 
bolševikai, melagingai primesdami Lietuvai pasi
tos sutarties tariamą laužymą, užgrobė mūsų tė
' per ištisus dvylika mėnesių visi padoresnieji 
'ai nekantriai laukėme tos valandos, kada mes 
alėsime pasijusti laisvi ir numesti tą nežmoniš
gą. Simtus i-r tūkstančius kartų mes svajojo

kalbėjome ir tikėjome į tokią valandą. Net ir 
lietuvių tautos dalis, kuri dar praeitų metų va
' vos tik „nenugalimajai armijai" įžengus, šį tą 
olševikų tikėjosi ir laukė geresnės ateities, ir tie 
udžiausiai apsivylė tais netvarką, chaosą, badą ir 
rdą nešančiais „svieto lygintojais". Ne tik mūsų 
uomenė, šauliai, tarnavusieji Lietuvos kariuo
ėje J,ariai, sąmoningesnė visuomenės dalis, 

ET IR DARBININKAI, KURIŲ VARDU BOL
EVIKAI KALBEJO, EME RODYTI DIDELIO 

NEP ASITENKINIMO 
ąja tvarka, tiksliau kalbant, didele netvarka 

se gyvenimo srityse. Ir jie pasijuto apgauti ir 
lti, nors jų va:rdu nuolat buvo kalbama. Argi 
jo padorus lietuvis darbininkas tikėtis iš komu
• ko nors gero, jei už savo mėnesinį uždarbį 
ai jis nebegalėjo nupirkti nė metro medžiagos, 

jtf patys reikalingiausieji jo pragyvenimui dalykai 
ris, penkis, net kartais iki dešimties kartų pa

ngo, jeigu jo šeimos nariams ištisomis ivalando
ir pusdien;ais reikėdavo stovėti prie krautuvių 

·se ir pagaliau nieko negauti. Tai vis dar išorės 
~nimo pusės! 

MORALINE PRIESPAUDA IR
' KURIOS LIKTU-

LO . NEP AZINO NE 

rs jai ir tada jau rusai (nuo 1864 metų) nedavė 
tuviškom raidėm spausdinto žodžio ir už jo skai- , 
mą grūdo į kalėjimus, siuntė į Sibilrą. Bet tai, 

irodo, buvo tik menkas šešėlis to, ką mes išgy-
nome peir metus ir 8 dienas. Mes matėme gyvais 
entėtais pavY7džiais, kad bolševikų valdymo me
Lietuvoje žmogus gyveno sunkiausią baudžiavą. 

rgi buvo kada nors žmogaus ve:r,tė tiek paniekinta 
pažemint/l? Argi galima buvo tikėtis, kad žmo
us pasitikėjimas žmogumi bus taip sugriautas? 

isa tai, ką mes pirma kur nugksdavome ar ką pa
aitydavome laikraščiuose apie rusų - bolševikų 
ldymą, jų priemones ir metodus, mažai paisyda
me arba netikėdavome, laikydami tai perdėjimais 
ba tiesiog prasimanymais. Dabar žinome, kad tai 
vo tiesa. Argi galėjai, pav., žmogus tikėti, kad 
tik gimę vaikai iš lopšelių, nėščios moterys, 83-
•rių metų seneliai (tai tikri faktai!) žiauriausiu 

"du bus suimami, sugrūdami į gyvulinius vagonus 
maisto, gryno mo ir vandens vežami iš savo tė
ės. 

NE TIK TURTĄ, TARNYBĄ, BET IR TEISiį; 
GYVENTI SAVO TEVYNEJE TIE IKI SIOL 
PASAULIO ISTORIJOJE NEGIRDETI PRI
SPAUDEJAI NOREJO ATIMTI TŪKSTAN• 
CIAMS IR DEŠIMTIMS TŪKSTANCIŲ LIE

TUVIŲ. 

uk po šito pirmojo lietuvių išgabenimo (birželio 
ėn. 14 - 18 d.) turėjo eiti antras dar baisesnis 

irželio mėn. gale, kuriam jau buvo intensyviai ruo
iamasi ir daromi konkretūs žygiai. O po jo turėjo 
'ti nepert raukiama kitų naujų išvežimų. 
Dabar mes esame ninkai, kaip mūsų kankin-
jai, spaudėjai ir p ėjai, kurių visas "valdymas 

uvo ir yra paremt, ščiausiu melu ir aukšč'au• 
ios rūšies neteisyb ga iš Lietuvos. Rusų ka-
iuomenės dalys ats ia iš Kauno. 

GALVOTROKCI 
SEBRAI ZYDA 
BUVO GERIAU 
TI KITUS IR V 
MAS IR ZYDAI 

NEPERS 

Mes matėme, kaip 
buvo ėmę įstaigos 

BEGA IR BOLŠEVIKŲ 
RIEMS KOMUNIZMAS 
PRIEr.rnNE ISNAUDO

YTI, NES BOLSEVIZ
VIEN AS IR TAS PATS 

AMAS DALYKAS. 

i buvo įgavę ragus, kaip jie 
ininkauti, mes turime daug 

pavyzdžių, kaip jie jautėsi dideliais „ponais", nors 
jie kalbėjo proletariato bei liaudies vardu. Dabar jų 
,,gešeftui", kuriam bolševik ų sis tema jiems ne blo
giau tarnavo negu anksčiau jų turėtosios krautuvės, 
bankai, fabrikai, yrra atr jęs galas. 

Bėga taip pat ir tie lietuviai pa:r,sidavėliai, kurie 
tarnavo rusų bolševizmui. Tai yra pasigailėjimo 
vertos žmogystos, apgautos ir apviltos aukos. Jie 
tikėjosi neva tarnaują žmonių ir liaudies gerovei, o 
iš tikrųjų jie tarnavo rusų nepasotinamam ir grobuo
niškam gobšumui, jų imperializmui. Kremliaus „val
dovai" per tokius savo bolševizmo agentus įvairio
se tautos vykdė tik savo imperialistinę politiką. 
Mes patys gerai žinome, ką reiškė Lietuvoje jos ko
misarai, jos komunistų Centro Komitetas, Aukščiau
sioji Taryba ir kiti tik dėl svieto akių sukurti orga
nai. Viskas buvo diriguojama iš Maskvos. 

LIETUVOJE VEIKIANTIEMS „RESPUBLI
KOS" ORGANAMS TEBUVO DUOTA TEISE 
TIK PRITARTI, O LIETUVIS TUREJO JAUS
TIS LABAI LAISVAS IR LAIMINGAS GY
VENĄS PO STALINISKOS KONSTITUCIJOS 
„SAULE", JEIGU JAM BUVO DUOTA TEISE 
TIK PAPLOTI IR „DZIAUGSMINGAI" PRI
TARTI IS ANKSTO SUFABRIKUOTIEMS 

NUTARIMAMS. 
Bet visa tai pagaliau tuoj virs tik sa,pnu, ir 

kaj mes apie tai nemačiusiems pasakosim2, vargu jie 
visada patikės mūsų žodžiais. Vokietijos Armija, 
km;i iki š i.ql F,urmw., .kor.H r ntP n et n " t iko """"· 
laužomos klii'ities, energingais karo veiksmais triuš
kina mūsų prispaudėjus, kurių dienos beskaičiuoja
mos tik valandomis. Vė1 nušvinta mums džiaugsmo 
rytas. Po klaikios ir tamsios ištisu metu nakties vėl 
galime ir turime teisės tikėtis laimingesnio rytojaus. 
Lietuvių tauta vėl ttilri galimybės atgimti ir sukurti 
Nepriklausomą Lietuvą. 

Reikšdami padėką Didžiaj::ė Voldetijai, jos Ar
mijai ir Vadui Adolfui Hitleriui už mūsų išla isvinimą 
nuo baisaus jungo, vėl turime teisės suš ukti: 

,,Tegyvuoja Nepriklausoma ir Laisva Lietuva". 

K. P. 

Baigia savo kalbą Fuehreris, kad pradėjo di
džiausią pasaulio istorijoje kovą už Europos kultū
rą ir civilizaciją visu frontu , kartu su Suomija ir 

1 Rumunija. 160 vokiečių divizijų esančios rytų pa
sienyje, kurių sprendimui pavestas Vokietijos jr vi
sos Europos kultūros likimas. 

TAUTIEČIAI, 
Vokiečių armija rnudonuosius grobuonius iš 

Lietuvos baigia vyti. Lietuvių tauta, išvaduota iš 
jungo, ryžtasi gyventi vėl laisva, nepriklau8oma. JAU 
SUDARYTA LAIKINOJI VYRI4UIYal JAU 
.PE~l.M v ~.i..su VA1r;....,..._..., ,.,s 
SAVO RANKAS. 

Grubuonys bėgdami plėšia 
nes, šaudo gyventojus. 

TAUTIECIAI, saugokite visuo 
turtą. 

DARBININKAI, organizuokite j 
VALSTYBES TARNAUTOJAI, 

įstaigas ir neišduokite jų dokumentų 

privatų 

savo 

LIETUVIAI POLICININKAI, savo._,._IMttoje 
vietoje perimkite viešąjį saugumą i savo a.s. . 

Informacijos ins trukcijos skelbiamos nuolat per 
radi j ą ir s p a u d o j. · 

LIETUVIŲ AKTYVISTŲ STABAS 

VISKAS LIE TUV AII 
Raudonieji budeliai žiauriai kankinę mūsų kraš

tą, rodę savo drąsą prieš beginkles moteris ir vaikus, 
kurie dar ir dabar dūsta nuo troškulio užkaltuose va
gonuose, šiuo metu siaubo apimti netvarkingai bė
ga ... Artėja visų Lietuvos žemių išvadavimo va
landa. 

Vokiečių Tauta su savo šauniąja kat·inomene iš
gelbėjo Europos kultūrą ir civilizaciją. 

Ketvirtį šimtmečio siautėjęs negi rdėto žia11ru
mo raudonas·s tero:r,as sudužo i Vokiečių kariuome
nės ir Tautos narsumą ir ryžtingumą. 

Broliai Lietuviai! Imk itės ginklo ir padėkite vo
kiečių kariuomenei kraš to vadavimo darbe. 

Neatsiliepkite į bolševikų mobilizacin ius šauki
mus ir slėpkite nuo jų maistą, pašarą, gyvulius. 

r Neleiskite padeginėti ir naikinti turt.o! Saugo-
kite įmones i r, darbo įrankius, kenkite rauduniesiems 
okupantams kaip ir kuo galėdami. 

Su pasitikėjimu ir dėkingumo džiaugsmo suti
kite žygiuojančią Vokiečių kariuomenę ir teikite jai 
visokeriopą paramą. 

Tegyvuoja draugiškiausi ryšiai su Didžiąja Vo
kietija ir jos Vadu Adolfu Hitleriui 

Tegyvuoja laisva ir Nepriklausoma Lietuva! 
VISICAS LIETUVAI 

P as i raš ė 

LIETUVIŲ AKTYVISTŲ FRONTO STABO 
VIRSININKO ĮGALIOTAS 

LEONAS PRAPUOLENIS 

šaulių • Ir partizanų 
,., . . . 
ZIDIHI 

Pastebėta, kad aktyviai su ginklu rankoje vei
kiantieji šauliai ir, partizanai per dažnai vartoja 
ginklą, bando, nereikalingai šaudo. Tuo keliama ne
rimasf s gyventojų tarpe. Ginklą galima vartoti tik 
reikalo atveju. 

Taip pa t pastebėta, kad norima suvesdlnėti są
skaitos su nepa tinkamais asmenimis. Griežtai drau• 
džiama patiems vykdyti teismą. Visi gaivalai, kurie 
yra nusikaltę lietuvių tautai, susilauks savo atp]do 
teismo sprendimu. 

Lietuvos kar.iuomenės vadovybė 
Laikinoji Lietuvos vyriausybe paskyrė Vyriausiąją Lietuvos 

Ginkluotųjų ~-~gų Vadovyb~,. k~ri jau eina savo pareigas. 
Jo ~ l ~ [ ~ l 7 , •~ 

& O~ / 'v r , '" t.. _ ~• r 
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.,....,.....--....-.. nr:.:1.-m..,..;:,r-----.,7TPIOm IS nu1er1nta o sev1kų rojaus kankiniai 
teroro pančiai Pereitais metais birželio 15 skirti žmonės arba visos šei-

d. atėjus i Lietuvą bolševikų mos. Ir to šlykštaus darbo ėmė-
4. Aktyvieji tauttntn · 

kėjai. 
5. Stambieji pramonin 

bankininkai. 
6. Nepatikimieji ir kur 

kuo nors prieš bolševikų J 
pasireiškę mokytojai, dar 
kai, valdininkai ir ypač 
darbininkų. 

Penktadienio 1'akaras kau- tik 12 val. 15 min. Sovietų Są- armijai, raudonosios spaudos si birželio 14 d. naktį tie nak
niečių nervus įtempė - visii!kai jungos komisarų tarybos pirmi- buvo iškilmingai pranešta, kad ties paukščiai. Tris naktis ir 
buvo miestas aptemdytas. šeš- ninko pavaduotojas Molotovas niekas nebus kaltinamas ir dienas tratėjo sunkvežimiai 
tadieni raudonosios armijos prabilo apie karą. baudžiamas už savo ideologiją per miestą ir kaimus griebdami 
štabas vėl leido žibint. Išsiva- Po pietų vis gausiau ėmė ju- ir veiklą praeitais laikais. iš butų ir retkarčiais iš gatvių. 
davimo viltis atšalo, nors atski- dėti kariuomenė, pakrikai i abi Tačiau į porą savaičių po to Moterys su kūdikiais ant rankų 
ri sovietų karininkai jau prasi- puses. Gausiai sunkvežimiais viešo pareiškimo naktimis bu- lietaus plakamos buvo vežamos 
tarė, kad karo galima laukti ir automobiliais ėmė plaukti iš vo sugaudyti ir sukimšti į ka- ir kemšamos į vagonlJI!. Buvo 
ryt poryt. Šeštadienio naktis Kauno komisarai, partijos na- ]ėjimus daugybė lietuvių inteli- atsitikimų, kad jie griebė ligo
buvo nepaprastai rami; tylą riai, raudonieji rašytojai. Tik gentų, nors jie nieko nebuvo nius iš lovų su 40° temperatū
žiauriai sudrumstė tik protar- viena savaitė - o jau antras padarę bolševikams atėjus į ra, moteris tik antra diena po 

· · · t b"li vežimas. Bet koks skll'. tumas. Lietuvą. Stai kelioFka pavar- gimdymo kišo į atskirus vago-
piais nuspiegęs au omo 

I 
s ar nus, motinas i atskirus; dažnai Kam juos bolševikai iišv 

7. Visi dvarininkai, kuri 
sas turtas buvo atimtas. I 
dvarininkų, kurių dalis 
buvo suvalstybinta. 

šarvuotis. Pereitą sel,madieni atėjūnai džių iš tos gausios eilės, kurio- net vaikai atskiriami. Vago- Bolševikai žino, kad bolšev 
Se)tmadienio rytą 4,25 min. išvežė pačius geruosius tau- je randam įvairiausios ideolo- nuose po porą dienų išbuvo už- ka tvarka ten gali laikytis, 

sudrebino langus netikėti apie tos sūnus, šiandien tautos gijos ir įvairių profesijų žmo- kaltais langais, negaudami nė ŽlllO'Ilės yra užguiti, prig 
aštuonetas sprogimų. išgamos danginasi. nių: vandens. Dalis išvežtųjų, kiek ti, neturį savo minties. Tas, 

Tai buvo pirmosios ·vokle- 2monėse gandai: Palanga, l. Dr. Leonas Bistras, 2. Ad- •· · t ·t· · · M J ris nori savarankiškai gyv 
či 11 aviaciJ·os 6omboQ 1· Kau- Kretinga paimta, Vilkaviškis, zmių gau a, nuvez i Jau l O 0-

.. "' vokatas Toliuš·s, 3. Dr. Dieli- dečną. Iš ten gabensią juos, jei jų santvarkai netinka. Dė 
no aerodromą. Kalvarija vokiečių rankose. Sek- ninkaitis, 4. Dr. Ignas Skrups- teisingai kalbėjo G.P.U. valdi- jie numušė mokslo lygį 

Pakilo dūmai ir ugnis; trumpai madienio naktis i pirmadienį ne- ke-:is, 5. Dr. Domas Cesevičius, ninkai, i Omsko sritį, į šaltą- tautose, kurias jis užgrobė. 
sutarškė kulkosvydžiai. Buvo paprastai rami. Miestas tamso- 6. Pulk. Giedraitis, 7. Teisin- sias sritis. to .jie pažangiuosius sava 
užmuštų. je paskendęs. Tik kaukši dėlio- gurno ministeris Tamošaitis, 8. Suėm:mams buvo atgabenta ltiškuosius darbininkus, in 

5 val. 30 min. iš visų Vokieti- jamos kompartijos dėžės ar plė- Min'steris Skučas, 9. Povilai- čekistų iš Ukrainos ir Gudijos. gentus ištremia į Rusijos 
jos radijo stočių buvo perskai- šiaJni · ir kraujami į sunkveži- tis, 10. Direktorius Augustaus- Jiems vadovavo nurodinėdami mą. Taip jie padarė su Suo 
tytas Vokietijos Kanclerio Ado!- mius kitų įstaigų- turtai; tik kas, 11. Domas Stankūnas, 12. kelią mūsų komjaunuoliai, ypa- karelais. Taip padarė su 
fo Hitlerio dekretas, kuriame šniokščia per visą naktį besi- Prof. Jonas kleksa, 13. Pulk. čiai žydukai ir ,net žydelkaitės. dais, ukrainiečiais, lenkais. 
plačiai išdėstyti motyvai, dėl traukianti „nenugalimoji" ka- Saladžius, 14. Redaktorius Kai- Dar skaudžiau, kad tarp tų va- skut'nė dalis teko lietuvia 
kurių nuo šios dienos prasideda riuomenė. Apie l val. lėktuvas nėonas, 15. Inžinierius Šepetys, dovų buvo net lietuvių inteli- Į jų vietą turįjo būti atgab 
karo veiksmai tarp Vokietijos paleido dar porą parašiutinių 16. Pulk. Zukas, 17. Inž. Ci- gentų laikraštininkų. . ta rusų kolonistų, kolchozi
ir Sovietų Sąjungos. Daugelis raketų, kurios nušvietė žalumoj v:nskas, 18. Mokytoja Krasnic- Ką gabeno? Inteligentus, pa- kų ir tarnautojų. Ir jau b 
kauniečių šį pranešimą girdėjo balsvą Kauną. Paskui pasiro- kaitė Tarvydienė, 19. Advoka- žangesnius darbin"nkus, ūki- daug jų atgabenta. Vadina 
ir vienas kitam telefonais per- dė kažkoks keistas gaisras Įgu- tas Krasnickas, 20 Viceminis- ninkus, amatininkus. Per tas joj policijoj ne tik viršin'n 
davinėjo. Apie 8 valandą jau los bažnyčios linkme. Rytą pa- teris Ka•ys Masiliūnas, 21. Dr. tris dienas esą išvežtų apie buvo rusai, bet ir eilinių ta 
krovėsi i sunkvežimius raudon- aiškėjo, kad Juoz;as Leimonas, 22. Dr. Do- 17.000. Jų sąrašai turi būti su- jų buvo nemaža. Teisėjų bt 
armiečių šeimos, :,markiai siau- GPU agentai uždegė saugu- mas Jasait·s, 23. Mokytojas daryti. O šiuo tarpu bent mažą jau rusu. Net krautuvių parit 
tė po miestą karo mašinos, prie mo departamente savo by- Būtėnas, 24. Mokytojas Balčiū-, dalelę galima suminėti. l. Masi-1 vėjų, jau buvo kat;ušų, su 
maisto krautuvių ėmė staigiai las, kad diena neišvystų jų nas, 25. lnž. Barisas, 26. l{uni- liūnas Jonas su šeima, 2. Stau- riomis kliientai lietuviškai 
ilgėti uodegos. N1,10 9 val. pra- kraugeriškų darbų. gas Bružikas, 27. Notaras Di- pas Jonas su šeima, 8. Stankū- susikalbėdavo. Rusai turėjo n 
dėj~ jau vieni po kitų rodytis • .Pirmadienio rytas nepapras- kinis, 28. Teisininkas Mackevi- nas V>Jadas su šejma, 4. Car- keisti visus Fetuvius atsakl1 
vokiečių lėktuvai; pasigirdo tai raJnus. Gatves užplūdo be- č·us ir daugybė kitų, net pa- neckis Voldemaras su šeima, gesnėse vietose. Ir vėl turėJ 
aliarmai. Pasirengusios į Ka- sitraukianti kariuomenė - iš- žangių darbininkų, kurio rei- 5. Valatka Jonas, 6. Dagelis Jo- sugidaryti viena „nedielima· 
čerginę katiušos aiškino, kad vargusi, kiti po du ant vieno kalus raudonoji vyriausybė gy- nas, 7. Rugin·s Klemensas, 8. Rossija", o Lietuva virst' t' 
tai pratimai. Bet garlaivis arklio, raiteliai be balnų, basi, rėsi atstovaujanti. Jau prieš Papečkys, 9. Dausa Kazys, 10. vakarine Rusijos dalimi. Zia 
turejo jsakymą neplaukti, ka- kiti duonos praeivius prašo. 2y- tai skyrium buvo išvežti i Rusi- Jokantas Kazimieras su šeima, riai išgrobdami ir išvežda 
tiušų veidai ir žydų veidai pail- dai su našuliais miniomis plau- ią ministeris pirmininlcas Mer- 11. Stikliorius Jurgis, 12. Ton- lietuvius, bolševikai nieko na 
gėjo, lietuviq šypsniai paketur- kia geležinkelio stoties link ir kys ir ministeris Urhšys su kūnas, prof. 13. Stanišauskie- io neišgalvojo savo vežimui p 
kampėjo. Aliarmai po aliarmų, Ukmergės plentu. Apie kalėji- žmona. nė, 14. Vilkaifs, Dot. Z. U. A. Ja;kyti. Jie tik pamėgdžiojo sa 
bet k~uniečiai jų nedaug be- mą būriai žmonių - kaliniai Ap"e jtĮ likimą maža kas tėra Prof. 15. Zyfelis, 16. Kalnėnas, vo nirn:i~akų caris~ine žan_d~ri 
paisė matydami, kad vokiečių J_~is~. iŠ?l?7Škę , kaula_i o~a, eina žinoma. Keli buvo paleisti. Di- 17. gen. Nagms, 18. gen. Gaivy- ne Rus1Ja. Carų zandara1 Ja 
lėktuvai mies to nebombarduoja. Jie bure!ialS su ryšuleliais. Pra- džioji dalis buvo apkaltinta dis - Bykauskas, 19. gen. Sut- ne vieną syki lietuvius buv 
Jiems buvo šiurpi pramog~ st7:.. eina.p_a~įs\apių_ veidų e~ė. kontrarevoliucija ir išvežta į kus, 20. prof. Dovydaitis su šei- nugabenę į Sibirą už Uralo 
J!ėti~dv lik.2§..!~t!;IV,Ų; da_li,:. ~ Min!, -t~e visą eilę i~veztų ~r Rusijos snn\riuosius darbus. ma, 2l.- Spūdai, mokytojai. 22 .. ,ž~m~s ~alo". Bolševikų č_ek;, 
nys i;krieja kaip g~rves, lyg • susaudytų dar. š:ą_ nakt~ Keli iš jų susilaukė !a)svės. da- M?lc Sekmo_kas, 23. Stud. che- ~ tik ~imtą kartų pas1r~ 
visai nepaisydami, kad aplink ~s vak3::r_:<_>_ d:i,r _k~liruai paJu_to, bar išbėgus raudonaJa1 vyr au- m1kas Jagmmas Bernardas, 24. z1auresm už savo mokytom 
juos eproginėja balti dūmų ka- ka~ prizmr~toJai dmgo, p~h_k~ sybei ir patiems kaliniams iš- Ats. Kap. G'neitis, 25. St.?d- caro oc~ran_kos ž_and!11;1s. '.]'i 
muoliųkai. Ir taip per dieną kąliruu_s u!'.akm~us_. Kal,mat laužus kalėjimo duris. Jie nie- Striupas, 26. _Stud .. S_t~psys ~'.1-n_da;~I tai~ ž1aur1a1 nesit 
buvo pasirodę vokiečių lėktuvai l patys išdauze dans 11' išvadavo ko nepasakoja, bet užtenka pa- Juozas, 27. Inz. Sknpa1bs su c10J~ 1s kankm11;mų. O _Maskv_ 
'6-7 kartus. Jie vėl numetė kitus. . .. žvelgti i jų veidus, kad pajus- žmona. 28. Stud_. G<_>bys Vytau- ra?I}.~.P~kelbė, kad !~tr?mI 
bombų 5 val. 15 m. vėl i aero- l Nu_o _pat ry~o _rau_domeJI ~o- turne, ką jie yra iškentėję. Juk tas, 29. Stud. S1rutis, 30. Stud. ~~eJi 1s L1etuv~s vaz1u0Ja_ s 
dromą, kilo stiprus gaisras, o buo~1aJ pa~egmeJo 11' s.pr~gdmo patys bolševikai burfoazi'Ilius Kuosa _Algi:d.as, 31. Kun. J~o- ~zia?~sn_m: . Tai. ką bolšP':'1k 
vakare dar pakilo vienas po ki- fabrikus, tiltus. šaude 18 kui- kalėjimus, palyginti su bolševi- zas Vat!oka1tis. 32. ~un. Maz~- 1šveze _b1rzel~o 14 - 16 ~!en 

1 to trys milžiniški naftos sandė- kosvydžių i beginkliu~. gyven- kiškais, yra pavadinę sanatori- nas, 33. graf. Platens, 34. _Inz. b_uvo !1~ ~ahs num-ityt11 1sv~~ 
lių gaisrai. Sovietų lėktuvai vi- toju_s. ~et barb3:rų z:a1;1rumas jomis. Minutka su žmona, 85. Dr:ma- t1. B1rzeho 28 - 29 d. turP1 

sai nesirodė. Tik po 17 val. 15 neuzsl~pm? he~uvių ryztingumo To neužteko. Pamažu buvo kas su šeima, 36. L. Maziliaus- būti q-audoma antra partiia. T 
min. bQmbardavimo, kada vokie- gyventi laisva! .. Ir ruosiamas pats biauriaPsias kas. ivykių akivaizdoje. matant plėi 
čių lėktuvai jau nuskrido, pasi- 11 val. 80 mm. iš Kauno ra- darbas _ masinis žmonių išve- Be to, deportuoti: šoma gabalais tautą, lietuv' 
rodė 3 sovietų naikintuvai. diofono buvo deklaruotas žimas iš Lietuvos. . Per kiem- l. Visų rangų buvusieji poli- iralėjo tik kesti, ir kartoti sn 
Aliarmas irgi buvo _duodama~ LIETUVOS NEPRIKLAU- sargius, per komjauniml!-i per cininkai. dirka: ,,Oi dūksta ,dūksta mū 
netvarkingai ne sykĮ tada, kai SOMYBĖS ATST~TYMAS Į)Olitrukus, per komparti .1ą bu- 2. Sattl'ų· sąjungcs vadai iki sų valdovai, vienintel,; vilti 
lėktuvai mie~tą buvo perskridę. ir Lietu!ių A;ktyvi~tų šta- vo sudaryti sąrašai. Pagal juos būrių vadų. bet padūknsi11i 11 paprastai ne 

Jau priešpiet pasirodė sužeis- bo at~l:"auk~3:s l_ ta_u~. . buvo atrinkti išvežti arba at- 3. Aktyv. katalikų veikėjai. ikas gyvenimas". 
tų ir užmuštų. Bet iš_ S<_>v_:ie~ų SuskaJn_beJo semai_ girdeti Lie-1 • • • • v • • 

s ·ungos radijo buvo girdeb tik tuvos himno garsai. s b OS 1niormac1nes z1n1oc 
t~ie „aktuaiūs" praneš~ai: . Ka~ muziej~us bokšte 12 va!, var l ..:,.. 

žaiskite, vaikai!" . . . ,,surinkta supleve:,avo Ue~vos _valstybi-

1 
dau bė medžiagos apie žmo- nė vėliava.. Prazydo ir Ifauno . . . . 
aurkilimą iš bezdžionės" ... Ir namai trispalvėmis. Visų įstaigų, įmonių bei fa-1 Buvę L1etuv~ kar~

1
nka1 ir 

g --------- brikų tarnautojai privalo ap-

1 

puskarinlnkl~i . . . 
saugoti jų žin'oje esanti turtą. Rinkitės ir r~gistruokites 

Kauno Karo Kome_ndanto 1·satymas Nr. 1. 0 visi_ ger?sš v~i?s tli_e~_atąi i:i- !t't:e\~a~fv1!
0 
::r%u~:~~~ 

Visiems Kauno miesto ir l Apie tokiu~ . _a~menis tuojau 
apskrities gyven tojams jsakau: praneš~i . pohc1Ja1. . . 

1. Asmenys, turintieji gink- 5. Vis t ~{!un? ~m.esto ir ap-
lus, tuojau pr'va!o juos jre~i- skri~ie~ p~1es~a1srmes _apsau!l'_o~ 
struoti Kauno komendantūroJe, pare1gunai ~)rivalo tuoJau gr1zt1 
Gedimino g-vė 34. l savo pareigas. . 

2. :Policijos nuovadt! viršinin- 6. Valdžios ir visuo1;1enes 
kams ir policijos valdin .nkams turtą saugoti ir nenaiki~t.1: ~u
tučtuojau grįžti ,i tas parei_g~s, sikaltusius pei:ctuoti. pohc1Ja;
kuriose j ie buvo 194.0 m. bu-ze- 7. Kauno mieste 1r apskrit)'.• 
Jio mėn. 15 d. Vykti i polic·jos je draudžiu vaikščioti ir v~~1-
nuovadas. nėti nuo 23 i~i. 5_ v~J. Draudzi~-

3. Saulių būrių vadai ir jų mu laiku va1ks~1~ti gal.ma tik 
padėjėjai tuojau organizuoja Komendanto !e1_d1_1!1':: . 
šauliu būri r s tose pat v:etose ir 8. NevykdantJeJ_I JIO_ 1sa~~o 
tose pat būstinėse , kuriose jie baudžiam! gr,ezščiausiom1s 
buYo 1940 m. birželio mėn. 15 d. bausmėmis. 
Visi šauliai tuojau pr'sistato Pulk. B O BE L l S 
savo būrių vadams ar it! padė-
j ėjams būrio š tabo bHstinėje. KAUNO KARO ICOMEN; 

4, Va'.džios ir privačių namų DANTAS 

valo rmkt1 ovm1_us e1 1 . _a~ knygutę. 
rinę medžiagą, Ją perdavmetI 
patruliams ir prisidėti prie esa
mo turto saugojimo. Pastebė

jus bet koki turto na 'kinimą ar 
plėšimus, tučtuojau prane!lti 
patruliuojantiems. 

Kauno miesto gyventojai 

vartokite tik virintą šulin'ų 
vandenj. Siuo metu vandentie
kio vanduo nuodugniai tiria
mas ir bus per ra
diją painformuota, ar vanduo 
yra tikrai užnupdytas, ar ne. 

Kauno ir visos Lietuvos gydyto
jams ir visam sanitariniam per

sonalui! 

Visos Lietuvos medicinos per
sonalas turi būti savo vietoee ir 
teikti gyventojams medicinos 
paslaugas. 

Kauno gydytojai užmezga ry
šius telefonu Nr. 23608 su Al
bertu trys. Dirbą Sveikatos 
Aps. Skyr. žinioje, palaiko nuo
latinį ryšį su Skyriaus vado
vybe. 

VOKiiEČIŲ KARIUOMENĖ 

Tautiečiai! reiškia pageidavimą, kad niekas 
nesirodytų gatvėje jos sutikti, 

Nuolat sekite Kauno ir Vil- nes ne visais gyventojais ji gali 
savininkai ir kiemsargia: priva-
lo žūrėti, kad jų namuose ne-

1
Kaunas, 

sislapstytų įtariami asmenys. 24 d. 

niaus radijo pranešimus. pasitikėti. 
1941 m. birželio mėn. z , spaustuvė Kaune, Duonelaičlo 24. „ ai'bo 

Karo eiga 
Net pačių rusų radio praneši

mais vokiečių kariuomenė visu 
plačiu frontu eina pirmyn. Jau 
vakar buvo užimta Lomža, Lie• 
tuvos Brasta. 

Bolševikai yra visur smarkiai 
spaudžiami ir traukiasi atgal, 
nors rusai ir giriasi, kad jie at• 
rėms vokiečius ant savo valsty• 
binės sienos. Lietuvoje pačių 
rusų pranešimais vokiečių puoli• 
mas nuo pirmos dienos eina 
Gardino kryptimi ir toliau i ry• 
tus. Toliau puolimas eina sėk• 
mingai. Šiaulių kryptimi ir to• 
Jyn i šiaurės rytus ir i Liepoj ą. 

Apskritai padėtis konsolidu~
jasi. Kai kieno baimė ir neri
mastis, kad gali grj~i KaunPn 
bolševi~, nėra reah. Vaka_i 
vien kiečių lėktuvas palei• 
do a auno baltą raketą, e 
balta ta reiškia, kad mic1· 

iešo yra išlaisvintas. 
automis žiniomis, vo
Kaune. 
ista. 



• 

Į LAISV~ 
Nr. 2 ~alna ~o ko;:,. 

LEIDŽIA LIBTUVOS At.TYVISTŲ FRONTAS 

1941 m. Trečiadienis VI. 25 d. 
, 

Nepriklausomos Lietuvos Laikinosios 
Vyriausybės žodis į Tautą 

Lietuviai tautiečiai/ 

N-"dall80mos IJ.,.uvos valsb'· 
Jaa allo!atyta. Voldooių galln· 

:) . kariuomenė bala':.. valyti IJetu
terlroriJ11 nuo ,,nenugalimos" 

donos~ anniJo8. Raudonoji ar
liibėgdama ll!slvežė ir savo su

:0g vad:namosl0s '!&ryblnės L·e-
08 Yaldovus. Raudonosios IJeitu.

lstorlJa baigta. ir Jos puslapi 
verčiam. U!ven!b.m kaip klaikų 

arlĮkJĮ sapn11, nes t 'e vieni me-
1r aMuonlos dienos sll!lpėJo su

auti ar apgriauti tai, kas geriau
o mūsų darbo !monų .buvo su
ur' a pm- dvideil!mt metų. Suardė 
1ūsų ūk:nlnko bultL sug,rlovė mū
ų darbininkui bei tarnautojui pu
iausvyTIĮ tarp pajamų ir ·Maldų. 
grobė, išvelė Įmonių Įrengimus 

suna.Udno ĮmoneB, su to1c:u var
darbo žmonl>Į kurtas. Hvežė ar 

kimšo l kalėjimus keliasdešimt 
· stančlų mūsų tautos sūnų. O 
Irusius ver:.ė aklals savo ru.s!AkoJo 

periallzmo ir boJAevadnlo Aovlnlz
ĮrankJAls. 

Pasku.:inėmt, dienom:.. atstatytos 
eprlklausomybės takų teko da.
pmokėtl labai gausiomis mūsų ne· 
altų clvillnlų gyventojų ir mūsų 

partizanų kraujo r gyVybės auko
mis. 

Sis.ndien sykiu su v·sa tauta mes 
lenkiam galvas prieš šiuas didvy
r ·us. kankinamu.:;. nukankin'us ar 
herojiška• kritusius kovoje, Tėvy

nės vanl.u !enkamės prid j1Į tą di· 
d!lą.J11 auką - auką dėl tėvynės. 

Su meile mlnim herojiškas pa
stanga,; ir t.ų lie :uvlų, kurie, susi· 
sp·etę l aktyv;s,.ų Frontą, ruošė ne· 
priklausomos Lietuv0s a'sta•ym,i,. 

Su ypatingu dėklngumu vertiname 
vokiečių nesulaikomos kariuomenės 
!ygĮ l Ry us. Jis padėjo mūsų tau
tai liisivaduo\i il sadl&'.iškos fizinės 
ir morallnės vergijos. J\, Įgallno 
m11s paskelbti nepriklausomą Lietu
VOs valstybę, Jls sus!ipr :no mumy· 
se pa.sit-ikėJbną, kad ir mažos ·au
ros netūsta, nors !alkinai ir būtų 
paglem!tos. J ·s leido mums Įsijung
ti vėl l Vakarų kultūros pasauli, 

S tas vokiečių lautos vado Adolfo 
Hitlerio sumanytas, nacionalsocia· 
llzmo Įkvėp:as, narsiosios armJJos 
vykdom-.. žygis yra miEž"nlškos 
reikimės nalk rumt barbarišką.lL 
antllrultūrinj, antižmonlšką an/plū

cŲ, kurt,. yra paskandbtęs skurde 
apie 200 miĮ;jonų žmonių. Mums, 
kurie visą 1a·lką buvome ribose tarp 
tų dviejų pasaulių, kurie metus su 

\lisi turi tuoiau pradėti darbą 
1 markė lygi 10 rublių 

\ ' L-.! valtllnlnkal, tarnautojai Ir ypatbtgal malsto krautuvės, turi 
arbbtlnkat ••.r tuojau J),rlldėtf da.r-/i1'ūtf ati<lru-ytos, , 
:, savo Ik ilollnėse darbo vietolie. Lig ilot nuS'.atytos kabios ir to-
e.....,-.,.......,1 ..,..._ _.,., clArbo ,.,e- Uau palieka ir•:ioje. 

pal.iktl. Pr eAingu atveju bus l Vokietijos Relcho pin · ga1 galloJa 
džiama.-;, santykiu: l markė lygi 10 rublių. 

kr&U<·uvės, KARINIS VIRŠININKAS 

Vokietijos kariuomenės 

vadovybės pranešimas 
erlynas. VI/24. ELTA. Aukš
usioji Vokietijos ginkluotųjų 
·ėgų vadovybė praneša: 

,Rytuose vokiečių kariuome-
operacijos su dideliu pasise
u planingai vykdomos to

u. 

Pulkininko leitenanto Moel
lerso vadovaujama naikintuv11 
eskadrilė birželio 22 d. pasiekė 
savo 750-jį kovos laimėjimą. 

RUSŲ LĖKTUVAI PUOLĖ 
HELSINKJ 

Jūrose aplink Angliją naikin
vai sunaikino vieną britų sar
bos laivą ir sunkiai sužalojo 
priešo prekybos laivus. 

HELSINKIS. VI.25. ELTA. Pir
ma.sis didesnis pavojus H elsinky
je ir aipylinkėse buvo paskelbtas 

Britų lėktuvams dienos metu šiandien 7,15 val. rvto. Tuojau 
ndžius skristi virš vokiečių po pavojaus paskelbimo pr.alėkė 
imtų sričių, 22 priešo lėktu- 15 rusų l~~tuvų, s•kridus:,ų iš va: 
i buvo .Pumušti. Tose kauty-1 kai,ų. . Į Juos prad~.1.0 smarkLa.1 
se vokiečiai neteko 4 lėktuvų. šau~• su0?'1'' z~itmės. patrMl

koe l.l' puole na1kmtuva1. Katp 
Viena kar0 laivyno tolimojo praneš3:ma, _buvo nu~ušti du rus~ 
udy,mo baterija apšaudė prie- lėiktuva1. _J,e ~1;1krito . de~a,_m. 

laivus plaukusius La Man- ~usų puohm~ cta .1ok1os zym1os 

0 kanaiu . zalos nepadare. 

Praėjusią naktį karo aviacija 
mzės žiotyse ir pietryčių An
joje bombardavo _uostų jren

us. Kilo dideli gaisrai. 

ritų naikintuvai šiam1es va
ų Vokie:ijoje praėjusią nak
numetė nežymų skaičių 
ogstamųjų ir padegamųjų 
bų, kurios užmu~ė arba su

idė keletą civilil'ių asmenų. 
vo pataikyta į kai kuriuos 
venamu0sius namus. 

Naktiniai naikintuvai numušė 
ną, o karo laivyrio artilerija 
du naikintuvus. 

Vienas lėktuvų naikintuv11 
nginys nakties metu numušė 

00 lėktuvų. 

l., 

l{elsinkis Vl/25 ELTA Suomių 
spauda pirmuosiuose puslapluooe 
stambiomis raidėmis rašo apie Vo
kietijos koriuomenės pasisekimus 
kovoje su sovietų armija. Tol'au 
ypatingai Iškeliami gausūs faktai, 
kad sovietų kariuomenė sulaužė 
Suomijos sieną. Dėl Suomijos po
zicijos dabartinės padėties akivaiz
doje ,,'uusi Suomi" rašo: ,,Mes Suo
mijoje pažįstame · naikinamą ir pa
voj'ngą bolševi~mo ir komin '. erno 
veikimą iš savo pačių patirties. 
Mes esame pirmoji tauta Europoje, 
kuri atrėmė Jų užpuolimą. Nežiū
rint Į tai, mes vis dėlto visą laiką 
Jautėme bolševizmo grėsmę mūsų 
tautinei ir krikščion'škai kultūrai 
Ir mūsų tradicinei visuomenės 

san. vark.ai". 

su viršum buvom bolAevlDno nloko-1 t1n·5 Jaunimas. Kelti Jų mater:all.nę 
jaml, ši pasau1·n10 111&8!0 Hitlerio ·ll' dvasinę gerovę, keJa gerovę visos 
m ·'Sija Ir Jo. reikšmė gall bū t labai šito, tautos daugumos, įtraukti Juos 
gerai suprantama, teigiamai verti- l valstybės valdymą pagerbl1tnt 
nama Ir nuoširdtlal rernlama. Taiga- k :ekvieno savarankišką · niclatyvą,-
1. būt; vienas :s pagrindų, kuris Jau tai reiškia tJestl tautos gyven·mui 
nei vienas Aluo metu duoda bendrą tikruosius pagrindus. 
bazę artimiems tarp.-vio bendra· , 
darbiavln10 s•ntykia.m,, tarp Dldtio- Ir ne tarpusavio k!&SIŲ kova 

, munts reikallnga. Ne reik munlS ko-
s!Os Vok e-Jos ir neprlklausomos vos ;arp darb;n'lnko ir ūi<b1btko nes 
Lietuvos. To bendradarbiavimo ' 
k kreči f ••-·Ak . J abudu yra tokie pat d1Ll'binlnkal. °" oms ormonH1 - .,. e us, Mes pm- maža esame tauta kad ga-
bns sud~a nuolatinė L'eitu.vos VY• lėtume vlenl kitns tarpu.sarlo kovoj 
rlau~ybė_ Ir prasidės naujai kuria· nalkbi 'I. Tegul tokią prabangą ir ii
mas atgimus 08 valstybės darbas. sigimlmą leidžia sau ibntamilijonl· 
Tai nebus toks darbM, kaip mūsų vi· nės valstybės, o munts brangus 
sų blogo atmlnbno relime prleii 1940 kiekvienas doras lietuvis be luomo 
m. blr!elio 15 d., negarbingai pasi- ir pažiūrų skirtumo, Ir dėl ';o mūsų 
baigęs vats.wbės sul ikvldavlmu, Ne- vlena,i kelias - vtsų darbas visų 
bu_ Ir toks, kaip ta.eyb'nėJe Lietu- sutartinls darbas. ' 
voJe prieš 1941 m. birlelio 28 d, rau
donojo re!lmo ~u. 

NauJ0s epochos, nauJ8"' &"YVOOl
mas, nauja kŪryba. Vals:ybė• pa
stangos bns sute'.k.:O,. pakeli! gero
vę ne vienoti grupės ar pariijos, ne 
v,eno !mogaus, bet tų v sų Lielu
vos žmonių, kur:ems nuoširdžiai 
rūpJ lietuvių tau:&, Sie sunkūs me
tai ir pasku•lnės dienos parodė, kas 
yra :auta; liitiklml, kuo tauta gali 
auiiremtl vargo dienomiS, Tai lietu
viai ūklnbikal, darblnl.nkai, btteligen_ 

Darbas ne :a.m, kad darbbtinką 
ek.sp'.oatuotų privatinis kap'talistas 
a.- valstybė, Pastaroji, kaip pa,·~
mė iš !laurlos praeities, darbinin
kui gal būti tokl, pat Išnaudotojas, 
kaip tr priva1J.nJ.. kapitalistas, - Ji 
ne tik iykštuollikal llnaudoja žmo
gų, bet tuo pačiu metu griauna visą 
gyvenimą. 

Darbas tam, kad pagerėt.Į gyve
nimas visų:.., kurie dirba ūkyje ar 
fabrike. ar kontoroje, ar mokslo 
meno ...-·ityJe. Darbas tam, kad pats 

dirbantysis llnogus Ir valstybės pi
liečių visuma paJustų, kad gyveni· 
mas gerėja, o Je. negerėJa, tai kad 
matytų, Jog vlsi naštlĮ kelia v eno
dai bendroje nepriklausomoje val
stybėje ir p-lngal ver!lasi Į ge• 
resnes dienas. 

Ir tikrai - būkbne pas ll'UOšę dar 
visko pakelti. Aplplėitt likome - ir 
ūkininkas, ir darbininkas, :r tarnau
tojas. Karo našta vtų pasau)Į vls 
sunkiau slėgla. Taė!iau tapome lais
vi, Ta viena min:,• ~ pakelti 
- turi padėti - visus ueprtteklius. 
Ji turi pa$katlntl klekvtenĮĮ J'etuvt, 
mylin'Į savo kraštą., Imtis - ienit1 
pareigų su toklu pa.slryž·mu, su to
kiu nesireklamuojamu atsidėjimu, 
s u kokiu narsioji Voklet!Joa armiją 
vykdo naclonalsociallzmo misiją 

Rytuose, su koku šiomis dienomis 
mūsų didvyriai ėJo mirti dėl ~ėvy• 
nės. Gyventi dėl tėvynės yra taip l'at 
heroJlzmas, kaip Ir mlr(I dėl jos, 

Laikinoji Vyriausybė nleko neža· 
da. JI Jautra, kad Ir be t.Į pažadų 
tauta J"-' slekil1Ul8 supranta ir pri
taria. Tie g . sieklmal yra ne Lalk;I· 
nosi0s Vyriausybės sudaryti, o '.tk 
Jos paimami Iš visų trijų mlllJouų 
šlrdž q ir JOs formuoJaml - norime 
būti nepriklausomi, pas1ryię auko
tis Ir viską atiduotJ Lietuva•. 

Eina paraš&L 

Paskutinė diena Kauno kalėiime 
Birželio 23 dienos rytą atsidarė 

Kauno kalėjimo vartai keliolikai 
šimtų kalinių, kurie ten buvo už. 
daryti daugiat1 :.:!1Q. ui t-ni, kad jio 
savo laiku sąžiningai vykdė ne
priklausomosios Lietuvos piliečio 
pareigas i~ buvo nuoširdūs lietu
viai. Tiesa, jų tarpe buvo dalis 
per sieną į „laisvės" šalį iš Vokie
tijos bėgusių lenkų bei prancūzų 
- ka·ro belaisvių ir truputis kri
minalinių nusikaltėlių. 

Jiems paskutinioji para kal/oji
me buvo lyg koks sapnas, kurį 
pergyventi, tiesa, šiek tiek buvo 
tikėtasi, bet kuris iš tikrųjų pra
leukė net pačias drąsiau~ias už
darytųjų svajones. 

Kai sekmadienio ankstyvą rytą 
pasigirdo šalia lėktuvų dūzgimo 
pirmieji šūvių ir bombų sprogimo 
garsai, daugumas nep:.laikė to 
rimtu dalyku , o linko maniti, kad 
tai tik labai realistiškai sureži
duotas ·oro puolimų pratimas. Bet 
kai tas pats dalykas ėmė kartotis 
ir vis didesniu mastu, abejojančių 
akcijos ėmė kristi vis žemyn ir 
žemyu. Tačiau vienoje kameroje 
diskusijos tuo klausimu - ar tai 
jau karas, apie kurio artėjimą į 
kalėjimą ateidavo labai daug ži. 
nių, ar tiktai didelio masto p·rati
mai, - truko iki pat pavakario. 
Tik ypatingas prižiūrėtojų bailu
mas ruošos metu ir ruošos tvar
kos tam tikras pa]j:eitimas jau be
veik visus įtikino, kad čia ne juo
kai. O galutinis įsitikinimas su
tvirtėjo, kai aštu11tą valandą ne
buvo patikrinimo ir devintą nie
kas nepaskelbė įsakymo gulti. 
Kilo įtarimas, kad nauja prižiūrė
tojų pamaina neatvyko, o buvu
sioji pamaina pasišalino, Absoliu
ti tyla koridoriuje tą įtarimą pa
tvirtino. Tas pata buvo pastebė
ta visuose skyriuose. 

Apie 10 valandą prasidėjo ka
merų, pasi.kalbėjimai tarp savęs 
per langus. Jie darėsi vis drąses
ni ir garessni. Niekas dėl tokio 
negi:rdėto kalėjimo drausmės lau
žymo nereagavo. Trečias, ketvir
tas, šeštas ir aštuntas skyriai pa
skelbė per visą kiemą, kad sargų 
nebėra. Iš ketvirto skyriaus tre
čio aukšto paskelbė, kad ir bokš
telyje sargybos nebėra, o aerodro
me gaisras. Prasidėjo pažįstamų 
susišūkavimai ir ,pasitarimai, 11:, 
daryti. Nutarta laukti ryto. 

Miegas nerūpėjo, Vyko pasikal
bėjimai, kaip dar .gali būti, ir dau-

gumas reiškė nuomonę, kad butų 
per keista, jei visa ta istorija taip 
staigiai i'r paprastai pasibaigtų: 
s·ugai pabėgo, lieka atsidaryti 
duris ir patiems išeiti... Gal būt, 
dar atsiras, kas mus iš čia paims 
ir išdangins nežinia kur ... 

Taip bespėliojant ir besiklausi
nėjant kiekvieno trekštelėjimo (iš 
moterų skyriaus pasigirdo daina 
„Eisim seselės namo, namo! 11

) 1 

atėjo noras ir pasnausti iki auš
ros, ypač, kad tai buvo dau~umui 
po 11 mėnesių pirma pro;;a už
merkti akis be elektros šviesos, 
nes nebuvo kas ją įjungtų. Tik 
staiga į aštunto skyriaus korido
rių triukšminga i bėgte įbėgo daug 
batuotų kojų , ir pasigirdo rusiški 
raginimai skubėti, o duris lauž ' e 
išlaužti. Nubėgo i pat koridoriaus 
galą, lyg ir perėjo į ketvirtą sky
rių. Pasigirdo durų la užimas. o 
netrukus tie patys balsai, at"s"al 
grįixlami, jau rusišk ai šaukė: 
.,Rankas aukštyn, greičiau. spar
čiau, pirmyn duok buože, jei nei
na , šauk!". Koridoriuje pasigirdo 
stiprus smūgis ir lyg kūno kriti
mas ... Skubūs žingsniai. Pro durų 
plyšelį pavyko pastebėti , kad če 
kistai, durtuvus beveik j nugaras 
įrėmę, varo, tiesiog veja, keletą 
basų ir vienais skalbiniais apsivil
kusių, tiesiog iš · guolio ištrauktų 
žmonių. Vienas nešamas nešte ... 
Tokių būrelių buvo keletas iš ei
lės. Vienus vijo į viršų pakelto
mis rankomis, kitus - surištomis 
rankomis ... Vienus išviję , čekistai. 
bėgte, uždusę, grįžD kitų. Tai bu
vo momentas mirti visoms blu
soms, kurių kalėjime kaip tik ne
stinga ... 

Kameroje įsivyravo tyla. Ar 
pas mus ateis, ar gal liksim nepa
stebėti? Dėl viso ko a.psirengia
me, kad bent nuogų neišvarytų. 
Bet tarp čekis tų šūkavimų išgirs
tame žodį „visi". Triukšmas, stai
,ga prasidėjęs, staiga vėl nutilsta. 
Mirties tyla - kamerose ir kori
doriuose. Klausome, kas darosi 
kieme. Sūvių negirdėti. Reiškia, 
vietoje anų nešaudo. Bet kas 
jiems bus toliau? Į tą klausimą ir 
šiandien dar nėra atsakymo. Grei
čiausiai, juos' kažkur nusivežė, 
panašiai, kaip prieš savaitę buvo 
vežama iš „laisvės" ... Aušros lau
kimas pasidarė nebejaukus. Tik 
absoliuti tyla pamažu apramino 
nervų įtempimą ir auštant vėl 
prasidėjo pasikalbėjimai per lan-

,gus. 1s ketvirto skyriaus pranešė , 
kad išvarė visą skyrių, liko tik 
viena kamera ir karceriai, Vadi
nasi, ištuštinta 20 kamerų, k ~u 1o
se būdavo po 5-7 žmones, tai<:i 
iš viso per 100 žmouių (per aštun
tą skyrių rodės, liek daug nepra
varė, buvo spėjama, kad gal tik 
anie 20). Kas jie - žinių beveik 
nėra, nes ketvirtas skyrius s · 
tais ryšio beveik negalėjo palai
k yt· 

Pradžioje buvo tartasi palauk ti, 
nes buvo matyti, kad, nors vartai 
ir praviri, bet gatvėmis slenka 
11 nenugalimoji" (ar nepavejamo• 
ji?) armija ... Tačiau ketvirto sky
riaus likusioji kamera išlauž~ du
ris. aplankė visas kameras. Cia 
pat ir pradėjo iū.žti durys. Išsi
laisvino po vieną kitą kamerą vi
suose skyriuose, net ir moterų. 

'Raštinėje buvo surasti raktai ir 
netrukus , gal apie septintą valan
dą, visos durys buvo atviros, o 

'kalėjimo gyventojai susimaišė 
tarp savęs tikriausia to žodžio 
·prasme. Susitiko daugelis pažįsta
mų - nebegalėjusių vieni kitų 
bepažinti, o taip pat ir tokių pa
•žįstamų, kurie sudarė pažintj tik 
kalėjime, kalbėdamiesi kalėjimi
nio telegrafo pagalba ištisus mė
nesius kasdien , bet niekados viens 
'kito nemačiusių. Cia pat vartai ir 
'pirmasis tikros laisvės dvelktelė
j imas ... 

Daugelio žinomų asmenų jau 
nebebuvo šiame kalėjime: gero
kas skaičius žymių ir nežymių 
asmenų jau anksčiau buvo išvežti 
į rytus aštuoneriems ar dešimčiai 
'metų į darbo lagerius, o daugelis 
'buvo jau paruošti išvežti ir, ro
'dos, perkelti į fortus. Pažymėti-
'na, kad labai didelį nuošimtį ka
linių tarpe sudarė darbininkai, 
kiti , nekalbant apie sienos perbė
'gėlius, tarnautojai ir visuomenė.~ 
'Veikėjai. Visai neteko matyti ka-
1ėjime tikrų kapitalistų .. . 

V, Gir. 

DĖL VAIKŲ PIONIERIŲ STO
VYKLOSE 

Vis; pionierių stovyklų pareigūn '.Li 
griežtai jparelgojami rūpintis jų 
žinioje paliktais valkais ligi jie grįš 
i namus. Vietos admln ·stracijos 01· 

ganai pr'lfalo teikti jiems pagalbą, 
pirmoj eilėj maistą. 

SVEIKATOS SKYRIUS 

{ 
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Vokiečių spauda svarsto Londono ir 
Maskvos bendradarbiavimo klausimą 

·Kauno Karo Komendanto 
ĮSAKYMAI 

BERLYNAS. VI.25. ELTA. Šios 
dienos spauda 11avo vedamuosiuo
se strai,plJin iuose svarsto Maskvos 
Londono savitarpio bendradarbia
vimo klausimą ryšium su išdavi
kišltu sovietų lai,kymusi. .,Voel
ki.sche Beobarchter" ta proga nu
rodo į Edeno pareiškimą, kad 
Anglija iki galutinio vokiečių tau• 
tos sunaikinimo tampriau•iai 1,en
dr.adarbiausianti su Sovietų Są
junga. 2inomas laikraštis toliau 
primen11, kad anglų ambasadorius 
Cr(J}!lf!as praeitai,s metais įteikė 
Stalinui Churchillio laišką, kuria· 
me Sovietų Sąjunga atvirai buvo 
kviečiama. bendradarbiauti su 

Anglija. Toliau „Voelkis<:he Beo
bachter" sta to Angl:jos pažadė<tos 
pagalbos klausimą ir prieina išva
dos, kad efektyvi Anglijos pagal
l>a Sovietų Sąjungai, kai!J) papras
tai, pasialks fantazija, ta>gi, 
Church'llio p~laptis. 

.,Berliner Lokal Anzei.ger" iške· 
!ia aikštėn Vokietijoje a.kredituo
tų Sovietų Sąjlllllgos di,plo:matų iš
davikilŠkąjį laikymąsi. Laikraštis 
rašo: .,Nepa;sydama savo pakto 
su Vokieti.ia, Sovietų Sąjunga ne
sidrovėjo tęsti Vokietijoje bolše
viklšlros agHacljos Ir špionažo. So· 
vietų Sąjun_g-os atstovybė Berlyne 
virto špionažo centru, iš kur ffll 

beveik nejtikėtinals smlrrlo meto
dais V okietijoa gyventojai, YiPB.· 
tingai iš rytinių sričių, bu.vo ver
čiami Išduoti savo tėvynę. ,.Lokal 
Anzelger" iia proga cituoja jva.i
ril18 vokiečių policijos prane,IJ,n118, 
·kuriuose pateikiama irodymų, kad 
Sovietų Sąjlllllga darė visų ka. ne
irigailėdama net didtiausių išlai
dų, plačiai IAsiiaikojusiam špionar 
'Žili ir sabotažui V (ljkietijoje ir ki
tose Europos šalyse organizuoti. 

Nr. 2 
Vokiečių kariuomenė su visais l vietos organai. Pažymėjimas 

ginkluotais vyrais, neturinčiais pageidaujamas · spa•1sdintas su 
mūsų atitinkamų Įstaigų sutar- šiais žodžiais ir raidėmis: 
tos formos raštiškų pažymėji- ,,Slcherheitsdienst 
mų su štampu „Wehrdienst", L. N. P." 
elgiasi kaip su priešais, ir jų ir kampe su cheminiais dažais 
gyvybei gresia pavojus. štampu „Wehrdienst". 

Kauno Karo Komendantūra Pažymėjimai visur išduodami 
nuo 15 val. šios dienos pradėjo vardiniai pagal sąrašą, patvir
išdavinėti atitinkamus pažy- tintą kovos dalinių vado para
mėjimus. šu. Pažymėjimus išduodančios 

Bevelk vi!!a spauda reiškia įsiti
klnimę, kad Fiu.rerio nutarimas 
padarys galą visokioms bolievi
k:M<oms užmačiome. 

Vokiečių laimėjimas prieš rusus 
komunizmo Prancūzijoje 

reiškia 
ga/q 

kartu 

PARYZIUS. VI.25. ELTA. KaJp 
pranešama iš Lyono, Dorwt per 
prancūzų liaudies partijos „Partie 
Popu.laire de Fra.nce" kongresą 
pareiškė, jog vokiečių laimėjimas 
priei r118US reliškia. kartu komu
nizmo Prancūzijoje galą, nea atei
tyje Prancūzijos komunls ai ne
begaus daugiau pinigų iš Mas
kvos. Yr.a amžin1118 teisingumas k 
tieme, kurie išdavė Prancūziją, 
nes jeigu Prancūzija 1939 metais 
nebūtų gavuai užtikrinimo, kad 
Rusija dalyvaus kare su Vokieti
ja, tąi, galimas dalykas, būtų at· 
siradę Prancūzijos politikų, ku
rie dar kartą būtų pag"'1voję dėl 
to, ar verta pradėti l>eprotišką 
karą. Doriot baigdamas pareiškė, 
kad jo partija remia vyriausybės 
galvą Petain.ą, nes jo politi,ka yra 
gera, kadangi jis pasisakė už tau
tinę revoliuciją, pareiškė, kad no
ri sugrąžinti Anglijos pa,grobtas 
Prancūz'.jos kolonijas ir todėl, 

GEN. WEYGANDO P AREIS. l ~ės konferencija, kuriai pirmln'n; 
KIMAS kauja mlnlsterls pirmininkas K~ 

PARY2IUS, VI. 25. ELTA. Pa.- '1?Ye. Konf'."°en1ija sušaukta išs!ai 
ryžiaus spauda šiandien pirmoje kinu klausunų, susijuslų su nau 
vietoje skelbia generolo Weygan• padėtimi Europoje. Po konfei:encl 
do pareiikimą Casa.bla.ncoje. Tuo !os planavln:o vadybos plrmlmnka 
pareiškimu, prancūzų armija yra 1_enerolas le ~en~n.ta.s Suzu_k1 Ir ka 
pasirengusi ginti tėvynės garbę ir riuomen~- Ir laivyno politinių sky· 
autoritetą. Laikrašč:ai pabrėžia t'1ų vlrš'nmkai generolas major21 
generolo žodžius, kad buvęs Pran- ~fo .o Ir ko_ntr~dmlrolas Ako turėjo 
cūzijoo sąjungininkas !iia.ndien l gesnl pas ta.rimą. .Jie tarėsJ ap•i 
y,ra aršiausias Prancūzijos priešas. karo padėti Europo_Je ,Ir Jo pasek 
šit'e žodžiai kai.p rašo Matln" ,nes Japonijai. Trečia.d enlu! numa, 
yr~ tikra teisybė. " ' ' ty'os valsty~ės taryl>os plenumo_ 

Kaip parodo vrukar dienos ir ,!>~ėdis vynausybės pageidavimu 
šios dienos istorija, Prancūzija. ~~dė as liepos 2 d enal. 
gali save sveikinti, kad ji š:uo me
tu turi tokių vyrų, kurie a.illkial 
supraruta pareigą ir turi pakanka
mai energijos jai vykdyti. 

,JAPONIJOS VYRIAUSYB:ts IR 
KARIUOMENĖS VADOVYBM 

KONFERENCIJA 

NEW YORKAS. VI. 25, ELTA. 

k d „ E d Tokio. VI. 25, E. DNB praneša, 
a JLS yra uropos bendra ar. ':ad trečiad'enį įvyks.a Japonijos 

Viena Amerikos ag-entūra prane
ša i.i Londono, k&d britų vyriau
sybė nutarė ĮLtidėti neribotam lai
kui imperijoe karo konferenciją, 
kuri turėjo suairinkti liepos mė
nesio pabaigoje. Konferencijos su
šaukimas atidėtas ė8II, dėd to, kad 
dominijų minis•erial pirmininkai 
negali šiuo laiku a,tvykti į Lon
doną. biavimo šalinmka.s. l ryr ausvbės ir kariuomenės vadovy· 

Svarbios informacinės v ■ • z1n1os 
IEšKANTIEMS ARTIMŲJŲ 

Gyventojai, pastebėję-gatvėse .ar 
kitur lavonus, praliomi pranešti 

i:..-nfl.-;;;l;;..ef:;;o.!T\f 23024. 
uvuslųJų lavonų atpažinimo rei

kalu galima kreiptis Į Univeršlteto 
Klinikų Patologijos Institutą (Ei
venių gt.), Karo Ligoninę (Karo 
Ligoninės gt.), Medicinos Fakulteto 
Rūmus (Mickeviči.aus gt.) ir Raud. 
Kry.ži,aua Ligonilllę. 

Gyd. V. LABOKAS, 
Sveikatos apsaugos skyrius. 

1941. VI. 25. 

BUS POLITKALINIŲ SUSI
RINKIMAS 

ligi atskiro parėdymo sustabdo 
visų svaigiųjų gėralų pardavimą. 

J. SKORUBSKAS, 
Už Prekyl>os Mlnisterj 

Kaunas, 1941. VI. 25. 

VALSTl'BINĖS LEIDYKLOS 
PRANEŠIMAS 

l. Valstybinė Leidykla pereina 
tiesioginėn Švietimo Min'sterio 
žinion. 

2. Vi&i Valstybinės Leidyklos 
užsakytieji a.u:toriams, vertėjams 
ir redaktoriams literatūriniai dar
bai susta:bdomi iki atskiro parė
dymo. 

3. Visi atiduotieji Ir pradėtieji 
darbai spaustuvėse Ir knygrišyk• 
lose privalo būti tuo.iaus sustab-

. • dyti Iki atskiro parėdymo. 
Teko patirt!, kad artimiausiu lai- 4. Visi rankraščiai, korektūros 

ku numatoma sušaukti visų buvu- ir rinkiniai spaustuvėse bei redak· 
:;lų politinių kalinių susirinkimą. cijose turi būti saugomi vietoje. 
Apie vietą Ir laiką bus pranešta per 5. Visi Valstybinės Leidy,klos 
radiją Ir spaudą. knygynai ir prekybos bazės ligi 

INFORMACIJA 
Visi politiniai kaliniai tą pačią 

dieną, kai tik išėjo iš kalėjimo, bu
vo Raudonojo Kryžiaus globojami. 
R. Kryžius (drauge su „Valgio" 
b-ve) teikia jiems maistą, išdavi
nėja laik. pažymėjimus, įsteigė 
laikiną bendrabutį. 

'Pirmąją dieną buvo sušelpta 
apie 500 žmonių (be kalinitĮ, pa· 
leistų iš IX forto). Dabar šis 
skaičius didėja, Tenka pastebėti, 
kad lietuviškoji vi.suomenė karštai 
imasi iniciatyvos jiems kuo galė· 
dama padėti. Daugumos politinių 
kalinių sveikatos būklė bloga. 
Raud. Kryžius jiems teikia. pir
mąją pagalbą, aprūpina medika· 
mentais ir kt. 

Kreiptis i laik. Politiniams Kali
niams globoti Komitetą, Kaune. 
Kęstučio g. 6, 11 aukšt. Raudonojo 
Kryžla.us Va,ldyyba, o ne Kauno 
komendantūl'II,, kaip vs.kar buvo 
pranešta per r:l<liją. 

Lietuvos Raudonasis Kryžius 

PREKYBOS l\llNISTERIJA 

Susitarus su Kauno Miesto Ko
mendantu, Prekybos Ministerija 

Karo cenzūros lei11ta. 

atskiro Prekybos Ministerio parė
dymo turi būti laikomi uždaryti. 

6. Visi Valstyb>nės Leidyklos 
į.staigų ir įmonių vedėjai ir tar
nautojai, kurie nėra v:ešojoje tar
nyboje, turi būti savo tarnybos 
vietose ir įpareigojami sau,goti bel 
tvarkyti visą jiems pavestąjį val• 
stybės turtą. 

V&lstyblnės Leidyklos 
Direktorius 

Kaunas, 1941 m. birželio 25 d. 

Raudonojo Kryžiaus Vyr. Vald~'• 
bos pranešimai 

Jau 1939 - 1940 m. Lietuvos 
Raud. Kryžiaus Valdyba, nujaus
dama ypa.tingu.s įvykius, stengė.si 
apsirūpinti įvairiais reikalinga:s 
dalykais - sanitarinėmis mašina· 
mis, medikamentais, personalo 
ruošimu ir kt. 

Bolševikams paė.mus Lietuvą, 
jį visokiais būdais laviravo, 
kad galėtų išsaugoti klek ga.-
1:ma daugiau turto ir kad, 
apskritai, nebūt'¼ p,araližuo-
ta.s RK veikimas. Prasidėjus 
Vokietijos ir Taryl>ų Sąjungos ka
rui, kai per dieną griūva civilinė 
apsauga, Raudonasis Kryžius pa.-

ėn:ė savo žinion Karo ligoni-::te su 
150 ligonių, Miesto ligoninę su 
apie 500 ligonių, Atsitra1J1kdami 
bolševikai visiikai apleido savuo
sius ligonius, paHkdami juos be 
mwto ir niekam . jų ,ieperduoda
m.i. Raudonasis Kryžius dalj šių 
'igonių perdavė globoti kitoms li· 
~oninėms , o dali pasiliko minėto
se ligonlnėl!le Ir visaip- jais rūpino-
91. ir tebesirūpina. 

Išsilaisvi::tus politiniams kali
'liams, Raud. Kryžius skubiai tei· 
kė re;1kalingą pagalbą sunkiai su
žeist'ems ir sergantiems ligo
niams. 

Prasidėjus partizanų veiklai, R. 
~{. l!l!!l+i.Ji&ril;l.iai būriai, ligoninės ir 
Gre>toji Pa.ga:lba teikė jiems sanl
~rinę pagalbą. 

šiuo metu Raud. Kryž. atgaivi
no Nukentėjusiems Dėl Karo šelp
ti Komitetą, kuris padeda ne tik 
Politiniams Kaliniams Globoti Ko
m.itetni, bet artimiausiu laiku pra
dės rūpintis visais tais, kurie vie
noldu ar kitokiu būdu bus nuken• 
tėję dėl karo, 

Kaunas, 1941 m. birželio n:ėn. 25 d, 

Kovos dalinių vadai privalo įstaigos atsakingos už tai, kad 
pasirūpinti visiems jų žinioje pažymėjimai nepakliūtų i netln
esantiems vyrams tokiais pažy- karnas, blogais tikslais rankas. 
mėjimals. Pažymėjimai lšdno- Pažymėjimų ir štampų pad;rbl• 
dami pagal sąrašus, pasira.šy- nėjimas yra valstybės lšdavi
tus dalinio vado. Sąrašai turi mas, ir už jį bus taikomos griež,. 
būti tuojau pristatyti Į Kauno čiausios bausmės. 
Karo Komendantūrą. KAUNO KARO 

Viet.ovėse, kur dar nėra ko- KOMENDANTAS 
mendantūrų, pažymėjimų išda- Kannas, 1941 m. birželio mėn. 
vlmu rūpinasi atitinkami kiti 24 d. 

Nr. 4 
1) Vhloms &wno mlellto kepyk. 

loms tuojau pradėti kepti duoną 
Ir iki birželio 24 dienos 18 va.l. 
jregistruotl Komendantūroje, Tie
kimo skyriuje, turimas kepyklose 
atsargas. 

2) Ma.lstprekybe.l lr Lletkoopsą
JUJŲPl,1, Kaune, iki blrlelio mėn. 
24 d. l8 val, pateikti Komendan
tūrai, Tiekimų Skyriui, žinių: 

a) bazių adresus, 
b) atsargas miltų, kruopų, ma

karonų, druskos, cukraus, o kitų 

maisto produktų atsargų žinias 
pateikti Iki birželio mėn. 25 d. 12 
val. 

3) Visiems Kauno ma.1Ūllllom8 -
iki 18 va.l. pristatyti Komenda.n• 
tūrai, Tiekimų skyriui, !inla.s apie 
grūdų Ir miltų atsargas. 
Komendantūros Tiekimų sky

riaus telef. Nr. 21827. 
Kowno Karo KomendanUle 

(pa.s,) J. BOBELIS 

1941 m. birželio mėn. 24 d, 

Nr. 5 
1, Visiems Medicinos gydyto

jams, besiverčiantiems laisva me
dicinos praktika, įsakau iš
kabinti prie savo kabinetų raudo• 
nojo kryžiaus ženklą ir teikti me
dicinos pagalbą visiems sužeistie-
siems. ' 

2. Kauno Miesto gyventojai, 
kuri" naudojasi Auliniu vandeniu, 
privalo vartoti tik virintą van· 
deni. 

3. Kauno vandentiekio vanduo 
yra visai švarus: ta tai patvirtino 
visi padarytieji analizai. Todėl 
vandentiekio vanduo galima var
toti gėrimui ir valgi-ui. 

Kauno Ka.ro Komendanuie 
J. BOBELIS 

Kaunas, 1941 m. 
birželio mėn. 24 d. 

Nr. 6 
Pastebėta , kad kiti kurie gaiva.- , mi;ties bausme nusikaltimo vie

lai bando daryti įsilaužimus, api- toJe. 
plėšimus ir kitus kriminalinius 
•nusikaltimus. l Kauoo Ka.ro Komeud&nta.s 

Į s p ė j u, kad iios rūšies nusi- J, BOBELIS 
kaltėliai - vagys, plėšikai ir_ kiti ~aunas, 1941 m. 
jiems panašūs, bus baudžiami biržello mėn, 24 d. 

VISIEMS VIEŠBUCIŲ DffiEK-1 Už paliktų daiktų slėpimą ar pa-
TORIAMS SA VININK,ŲIS IR sisavinimą bus baudžiami. 

PRiiIORĖTOJAMS ' Kauno miest. Komendedttns 

Kauno Miesto Komendantas 
įl)arelgoja visų viešbučių direkto· 
rius, administratorius ir prižiūrė· 
to,ius tučtuojau sutvarkyti ir iš
valyti viešbučių l)atalpas, pabėgė
lių paliktus daiktus sunešti vie
non patalpon ir užraki,ntL Rastus 
ginklus ir šaudomą medžiagą per
duoti policijai. 

Be komendanto leidimo niekam 
neleisti įsikurti viešbučių patai• 
pose. Už tvarką Ir šio parėdymo 
vykdymą atsa.ko viešbučių savi
ninkai, prižiūrėtojai ir direktoriai. 

BOBELIS 
KaUlllaS, 1941-VI-24 d. 

SKELBIMAMS REIKIA 
KOMENDANTfJROS LEIDIMŲ. 

Įstaigos Ir įmonės, norėdamos 
paskelbti per spaudą, radiją apie 
tarnautojų Ir darbinlnkų grįžimą l 
įstaigas Ir Įmones ir visals kitais 
įstaigų Ir Įmonių darbą liečiančiais 
klausimais, privalo gauti skelbimui 
paskelbti leidimą Iš Kauno Karo 
Komendantūros Spaudos Skyr aus. 

Kauno Karo Komendantas. 
Kaun1s, 1941 m. birželio mėn. 24 d. 

VISI KAUNO MIESTO NAMŲ 
SAVININKAI IR VALDYTOJ AI 

BEI PRI2I-0Rll:TOJ AI. 

turi tuojau registruoti Karo Ko
mendantūroje Gedimino g-vė 34, 
Butų dalyje I aukšte 6 kambaryje 
visus tuščius butus bel kambarius. 

Reikia. nurodyti gatvės pavadini• 
mą, namo Ir buto numeri, apytikrę 
kvadratūrą bei kambarių skaičių, 
kokie baldai !>ei patogumai bute 
yra. 

„Žail:Jo" spaustuvė Kaune, Duonelaičio 24; tel. 26616 

( 



Rytq fronte galima lauiji didžiulių laimėjimų 
Volciečių lcariuomenės vadovybės pranešimas 

Berlynas. VI. 25. ELTA. DNB 
ranešimu, vokiečių kariuomenėS 
adovybė iš Fiurerio itabo skel
ia: Armijos oro pajėgų ir karo 
ivyuo kovos prieš Sovietų ka
iuomenę rytuose vyksta taip pa-

iai, kad galima laukti didelių 
imėjimų. Jūroje prie Aaglijos 

ovos lėktuvai iš apsaugotos vilks
nėS l!Įlllaikino du transporto Jai
s ties britų rytiniais krantais -
viao 11 tūkstančių bruto tonų, 
to, sunkaus kalibro bon:bomis 

vo pataikyta į du kitus didelius 
ekinius laivus. Tą pačią naktį 

pajėgos sėkmingai bomba.rda.-
svarbius karinius įrengimus Li

rpulio uosto arityje. Buvo tiks
i pataikyta į dokų įrengimus, 

ekimo įmones ir sandėlius. Kilo 
ideli gaisrai. Dar buvo iš oro puo-

i uosto įrengimai prie Tyne ir 
ees žiočių, taip pa~ ~rodrc:>m!'-i 
nglijoa pietuose. D1del:us vokiečių 

ovos lėktuvų junginys birželio 25 

d_ieną smarkiai įsijungė į _vykstan., tove!unius, zenitin!q patrankų po
č,as žemyne kovas, dažna, paruoš- ziciju ir a.municijoe sandėlius 
dami kelią žemyno kari!,lomenei. Tobruke. Mūsų bomboneiiiai ir 
Priešo tankus puolė ne tik kovos torpediniai lėiktuva.i puolė priešo 
lėktuvai, bet ir naikintuvai. lėktuvus tarp Tobruko ir Sieli el 

KITUOSE FRONTUOSE 
BERLYNAS. VI. 25. ELTA, 

Vakar, kaip buvo pranešta, vok!e
čių lėktuvai bu,vo sunaLkinę vieruĮ 
britų sargybinį laivą. Paaiikėjo, 
kad tai būta britų minogaudžio 
„Nogi". Du kiti brittJ minininkai 
mėgino bombos sužalotą laivą 
įvHkti į vieną uostą, tačiau „No
gi" per kelias minutes nuskendo. 
Britų admim.litetas šiandien pri
pažilno, kad „Nogi" .nuskendo. 

ROMA. VI. 25. ELTA. Italų 
kariuomenės vyriausiasis štabas 
praneša: Šiaurės Afrikoje veikia 
artilerija Tobruko fronte. Ašies 
oro pajėgos bombardavo Tobruko 
uoste esanči1111 laivus, taip pat au-

Baranio, patai.kydami ·Į vieną krei
serį. Naėij l birželio 24 d. anglų 
lėktuvai numetė bombų į Bengazį 
ir Tripoij. Rytų Afrikoje mūsų 
kariuomenė ev1Įkuavo Gimmą. Da
liniai, kurie uiėmė pozicijas į va• 
karus nuo Gailos ir Sida.mo, ten 
atkakliai tebeslg:in&. 

BERLYNAS. VI. 25. ELTA, 
DNB pranel.a. dabar galutinius 
britų nuostolių duomenis kovoje 
prie Sollumo: Vokiečių ir italų 
kariuomenėms atiteko 10 patran
kų, beveik 100 sunkve!imių, dide
lis kiekis ku!kOll'Va.idHŲ, šautuvų 
ir keletas tūuta.n<!i 1J šovinių ; be 
to, 42 16ktuvai ir 249 ta.likai. Ne
la.il!lvėin buvo paimti keli, šimtai 
f.monių, 

. naktl Įvairaus kalibro bombomis 
pn:ėtė britų laivyno bazę Haifoje. • 
ritų kovos lėktuvų puolimo metu 
rieš užimtą teritoriją. nežiūrint 
iprios naikintuvų a~ugos, va-

ar pavakariais 13 britų lėktuvų 
uvo numušti oro kovoje ir du nu
ulė zenitinė artilerija. Britų lėk-

Madride protestai prieš Sovietų Rusiją 
Protestuojančios minias ž,aiut ,ra an11, 111bmdį 

kietIJoJe gyvenančių Ispanų entu
zhmn, dėl Didžiosios Vokietijos 
pradėtos kovos priei bolšel'izm,. 

Nr. 3 Kaina 10 kar. 

LEIDŽIA LIETUVOS AllTY\IISTŲ FRONTJ\S 

1941. VI. 26. Ketvirtadienis 

Vyr. Vokiečių Armijos 
vado atsišautimas 

LIETUVIAII 
Nenugalimi Didžiosios Vokie

tijos kariai ateina kaip Jūsų 
DRAUGAI m GELBETOJAI 
NUO BOLšEVIKŲ JUNGO. 

Mes nešame Jums laisvę ir 
grąžinsime žmoniškas gyvenimo 
sąlygas. KAS LAIKYSIS RA
MIAI m PILDYS VISUS VO
KIEČIŲ KARINIŲ ĮSTAIGŲ 
ĮSAKYMUS, TAM Nll:RA KO 
BIJOTI. 

Ginklus, municiją ir visokią 
karo medžiagą, taip pat sumuš
tosios Raudonosios Armijos Ir 
sovietų jstaigų nuosavybę rei
kia tučtuojau perduoti arti
miausiam vokiečių kariuome
nės daliniui arba artimiau
siai komendantūrai arba pra
nešti kur tai yra. Tučtuojau rei
kia pranešti artimiausiai vokie
čių karinei jstaigai, kur yra pa
slėpta ginklų, municijos, karo 
medžiagos, maisto sandėlių ir 
kt. Taip pat reikia tuojau pra
nešti, jei kur yra pasislėpusių 
sovietų karininkų, kareivių ir 
bolševikų komisarų. 

S S S R nuosavybę arba ją 
pasisavina, bu s s u š a u d y
t a s. Taip pat b u s s u š a u
d y t a s kas pasipriešins arba 
bandys susisiekti sn priešu. 

DRAUDZIAMA KF..LTI KAI
NAS arba iš gyventojų Ir vo
kiečių karių reikalauti didesnių 
kainų negu iki šiol yra buvu
sios arba vokiečių karini•} jstai
gų yra nustatytos. Priešingu 
atveju visos prekės bus konfis
kuotos, krautuvės uždarytos ir 
kaltininkai suimti. 
Mol<ėjlmams naudojami , ir 

toliau iki šiol apyvartoje esan
tieji banknotai, o taip pat Vo
kiečių Relcho pinigai (kursas: 
l reichsmarkė = 10 rublių). 

Krautuvės, prekybinės jstai
gos, viešbučiai ir kt. turi būti 
atdari. KlEKVIENAS PRIVA
W BŪTI SAVO VIETOJE . 

Kas sauvallškai paliks savo 
tarnybą arba darbo vietą, kas 
uždą.rys savo krautuvę arba 
jstalgą, tas be pasigailėjimo bus 
t raukiamas atsakomybėn. 

Kas nuslepia sovietų karius 
arba ginklus, munioiją ir kito- , VYRIAUSIASIS VOKIECIŲ 
kią Raudonosios Armijos ir ARMIJOS VADAS 

Madridas Vl/25 ELTA DNB pra
neša., kad talangis tų laikraštis 
,,Arriba" savo vedamajame straips
nyje pareiškė, Jog visi antradieni 
Madride Įvykę mitingai buvę nu. 
kreipti vien tik prieš Sovietų Rusi
ją. Tačiau faktas, kad ka.i kurios 
protestuojančios minios grupės 
spontaniškai pražygiavo pro anglų 

Kaip vokiečių kariuomenę sutiko Kaunas 

uvai pereitą naktį vakarų ir šiau
ės Vokietijoje numetė sprogsta
ųjų ir padegamųjų bombų. Yra 
žmuštų ir sužeistų civilinių gy
entojų. Karinių ūkio bei militari
ių nuostolių nebuvo. Naktiniai 
aikintuvai ir laivyno artilerija 
un:ušė tris britų naikintuvus. Pa
kiri Sovietų lėktuvai bombardavo 
pgyventus Klaipėdoe ir Karaliau
iaus kvartalus. Per puolin14 buvo 

ambasadą, nurodąs, Jog ispanų l 
tautos sąžinė jaučia, kur yra tikras Paskutiniais meta's daug legendų Jų metų vaikai. Tai tragiškos pra- nautoJas. inteligentas Ir kiekvienas 
Jos priešas. Tie, kurie tuo dalyku pripasakota apie vokiečių kari. Jo elt!es vaizdai. O dabar Kaune kili kitas „vyras augalotas ar p:plras" 
pasijutę Įžeisti, to fakto paaiškini- stebėtina narsa ne vien lietuviuose veidai. Ir kauniečiai kiti: šypsosi, mosavo virš galvos ranka, skepetal
mą galėtų lengvai surasti nuodug. kėlė nusistebėjimą, bet ir visas pa· linksmai šnekasi, pasitiki vienas ki- te, kurioje dar nebuvo Jšdžlūvusi 
nlal pertlūrėję Ispanijos praeiti, saulls dlrgm!Us Įtempęs !mrėfo l tu. Tikri broliai, daugiau nieko. karti vargdienio aEara. Visi sol!dnų 
kurioje Jie pamatytų, kas yra 11:a.ltl nuostablll ~111. dulkėmis pavertusią Nepaslt'kėjlmas Ir jtarimas, rusiš· vok!ečlų karj sutiko su širdies 

muštų, daugiausia karo bel&is
·ų. Sunaikinta bei sužalota eilė 

tatų. 

OKIECIAI PERUO PRUT~ nejvelldamų tvirtovių pl'eną. Kaip klejl šnipai Ir keiksmai dingo. Stam- džiaugsmu. <'.'.:Ia vėl va!Alnimas (vo-
Berlynas. VI. 25. ELTA. DNB dėl to, kad Ispanija Iš lmfrerinės u!burta: kur vokiečių karys - ten blejf niekšai. pagrobę p:nigus, pas· kiečiai nuo seniau pažinojo lietuvio 
iomis iš autoritetingų šaltinių, didybes nukrito l pažem nančlą tikras laimėjimas. Todėl visi lietu- pruko. 2iauriojo komunizmo Iš- valš:ngumą): vienas traukia iš ki· 

. . . vergystę. Falang!stal turi prievolę vla', - žiauriai 1·•~arlkinti ra·u~-no· k ki k 1· ! . al' ir še ės papirosus lllal kokJA atmin reiti Prutą ties Besarab•Jos s,e- klausyt! vadovybės Įsąkymų, tačiau "" uu an nti a m a1, - p 1egę • n • P ~ -
pavyko vienos pėstininkų gru· lygiai Jie turį prievolę Ir tamsų kai- Jo teroro ir nualinti balsiausios pa· Išbalę, nuo maskolio smūgių !šram· tiną smulkmenelę, kitas vy~ ~ nl<,......._ 
sumanumo dėka. Buvo palm- tlnlnkų žaidimą Išaiškint!. Įs!žei- sauly vergijos,' - vos tik vokiečių tYtals veidais, - laisvai siurbia Jais· išvilkęs i gatvę girdo Ištroškusį nuo 

vienas tiltas ir nuo jo pašalin- kariuomenė birželio 22 d' eno, rytą vą orą j savo švilp ' ančius plaučius. kelionė. karį. Ten vėl gatvėje bū· 
sovietų kareivių padėtoji sprog- duslems nesą Jokio pagrlnd0 j.slžei- pale'do plrmąji šuvj l Sovietų Rusi- O jų Kaune daug, labai daug! Jų relį vok'ečių karių apsupusios mer-

ji medžiaga. Ta.i buvo pada· di'J:!1~!:~ls~;~5 ELTA Vakarykš- Jos užgrobtąs:as žemes, buvo tikri: veidai vokiečių kariui rodo tik- gaitės sega prie jų krūtinių mūsų 
ta 12 valandą naktį į birželio 23 vergija žlugs išvadavima šuol;als rąJI „tėvo" Stalino „žemės ro· trispalvės trumpas kokardėles. Šyp· 

ieną, pionierių daliniui žvalgymo člos demonstracijos Madr1de, apie slenka i mūsų sodybas. s Bi~l!o jų", kuriame už fortų gelž- sosl karys: girdi, toj vietoj manęs 
kslais prasiveržus į priekį. Jis kurias jau buvo pranešta, čionykš- 24 i Kauną įžengė pilkai žalsvas ka- be'.onio nebuvo girdėti verks- nepalies bolševiko kulka. Ten dar
erkirpo prie geležinių antstatų čiuose politiniuose sluoksniuose at- rys. saulėje Įdegusiu ir linksmu vei· mo ir dantų griežimo... Taip binlnkas. JuodlOmis ir sudirbtomis 
rp atskirų boriių pritvirtintus žymimos kaip visos ispa,nų tautos du. Koks sk!r'.!nga8 va''Z.das! Vos verkė Ir dantis griežė visa Lietuva. rankomis, nedrąsiai tiesia nedideli 

adegamuosius laidus ir nun:etė į manifeStacljos. Jose ;'Ia.omas aiš- prieš dieną išbėgęs negarbingos at- Vėl grjžk'me prie pilkai žalsvų savo rankų darbo peilluką. .,Imk, 
andenĮ sprogstamąją medžiagą. kus Įrodymas, koks d!dehs yra ls- minties „nenugalimasis" raudon· mundurų ir šypsančių bronzinių - sako Jis lietuviška!, - peilis prieš 
ai kareiviai po to norėjo nulipti panų tautos noras pradėti kovoti l armletis 'šlubčiojo -viena koja basa. veidų, kuriuos Kaune pamatėme jau toki priešą naudingas". - .,Ači ū", 
myn, iš rytinio upės kranto pasi- su bolševizmu. Berlyne šiandien, k ''ta guminiu puspadžiu apauta ; ant papuoštus tik ką mūsų tėvynėje - atsako taip pat lietuviškai vok1e

irdo šautuvų ir revolverių šūviai. kaip praneša, ispanų falangos gru. arklio, kokiu seniau po mūsų kai- pražydusiais rožių žiedais. Juos pa· čių karys, Negaliu užmJršti vėl to 
ovietų sargyba pastebėjo pionie- pes Vokietijoje vadas konsulas mu. važinėdavo skudurus perkąs puošė ten, pakaunės laukuose, se- už ge'llerolą Naglų visa galva aukš
ių būrį darbą atlikus ir pradėjo Oyarzabol, lydimas moterų fala.n- žydelis, rimtai Įsitvirtinę jojo du sės lietuvės. kurių brolius liūdnos tesnio klaipėdiškio. kurs priėjęs iš· 
audyti. Tačiau vokiečių pionie· gos vado ponios Jimenezx ir fa. ,.nenugalimosios armijos" atstovai. atminties „nenugalimieji'' buvo Iš· tiesia ~an ranką Ir ~etuviškai sako: 
iai šaudė greičiau ir geriau. Rusų Jang!stų partijos gen. sekretorius Arba vėJ linksmesnė kauniečio akis varę l rekrūtus. Ir Kaune vokiečių - Lietuviai partizanai narsūs 
argybos kareiviai žuvo, o tuo tar- Reiche Rlco, atsilankė pas NSDAP matė Ir prisimena tuos vargšus klr· kart mūsų sesės sutiko su gėlėmis. kaip suomiai! 
u vokiečiai nušoko į upę ir be jo- užsienių organizacijos vadą Oau- glzus ir kalmukus kurie sHnkdaml Cia jau plnavl~a. tulpė, vėlyvojo Ką jam daugiau: tik nusišypsai, 
io nuostolio grįžo į savo krantą . leiterĮ Bohle. Jis išreiškė visų Vo- paskui gurguoles, ·verkė: kaip dvle- narcizo žiedelis. Darbininkas. tar- tvirtai paspaudi ranką ir segi trikandin atvyko šarvuočių ir savo 
atrankomis nuslopino priešo pa- -------:-..,:------------------------------------ spalvė~ gabalėli prie krūtinės. 

~r~~~į~?~;K;r t~~i;:::~į~::~ Siandian laidojami žuvusieji partizanai 
yysteiėjo ant miškų, visas vokie• 
ių būrys perėjo Prutą ir sudarė 
tiprią tilto apsaugą. 

Zuvuaieji Kaune partizanai bus Į ORGANIZUOJAMAS PASTO SU-
laidoj,amį šiandien 20 va.l. ka.tali- SISIEKIMAS 
kų kapuose, Vytauto prospekte. Kaunas. VI. 26. ELTA. Pašto su-

Bet kuris mi.nios susibūrimas sisiekima.s Lietuvoje organizuoja.-
11iuo metu nepageidaujamas, todėl ma.s ir palaipsniui, kiek sąlygos 
žmonėms laidotu'Vių metu rinktis leis, pradės veikti. Rusų pašto 
į kapus nebus leidžiama. Į kaJ)UII 

!enklai perspausdinami ir arti
miausiu laiku bus pradėti pardavi
nėti . Telefono ir telegrafo linijos 
taisomos, bet tarpmiestinis susisie
kimas telefonu ir telegrafu kol 
kas dar negalimas. 

Berlynas. VI. 25. ELTA. Trečią
·ą kautynų dieną rytų fronte vo· 
iečių kovos lėktuvai vėl smarkiai 
uolė priešo geležinkelius ir ried
enis. Viename ruože buvo patai
yta ir dalinai uždegta 17 trau_ki
ių, kitoje vietoje - 6 trauk•~1a1. 
isi t ie traukiniai gabeno karmo
. enę ir automašinas. Bombo'!'is 
uvo sunaikinta daug garvežių; 
7 jų sunaikino tik viena lėktuvų 
kadre.. Daug kur buvo sugadint; 
eležinkelių bėgiai, o taip pat ir iš

bus įleidžiami tiok žuvusiųjų gimi
nės, turintieji asmens dokumen
tus. 

Pakaunės ūkininkams 

isos geležinkelių stotys, 
Berlynas. VI. 25. ELTA. Vei

iantieji rytuose vokiečių oro la}
yno daliniai trečiąją kautynių 

Laidojimo iškilmės bus trans
liuojamos per ra<llją. 

Zuvuslems partizanams laidoti 
Komisija 

LEIT. DZENKAITIS, 
nuleidžiant desantą ties Kauno 
aerod.-omu, buvo sužeistas į krū
tinę ir vakar 15,30 val. mirė. 

Pienocentras rūpinasi sutraukti 
į Kauną ne tiktai jj artimiausios 
a.pyJinkėe, bet ir li tolimesniųjų 
iila!svintų vietų kuo da.ugla.u.sia 
pieno. Pienu pirmoj eilėj norima. 
a.p~nti ligonines, ma.žus vaikus 
ir at. miesto . gyventojus. 

Kariuome~ės· vadoyybei lei· 
d!iant, pien·as l Kauną p.l! būti 

• la.!sva.i gabenamas arkliais, todėl 

Pakeistas laikas . kvi~ia.me Pakaun• ir t. ūkinin-. , ;; ffl j!uĮŲb°:1'1111'' taJ.koą_. tu~jaµ pra: 

bės įsakymu, nuo i. m. birželio liečiai šią na.-ktį 24 valandą at.ffll- aunan. . ., '. 
Laikinosios Lietuvos Vyriausy-1 Lietuvos įstaigos ir atskiri pi- K ti, dtdeinua.'la, k}_ekiiiis pieną vežti 

mėn. 25 d. 24 valandos Lietuvą grjž· ko l.ai,krodi viena valanda atgal, Kol per Jl!tJeiflunk ir ~leksoto 
ta prie vld.\lrinės Ęuropos laiko, · tiltus b111 · · a.f1t'iatytas judėjimas, 

PletloėtDtnl~,Wn.i,Dkama pa.Jeų-

' . 

vinti organizuoja pieno pnemimą 
prie Zaliojo (geležirukelio) tilto ,.... 
prieš Kauno pienionę. Priėmimo 
punkte bus indų (bidonų) atsarga 
atvežta.m pienui suimti. 

Kitų rajonų ūkininkus kviečia.• 
me betarpiškai vežti pieną į Pie
nocentro, Paramos ir kt. maisto 
produkttJ krautu,ves ir l!igonines. 
Už pieną bus apmokama. grynais 
pi,nigais. 

Pienocentro pradėti įvairiose 
vietose kursai buhalteriams ir Bel
vedery organizuoj811Di pienmm
kams kursai - neatšaukiami. Bu
ha.tter!a.i ir kursų lektoriai tuojau 
turi grjlti l savo tairnyboe vietas. 

- Ačiū, aš Jau turiu, - atsako 
Jis ir palenkia nuo atlapo rožės žie
delj. - Man Vytj lietuvaitė prisegė. 

Važiuoja artilerija. Vyrai gelton· 
plaukiat ir petingi. Trotuare stovi 
trys lietuvaitės, grakščios kaip rū· 
tos. Jos p!navljos žiedais pamosuo· 
ja, Kam? GJ ten ant pabūklo vamz· 
d!f 'o sėdl petingas vyras ir l mergai
čių pusę juokais a.p gedęs !ieukia: 

- Kaip patinka voketei? 
Daug tokių lietuviškai kalbančių. 
Daug Įspūdžių ir pergyvenimų . 

Daug būtų ir ra!ymo. bet plunksna, 
daug daug dienų rankoje nelaikyta, 
bla!kosi, virpa Ir neįpratu. nebe
iššaukia tos sklandžios minties, kaip 
būdavo alia:s senaisiais )alkais. Ran
ka dreb_a. vergijos pančius atslmi· 
nus. 

Už plėšimą 
sušaudoma 

Vokiečių armijos vyr. vadovybės 
Įsakymu, Kauno gatvėse Išlipinti 
įspėjimai voklečhĮ kalba: ,.Wer 
pliindert, wlrd erscho-!" (Kas 
plėš, bus suliawlytu!), 



Pirmosios kovos 
Saunioji vokieč ių armija nesu- be galvų. Iš Vilkaviškio jų pagrin

Iaikomai veržiasi i Rytus. Krinta dinės jėgos išsikraustė dar net ne
vienas n:iestas po kito, jtvir t ini- pas irodžiu.s vokiečiams. Paskum 
mai po jtvirtinimų. Zygiuoją L ie• pradėjo iš patrankų miestą apšau
tuvos keliai.a vok iečių kariuome· dyti, nors dar miesto nebuvo pa• 
nės dalin iai sutinkam i su dž iaugs- s 'ekęs nė vienas vokiečių karys. 
minga:s veidais, sveik inima is, gė- Atžygiavę vok i ečiai per pu.svalandj 
lėmis. Visur iškabintos J:etuv1ų užėmė mies tą ir apylinkę l rytus 
tau tinės vt.llavos. nuo jo. Tačiau paskum iš š1aurė.s, 

Kaip buvo rėngie1masi' 
subolševikinti Europq 

Reicho ministerio Goebbelso straipsnis 

pamiške, vėl i miestą jsiveržė 
Kni kur krašte būta Ir dldelių starr.bokas raudonarmiečių dali

susi~ėmimų._ •ro~e vietose žmoa~ Į nys, ir gatvėse prasidėjo smarkios 
dar ilga,. n: , nės siaubo ':'ala1;1das ir kovos. Į juos buvo atidengta 
raudonųJų terorą. Apie _vieną IŠ smarki artileri jos ugnis. Vienos 
tokių būdingeon ių susirėmimų, divizijos p ion ieriai pradėjo prieš• 
jvykusj Vilkaviškyje, duoda, paly- puolį, ir jie vėl turėjo skubiai iš 
ginti, išsamti ž in ių vokiečių armi. miesto pasitraukti. 
jos leidžiamas fronto lai!<rašt is 
,.Feldzeitung" savo ei!iniame nu
meryje. 

Su paraudusiomis akim' s, rašo 
laikraštis, apdulkėjus ; ais veidais, 
vos porai valandų tesumerkę akis, 
be perstojo žygiuja Rytų armijos 
pėstininkai. Vos tepastebi.n:uose 
apkasuose, pasislėpęs miškeliuose, 
krūmokšniuose ir namų palėpėse 
tyko jų priešas. Tačiau jų pasi• 
priešinimas trunka, palyginti, ne
ilgai, - vieną kitą minutę ar va· 
landą. Ir priešas visur priverstas 
trauktis. 

Paimtas l nelaisvę iš vienos at• 
kirstos vietovė.s leitenantas pasi
sako visai nežinojęs, jog prasidėję 
tikrieji karo veiksmai. Jis manęs, 
kad tas buvę. tik pratybos, bando
ma.sis aliarir.as. Jis su divizijos 
štabu buvo įsikūręi, Vilkaviškyje, 
Eitkūnų - Kauno gatvėje, bet 
kur v isas štabas dingęs - neturįs 
jokio SUJ?ratimo. Kiti papasa.koja, 
kad žygiuojančią vokiečių armiją 
turėję sulaikyti mažučiai tankai 
amfibijos, kur ių įgulą sudarydavo 
du žmonės. Tačiau jie buvo su
daužyti dar nespėję į vok ieči tJ ka
riuomenę paleisti nė vieno šūvio. 

Tas raudonarmieč ių šen ir ten 
puld inėj imas, neturėjimas plano ir 
re ikalingų ryš i ų, kaip pažymi laik. 
raštis , yra būd ingas raudonie
s iems. Jie pasidarė netikri. Dėl to 
jie Marijampolėje sušaudė visą 
e i lę l ietuvių ir besitraukdami ėir.ė 
deginti namus ir lietuvių ūki"ninkų 
sodybas. 

Minimasis vokiečių reportažas 
i3 fronto rašytas birž. 24 d. Re
por tažo pabB1igoje rašoma, kad 
sutinkamL pakeliui l'etuviai 
džiaugsmingai sveikina apdulkėju
sius vokiečių karius. Vasariškame 
tingiame ore plazdančios lietuvill• 
kos vėliavos: geltona - žalia -
raudona yra lietuviui naujo tauti
nio laikmečio simbolis. Jie n:ėto 
kariams j mašinas cigaretes, dali• 
na duoną, atneša rūkytos žuvies, 
mėsos, žodžiu, ką surasdami po 
ranka. 

Berlynu. VI. H. ELTA. Reicho 
ministeris Dr. Goebbelaas laikra.i• 
tyje „Voelki.scher Beobachter" ant
rašte „Senasis frontas" rašo, kad 
demokratinės plutokratijos ir bol• 
ševlzir.as jau eilę metų bendradar. 
biauja. Maskvos Londono sąmok• 
slo atskleidimu parodęs, kad 
Maskvos valdovai sudarė su Vo
kietija paktą tik tam, kad galėtų 
netrukdomi rengti Europos subol
ševikinimą. Dr. Goebbelsas toliau 
reiškia nusistebėjimą dėl Maskv06 
ir Londono ty!ėjimo taktikos, kuri, 
tie.sa, buvo šiek tiek nevykusi, bet, 
vis dėlto, buvo beveik visiška. At• 
sakingiesiems vokiečių stebėto
jams, rašo ministeris, krito i akis 
ti tu, kad vaidinimas ambasa
dori.aus Crippso, kuris turėjo pri• 
si!mti sovietų vadovybės barimą ir 
kuris, kaip matyti, visur rado už. 
daras duris. vis dėlto. buvo per• 
daug aiškus. Tarp kitko, buvo ga
na jdomu tai, kad anglų spauda 

villll8 anglų amba.sa.doriaus Muk- Įvykis esąs Maskvos Išdavimas ir 
voje pa!eminimua priėmė nerea· žygis prieš sov!e:us. Toliau tas pats 
guodama. Visa tai, pareiškia dr. Berlyno dienra!tls rašo, kad 
Goebbelsas toliau, turėjo sukelti Chlrchill!o ir Roosevelto simpa· 
vokiečių įtarimą, juo labiau, kad iš tiJos bolševikams pareiškimai at· 
antros pusės buvo žinon:a, kad so- skleidė pažymėtiną trijų sąjun· 
vietai prie Vokietijos s ieM.s su- gą. Nors ik! šiol dalyvaujan· 
traukė kelias didžiules armijas. čiųjų sumanaus maskavimo dė
Reicho ministeris dr. Goebbel.saa ka pavyko nuslėpti nuo tautų šitą 
toliau konstatuoja, kad plutokra- slaptą trijulę sąjungą, tačiau š!an• 
tijos ill' bolševizmo konkubinata.s dlen. konstatuoja laikraštis, matan• 
Vokietijai nėra nieko naujo. Bū- člos taut0g gal! pažiūrėti l trijų 
tent, kai Fiureris dar kovojo dėl 
Vokietijos, jis rado tą pačią koali• pasaulio priešų perkreiptą veidą, 
ciją. Ir tai, ką tuomet pergyveno priešų, kurie, tačiau, yra tik vien ; 
Vokietija, šiandien pergyvenama vien!n' eli„ visų tautų priešas: pa
Europoje su tuo skirtumu, kad saullo žydija, nes tiek už ,plutokratl· 
Fiurerio laimėjimo šansai šiandien Jos, tiek už bolševizmo kaip tikrieji 
yra nepalyginamai didesni, negu dirigentai visuomet stovėjo žydai, 
tuomet. kurie tik dirbo skirtingomis slste-

Berlyno „Zwoelf Uhr Blatt" rašo, momls, 
kad paskutiniai lvyklai irodė staro· Ir „Berllner Boersenzeltuni'" pa• 
blųjų flnansų ir bolševizmo brolys-1 žymi, jog nėra atsitiktinis dalyku, 
te. Dažna! reikią didelių Įvykių atl· Jei šiandden Churchlllls Ir Rooeevel
darytl tautoms akis l didžiosios po- tas Įš dalies rodosi pasauliu! po Jau• 
lltlk<>s užnugarinius motyvus. Toks rals papuoštu Stalino pavel,kslu. 

Švedija sutiko prateisti vokiečių karių diviziję i Suomiję 

Vokiečių armijos dalinių greitas 
žygiavimas, pranešimai apie vokie
čių pranašesnj techninį apginkis• 
vimą, kaip pasakojo pai1di j ne• 
laisvę raudonarmiečiai, raudonuo-

ius labai nustebino. Jie liko lyg 

Su vykusiomis Vilkaviškio gat
vėse kovomis, baigia laikraštis, ga
lima palyginti visą žygį i Rytus. 
Kova yra pavoj inga, kieta, nes ve. 
dama su priešu, kuris nepa;S() jo
kių priemon i tĮ ir vi3iškai nebrangi. 
na žmogaus gyvybės . 

Peržengėme šcšupę. Paimta Ma
rijampolė ir P ilviškiai. Prieš 
mūsų akis išsitiesė pakaunės miš
kai. Mes artėjan:e i rusų pasaulį. 
J is jaučiamas jau nuo pat Kauno. 

STOKHOLMAS. VI. 26. ELTA. 
Visa S '.okholmo spauda plačiau
s iai ekelbia jau pukelbtą ivedų 
užsien ių reikalų ministerijos pa. 
re i&kimą dėJ Švedijos neutralumo 
voki-ečių sovietų konflikte ir Šve
dijos vyr'ausybės leidimą pervežti 
vien\ vokieČitJ dlvit:i.ią iš Norve
gijos j Suomiją, Lai!krašt's „Da
gens Nyheter" patelk:a Švedijos 
užsienių re ;,kalų ministerijos ats. 
tovo Pranešimą, padairytą užsienių 
spaudos ats::Ovams tree:a~ienio 
va!kare, kur'.ame jis pareišk~. kad 
kalriuomenės trau!kinial pervažia
vo per Švediją n~dustodami ir iš 
viso ilibuvo Švedijos ter'torijoje 

Svarbios informacinės V ■ ■ z1n10s 
BUV, POLITINIAI KALINIAI 

LIETUVIAI 

susižinojimo t ikslu tarp savcs Ir 
.... @- s1:Cn!er-cauota1_c; asmenimis kvle· 

člami pranešti apie save Ir apie ki
tus, kurių J!klmą jie žino, V. Raste· 
n 'u ' (Elta, Kaune, Daukanto 13, tel. 
25004). Pranešant lalšku būtinai 
nurodyti adresus. 

!o susirinkti l savo ar :ellų būs t ines, 
išrinkt• iš pa tikimų asmenų adm'. 
n!s traclnlus vienetus (bent iš dviejų 
asmenų ) , kur:e pr valo surašyti vl· 
są ar :elės esan · Į turtą. Sąrašų su
darytj du egzernpl!orlu Ir vieną !!l 
jų pristatyti Sąjunga ' , o k'tą palllctl 
sau. Visą Artelės turtą komisija Jai· 
ko savo žinioje Ir atskaitomybėje. 

1Je1 UV08 Gamybinės Kooper&<liJOI 

PARTIZANŲ LAIDOJIMO BIU
RO 'PRANESIMAl 

1. Partizanų Jaidojillllo biuras 
persikėlė j Mickevičiaus g. 2, te
lef. 25039. 

DĖL GINKLŲ LA.IKDIO saugo:1 ko m l s l Ja l 
Ir si3tetno!I turui perlrn.•1 Ir ap-

2. Zuvuaiųjų partizanų !r šia!•p 
be žinios žuvusių lietuvių Kaune 
giminės kviečiami kuo greičiau
siai vieas žinias suteitktl p.~rtzanų 
laidojimo kom'sljai: Mickevičiau~ 
g. 2, telf. 25039, 

Kauno miesto ir Apgkrities par- VISIEMS KAUNO PRAMPJ?F-KY• 
tiza.nų vad&llU! ir atskiriems par- BOS VEDĖJAMS IR TARNAU· 

CHORISTŲ DĖMESIUI 

Visų Kauno chorų choristai 
šiandien, birželio mėn. 26 d. 16 val. 

tizanams, neturintiems leidimo TOJAMS 
ginklams Jailtyti, Kau1110 Karo Ko
mendantas nuo birželio 25 d., 23 
vafan.dos g,riežč~ausiai uždraudė 
su ginklu rodytis gatvėje ir kitoje 
viešoje vietoje. Visi ,partizanai 
privalo turi.muosLus ginklus tuo
jau jregistruotl. Nevykdan ti<!ji 
šio jsakymo baudžiami vlsu įsta
tymų g,rie.žtumu. 

PREKYBOS MINIS'.XJ.l'JJOS 
ĮSAKYMAS 

Visi parduo~uvių vedėjai ir tar- turi . fu~irhnkti l :i:conservatoriją 
nautojai, kurie turi savo žinioje repettc d_aL Paskut chor,st~i da• 
parduotuvių raktus, privalo tuo- lyvaus ZJl~sių. pa_rtlza!lų l_a,~o~u
j au pristaityti Kauno Pra01pre,ky• v~e. Įsta1!l'l ir _1mom~ v:rštntn• 
bos Direkcijai, L'l' svės al. Nr. 24, 

1 

kai J?ral30lll1 chorJStus .i4le1Sti re-
II aukt,tas ( tel. 25935, 23700). petici.1.aL 

Be to, visi Kauno Prampreky- ~ • 
bos tarnauto.ia!, išskvrus žvrlns, 'IEKSTIL ,S TREST~ I SKUBIAI 
tuojau registruojasi Centro Kon- REIKALINGI 
toroje, Laisvės al. Nr. 24. te·kstilės pramonės spec1alistal, bu• 

KAUNO PRAMPREKYBOS halterial Ir są.skaltic, 1.nkal. 
DIIREKTORIUS Kreiptis l Tek.!itiJės 'l'rest:,., Laie• 

vės Alėja, 62 Nr. 

4-8 valandas. Traukiniai kelion~ 
ie stovėjo tik švedams jsaklu.9. 
Lšskyrus šią išimti, visi klau9imai, 
.kurie su Vokietida. ryšium su vo
kiečiu sovietų karu, buvo ap&vars
tyti, išai.Akinti visiško neutralumo 
pagrindu. Užsi<onių reik.alų miLis
teri.ios atstovas m'l.tyti. ypač no
rėjo pabrėžti, kad uia,eniuose 
sklindantieji ga,ndai, ·jog VC>!deti
.ia turės atramos b.iz~ Švedijoje, 
neturi jokio pagrlnd<>, 

Berlynas. VI. 28. ELT.A. Oficia
lų ivedų ulsienių reikalų ministe
rijos pranešimą apie Švedijos nu
sistatyn:ą dėl vokiečių aovieti, 
konflikto Ir apie sutikimą prale1ati 
vieną diviziją vokieių kariuomen6a 
iš Norvegijos l Suomiją vokiečių 
spauda skelbia antrašte: .,Supra• 
timo kupinas Švedijos laikymaais 
- Europos laisvės kovos parėmi• 
mas švedų priemon6mla" • 

Rooseveltas a~ejoja, ar galės padėti Rusijai 
AMERIKOS SPAUDA PASISAKO PRIFA PARAMOS TEIKIMĄ SO

VIETAMS 

· V AŠINGTON AS. VI. 25. ELTA. l nesą gal'ma !traukti Į ko"' už t"ro
Rooseveltas pareiškė, kad Jungtin 1.1 ną S :allną ne; propaganda, nei ap• 
Amerikos Valstybių vyriausybė pa· gaule. Churchillis jžeides tautos 
gal Išgales teiks Jicenz'Jas i Sovietų jausmus, kviesdamas Jungtines 
Sąjungą, tačiau jis dar nega)Į, nu-1 Valstybės gr:eb"!• ginkl.i prieš nar
matytl, kol<.!; eksportas i! Jungtinių s!ą mažą Suom·ją, kad padėtų !Asi· 
Amerikos Valstybių galė'. ų bū ti pa- laikyti kruviname soste blauriau• 
siūlytas, ta 'p pat jis nežinąs, ar So- siam , koki bet kada pasaul's ma· 
vietai to nori, Ir ko Sovie · ams re • tė, žudikui. Demokratų senatorius 
kia. Be to. esą labai abejotina, ar Clarkas taip pat !spėjo ne:elktl pa
toks ekspor:a8 greitu laiku bū :ų galbos antikrikščion!škajal Stal!no 
įmanomas, kadangi daugel's užsa- vyr'ausybel. 
kymų Ang·ija: Ir p~čių Jungtlnių NEW YORKAS. VI. 25. ELTA. 
Amerikos Vals tybių ginklavimosi Visa New Yorko spauda Išsamias 
reikalams yra dar neįvykdyti, Ir to komentarais pareiškia savo nuslsta
ekspor:o eilė galėsian ti bū :i nusta· ymą dėl Vokle:iJos - Sovie :ų Ru
tyta Angl jos nenaud~I. sijos karo. Viena Ja!kratčlų dalis 

NEW YORKAS. VI. 25. ELTA. kalba apie dabar susidariusia, dide
Prieš paramos teik;mą Sov:e: ų Ru- les Jungtinių Amerikos Valstybių 
sijai gr'e'2tal pasisakė tiek a iškiai ir Sovietų Sąjungos bendradarbiavl
proangl škas intervencionis in!s ko· mo galimybes, tuo tarpu kita lalk· 
miteta8 „Fight for Freedom", tiek rašč '11 dal '• tvirtina priešingai. 
ir izoracionis 'inis „Arnerica First" ,,New York Daily Mirror'• rašo, kad 
komi' etas. Pasak „New York T;- dabar jau nebebūtų galima pateisin
mes", pirmojo kom;te,o garbės pir· 11 ls '.ojimo l karą Anglijos pusėje 
mininkas senatorius Glass pareiškė, .,pa ' ikrinlmu pasaulyje demokratl· 
kad pasaulio pertvarkymui sov'et!- Jos". kadangi Sov· ·etų Rusijos pė
nis :·dealas nesąs prl!mtlnas. Pagal dos Suomijoje esančios dar per ryi• 
New Herald Tribune" Notre Da· kiai matomos . .,New Yo!"k Daily 

~e unlversl'.eto profes~rius O'Brle- News", ryšium su raginimais, ,,l pa
nas viename masiniame „Amer:ca galbą Rusijai", pabrėžia, kad Sov·e
Flrst" komite:o susirinkime pareiš· tų Rus 'ja yra daug despotiškesnė, 
kė, kad Šiaurės Amerikos tautos nel tat būtų galima pasakyti apie 

Vokietiją, Laikrašt'8 įspėja, kad 
Buvusiems „Vojentorg-o", ,.Spec

torgo" ir „Transtorgpito" imon'ų 
(parduotuvių, restoranĮJ . valgyk
lų, •kepyklų, dirbtuvitJ ir k t.) tar· 
nautojams, turintiems tų įmonių 
raktus, įs.akoma ligi 1941 m. bi.r
želio mė,n. 27 d. 15 val. tuos rak
tus pr:etatyti Į Prekybos Minia'.e· 
riją Kaune, Laisvės a'1. 38. 

VISI KAUNO MIESTO NAMŲ 
SAVININKAI IR VALDYTOJAI 

BEI PRIZiORĖTOJAI Visoms KJS „Linas" įmonėms ir skyriams 
Stalino laimėjimo atveju Europa 
taptų komunistiška, nes, jei sugriū
tų Adolfo Hitlerio struktūra, nelik• 
tų n·eko daugiau, kaip komuniz
mas. Net Ir Didžioji Brltan'ja tokiu 
atveju b0tų komunizmo užplūsta. 

Tai stipriai atslh,p tų taip pat Ir Į 
Ameriką. Todėl Amerika nepriva• 
Ianti prl~ldėti prie karo daug au, 
nel Ilgšio!, 

SUSTABDYTAS SVAIO. OWJlllŲ 
PABDA VIN_ll.JJMA.S 

Prekybo., Minis ter ija, su5ltarusi 
su Kauno m. komehdantu, l 'g! at· 
skiro !sakymo sustabdo visų svai
giųjų gėrimų pardavinėj imą, 

GAMYBINĖS KOOPERACIJOS 
ĮSTAIGŲ TA.GNAVTOJAMS 

Visi Gamybinės Kooperacijos 
Įstaigų tarnau '.oja! tuojau privalo 
a •vykti l Gamybinės Kooperacijos 
būstine, Kaune, Vytauto pr. 37. 

Gamybinių Įr verslinių artelių na
ll'iat ;r administracija tuojau priva· 

Karo cenzūros leista. 

turi tuojau registruoti Karo Ko• 
mendantūroje , Gedimino g-vė 34, 
Butų dalyje , I aukšte, 6 kambary
je visus tuščius butus bei kamba
rius. 

Reikia nurodyti gatvės pavadi· 
ni.mą, namo ir buto numeri, ap.v
tikrę kvadratūrą bei kambarių 
.skaičių., kokie baldai bei patogu. 
mai bute yra. 

AUTOMASINŲ SAVININKAMS 

-Kau,no Karo Komendantūros 
Transporto Skyrius praneša, kad 
automaainų bei pagalbinių prie
moniĮJ savininkai turi gauti i.i 
Kauno Karo Komend11J1tūros 
transporto skyriaus savo maši
noms .specialiai išduotus pasus. 

Mašinos, kurių savini111kai netu
rės panašių pasų , bus sulaikomos. 

l{ooperatyvų Sąjungos „Linas" 
pirmininkas (buv. Respublikinė 
Kontora ,.Linas") įsako visų KIS 
,.Linas" fabrikų ,skyrių, pirkyklų, 
sandėlių ir kitų jmonių tarnauto
jams tuojau vykti į darbovietes. ~ 

Atsakingi pareigūnai visų pirma 
turi organizuoti sustiprinti jmonių 
ir turto apsaugą, ln:tis reikali:igų 
priešgaisrinių priemonių ir, kai tik 
leis aplinkybės, pradėti normalų 
darbą. 

Jei kuriame fabrike, skyrfu ie, 
pirkykloje ar sandėly būtų pasiša
linę atsakingi pareigi)nai, jų parei. 
gM tuojau turi perimti žemesnieji 
pagal rangą. t. y. pasi~Jim.u1io di
rektoriaus pareigas pe~ima jo pa• 
vaduotojas, nesant ir pavaduotojo 
- vyriausias buhalterlS, nesant ir 
šio - vyr. sąskaitininkas ir t. t. 
Pasišalinusio pirkyklos vedėjo pa
reigas turi perimti vyr. brokeris, 

jei brokeris pasišalinęs, pareigas 
perima vyr. sąskaitininkas ir t. t. 

.,Lino" fabriką Panevėžyje įsa· 
kau perin:ti Panevėžio tarpapskri
t iniam skyriui, .,Lino" 2-rą_ ir 3-čią 
(buv ... Samlin") fabrikus Siauliuo. 
se - šia.ulių tarpapskritiniam sky
riui sutartinai su „Lino" l fabriko 
administracija • 

Kai tik pradės veikti telefonai, 
te'.egrafas ir paštai, visų fabrikų 
ir tarpapskritinių skyrių vadovy· 
bė privalo tuojau pranešti Centrui 
(Kaunas, Duonelaičio g-vė 9) apie 
įmonių ,prekių, inventoriaus ir pi• 
nigų padėtj. Telefoniniai ar tele• 
grafiniai pranešin:a.i privalo būti 
trumpi; po jų tuojau turi eiti pla· 
tūs raštiški paai.§kinimai apie jmo. 
nės skyriaus ar pirkyklos turto 
padėtį. 

J. Krlšlllūnae, 
KIS „Linas" Pirmininkas 

AMSTERDAMAS. VI. 25. E. 
Šiuo metu Londone viešjs anglų 
ambasadorius Maskvoje Cripp.s,as, 
kaip Reuteris oficialiai pran~a. 
pa.s,kirtas s<Laptu valstybės pata• 
~u (private counciJlor), 

ANKARA. VI. 25. E. DNB žit
ni.omls, parlamento užsieniu poli• 
tikos komisija priėmė vokieč·ų 
tutkų draugiškumo pa!ktą. Netru
kus sutartis bus patiekta p'.lrla· 
mento plenumui ratifili:uoti. 

„Žaibo" spaustuvė Kaune, Duonelaič!o 24; tel. 26616 
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LEIDŽIA LIETUVOS AllTY\IISTŲ FHO~TJ\S 

1941. VI. 27. Penktadienis 

Šimtai ir tobtančiai savo noru ryžtasi mirti, ~et ne vergauti 
Laikinosios vyriausybės nario J. Ambrazevičiaus žodis prie partizanų lcapo· 

N~ J>l:-n:.a.s kartaB iio~ vietoįe l j~učiam šių tylių kapų akivaizdoje tėvynės vardu dė1rnjame, kad il-, vaisių. Be vaisių šioms dienoi:rs ir 
,veria d}l.O~ ~d pri!mtų ku- VISOS • taut0.11 pas1ryfaną gyventi augino ir atidavė tėvynei tai, ką ateičiai. 
01, kurių krauJas retkahngas per n:irtj. jie turėjo brangiauaia. Juos pa- šios tylios kuklios laidotuvės, 

aiatyti tautos laisvei. Bet nie- · , . . t' t 1· t 'k to te' · k · k kJ b · toji duobė nebuvo tokia di• D,d,nga.s tai momentas. Bet 1r guos I ega 1m I poe lSlllgu aip tylus 1r u us uvo musų 
graudus. • džiu: .,Oi neverk, matuAėle, kad partizanų pasiaukojimas, ateityje 

iul6, kaip iiandien. jaunas sūnus ėis ginti br&ngiosios pavers jų kapus gausiai lankoma 
Graudu su kritusiais didvyriais tėvynės ... Tau dar liko sūnų, kaa vieta tylos ir ramybės, tos ramy-

art
išsi~irti kovoe dradug8:lll5, ~ėya°:8: tėvynę praras. antroe neiiverks bės, kurioje ' telkiasi, bręsta nauja 

1;11lie8Je"!-9, grau u Ir la1k1naJa1 . . .. dvasios energija naujam gyveni-
, vyr!ausybe1.. Kov~s draugams i_r apgailėJęs • . mui kurti ir dėl jo kovoti. 

Tat rodo. tatp pat, .lrokta !rtlprl kar,~ms t~hek~ V1en9:s n_uramim- Visai tautai graudu, kad net~ko . Skyrium ar būriais lankydamies 
•. me,lė Jau Y;'l. 1~ugus! )0 ~ Jl!BS • J?&rt:zan~, kovo~o 1r . žu~o l tų žmonių, kurie jos gyvenimo pa. prie šių partizaninių kapų, stiprė· 
_ lirdyae, kad_ 1~t1.111 jų buria,, didvyriška,, kaip _!<oyoJa na!'Siaus1ų žangai yra reikalingiaWli: neteko sime dirbti, o jei reikės ir n:irti d_ėl 
. Ir _tūkstančiai 11avu . noru pasaulio tau!ų sunus. . idealingiaw,ių žmonių. Bet viena to idealo, dėl kurio jie aukojosi -

miJd. bet ne vergauti. Pa- Tėv8.DUI, giminėms, artimiesien:s viltis: jų kraujas neilgaruos be Lietuvos laisvės. 

T oii krauio upė įteka į Nauiosios Europos kūrimo upę 
(Kauno partizanų atstovo kalba prie žuvusiųjų kapo) 

frltusfe/1 lcovos draugo/l 
Mu, jūaų kov01 draugai, lletu

lll• partlzanq kovoa būrių na. 
ai, stovime prieš šeilasdeAlmt at
rtų kapų. Netrukus še!lasdešimt 
ratų bus Į Juos suguldyta Ir krln
nčlll temlų dundėjimas amilnal 

taldn atatat,toa neprlklausomy. 
s herojų palaftua visiems lal

ams. Ulvakar, vakar Jūs dar bu
ote IIY'vl, Drauge organizavom 

rtlzanq kovos būrius, drauge 
ugoJome civilinius oventoJus Ir 

Mes, Įilsų gyvieji kovo,. draugai, 
jaučiame, kaip . toji Lietuvos pra. 
eltie. ir dabarties kraujo srovė jsi· 
lieja l milsų visų gyslas, kaip Ji 
mus sujungia su didingąja Lietuvos 
praeitlm ir nesulaikoma jėga neša 
l Naujosios Lletuvcs kilrimą. Ji 
neia mus visus, pirmųJ11 nepriklau
somybė• kovų savanorius ir parti· 
zanus, Lietuvos kariuomenės kari
ninkus. puskarininkius ir eilinius 

kovotojus. studentus Ir moksleivius, 
mokytojus ir tarnau,oJua, ilklnln, 
kus ir darbininku. l vlen11 didžiulę 
upę, - Lietuvos vadav·mo Ir Nau
josios L!ftuvos k!lrlmo upe. 

Toji kraujo upė i'eka l Naujosios 
Europos k!irimo upę, kurh1 vykdo 
nacionalsoclalizmo ~pta Ir Fueh· 
rerio į2aky a nars:oJi vokiečių annl
ja. Tik plieninės vokiečių armijos 
kolonos Įstengė per po" dienų su· 

alstyblJų turtą nuo besltrau. ,F'=-=---============-~--=-== 
ančių raudonųjų gauJll plė
mų Ir žydų provokacijų. Drau-

ėJome sargybas, kovėmės 
esto gatvtse, drauge pat-

oriais Ir pagrioviais slinkome 
priešo uilmtas vietas, miestą va. 

ydaml. O dabar, taurieji kovos 
ugal, stovime prie jūsų karstų. 

r vien tik supliti kapai bel juosna 
elgtoa paminklinės lentos bylos 

teitles Lietuvos kartų kartoms JŪ• 
aukų auką, Jaunos Alrdle)! Ir jau. 
gyvenimo auką, pašv~tą naujai 
tatomos Lietuvos labu!. 

Taurieji kovos draugai! Nors Įils 
tote, llslskyrėte IA mūsų, l!e
viškųjų partizanų, ltovos būrių 
rpo visiems laikams, bet nem!

. t. Jūs likote gyvi mūsų širdyse. 
iil!ų karšta., kraujas, 11 pervertų 
unq krūtinių tekėdamas, dar kar
persunkė m ūsų tėvų Ir tėvų tėVII 

auJu Ir prakaltu aplaistytą Lletu
os žemę. Jis sumišo, susiliejo su 
918 - 1920 m. sa vanorlų ir partl
nų krauju, Įsiliejo l knygnešių 

rauJo taką ir dabar viena srove 
ka su Kęstučio ir Vytauto kar
glų krauju. 

l2ais1Jės 
Sužydėkit laukai, žalios girios, sodybos, 
Prisikelkit iš juodo arimo oogtf -
Ta diefta amžina amžių a,mžiaia didi bus, 
U}celta tartum žaibas iš.vergo va._rgų. · 

Ta dMffl<I nenulinks, kmp nunokuaioa varpo8, 
Ta diefta neužgea, kaip užgęsta žvaigždė, 
Ta dimla j,iukia ju8, kaip aaulėtekio varpas, 
Zygin žengt milijonams ši.andie. 

Ji sugaudė tėvynėj, kaip didelis gandas, 
Prie širdies joll, kaip laimės daina ji su.,tos -
Ir nelik., jos veide neužgijusių randtE, 
Jos, gyvent drą.,iai kylančios mano tautos. 

Ji atėjo tėvynei, kaip vasaros rytas, 
Laisvės, duonoll ir džiaugsmo žiedais papuošta. 
LaiatJe skamba jos vardas krauju i.!rašytas 
Po naujos ateities darbo rankų našta. 

daužyti t11 pabalsi\, kuri raudono
sios armijos pavidalu žadėjo pa· 
skandinti visą. Europos kult!lrą žy. 
d!iškoJo bolševizmo griuvėsiuose ir 
!rnr:os jungą mes visus metus vll· 
kome. J!lsų, kovos draugai, krau
jas, sumišęs su narsiųjų vokiečių 
karių kraujų, bičiulystės ryšiais su· 
· • m<?ė m•ž• J;e· uvių ta.u tą su dldž!ą. 

ja vokiečių tauta, sykiu sudaryda· 
mas gailmumų Ir mums, lletuviams, 
prisidėti prie Naujosios Europos kū
rimo. 

. Kl I usiej i kovos dra ugal ! J nsų 
pralietas kraujas, sukėlęs, sucemen• 
tavęs visus doruosius Lietuvos val· 
kus l vieną galingą jėgą, taip pat 
uždega visų m!lsų širdis entuz•astln. 
i:am L!etuvos a tsta:ymo darbui. 
Su kokiu herojišku pasiryžimu jūs, 
kritusieji kovos draugai, ėjote mir· 
tl d.ė! tėvfnės. su tokiu pat atkaklu
mu ir en•uziazmu mes, gyvieji, imsi· 
mės Lietuvos atstatymo darbo. 
K:·auj2s mus sujungė, bet...tik dar. 
bas, visų Jie ' uvių nepailstamas ir 
a ikaklus darbas, .Lšves mnsų mažą 
kraštą i gražesni gyvenimą, Tik 
41,tj)\l.Jeb.Ya.ats~~ sum-ia utas 
L'ctuvos ūkis , tik darbu tebus gali
~U-,;;pygas plt to .i lietuvių 

tau"inei kult!iral, tik darbas, atkak· 
lus tr nepailstamas darbas, padės 
lietuvių autat užimti garbingą vie-

• tą Naujojoje Europoje, 
v·ską 11ukoll LietuvOs s.tlltatymol 

m"lJ, j!lsų krauju, taurieji kovos 
draw,aJ. ,r?~v~s•a, kraujo tr d&rbo 
bendruomenė, prie j!lsų atvertų 

kapų ir karstų prisiekia! 

PAGALIA·U ... 
Vis! žinome Ir džiauglam~s. kad 

vėl esame la'svl. Ką visa ta! reiškia 
mQsų tautai, būsimosioms kartoms, 
sunku ir nusakyti, Grėsmė, kuri 
buvo užgulusi mūsų kraš:ą, rengėsi 
nu.§luoti nuo žemės veido ne atskl· 
ru, asmenis, bet Ylų l!etuvlų taut ą, 
šiandien vir to tik pasaka, Tai yra 
tikra tiesa. Vieni turėjo bdtl išžuay
tl. kiti b!l'. ų turėję lšsJclmtt Ir ne 
tik kad nelikti lietuviai, bet dar 
amžiams suteršti lietuvio llr'Lletuvo., 
vardą. Budelio kalavl bllvo pa· 
keltas. Jis •Jau velk~. luw nuo jo 
t!lkstančlal, bet dar Jo 2ūU 
šimtai tlikstančlų. Tačiau budelis, 
kuris mUs buvo užpuolęs, per mažai 
turėjo laiko. Jo kalavijas visų pa
sirinktų aukų nespėjo llltudyti, 

Tos aukos nebuvo kokie nors nu· 
sikaltėliai. Tai geriausieji tautos 
sū.n!ls, kurie dirbo mūsų tėvynės 
gerovei, jos laimei Ir kurie buvo pa
sirengę mirti - Ir mlr~ - dtM m!l· 
sų, visos LietuVO& nepriklau.somy• 
bės b!lslmosios !almės ir ateities. 

Tačiau atėjo valanda, kada žiau· 
rlųjų priapaudėjų kaltės yra sve
riamos ant teisybės svarstyklių. Žu• 
dę milijonus savų Ir kitų tautų žmo
nių, šiandien Jau patys žūva mirties 
agonijoj. Mes Ru.sljcs va.Įdovų žu· 
vimu neabejojame, taip pat neabe
jojame ir savo tautos ateitimi. Ži· 
nome. kad užgrildlntas plienas, ku
ris ne tik atlaikė, bet Ir nugalėjo 
Vakarus,sutrlušklns ir szljatus, nors 
Ir gausius. Garbė jiems, atnešu· 
siems mums Jalsvę Ir išgelbėjusiems 
Europos civilizacijų Ir kultilrą. Da
bar mes nebe vergai, o laisvi !mo
nės. Galime ne tlk ramiai tvarkyti 
savo kraštą, bet Ir prisidėti prie 
Europos kultūros lpbl.o dldlnlmo, 
nors ir savo ,kuklia dalimi. Ateit is 
didelė, dideli Ir utdavlnial. Uttat 
mums 1r reikia aukotis. Mes tai 
supratome. DaT beginkliai stojome 
grumtis su m0ĮŲ priešais prlspaU• 
dėjai~ rusais Ir nlekll1>gals, })gal ali· 
nusiais m!lsų kraA~ parazitais žy. 
dais. Jie valgė rlebla111lus kąsnius, 
išsistatė milrus, llandlen daug J,:u.,_ 
žudė mus. Jų valanda taip P8t Įšmu· 
šė ir teisingas !statymu • suvaldys 
siaučiančius ir pašalins Jų nenumal• 
šinam us apetitus. 

Su šia kova, lšsivadavbnu darbas 
neužsibaigs. Darbo akiračiai dabar 
dideli. Reikės su atsidėjimu dirbti 
vlsems tauriems lietuviams. Reikės 
pasiaukoti, užmiršti ne karl:4 save Ir 

Vyriausybės nutarimai M 
• savo asmeninius reikalus. Tėvynės 

. ŪSŲ gynėJŲ laidotuvės /Iero~ė aukščiau vlsko.Iršltai turės 
b!iti ne tušti žod!lai, ·kaip kartais 

Atšaukti sovietiniai žemės 
mokesčiai 

š. m. birželio mėn. 26 d. Mi- Lietuvos TSR gyventojų, užsi-

. terlų Kabinetas nutarė: imančių žemės ūkiu, panaikin-

t. Buv. Lietuvos TSR Aukš- ti. 
ausioeios Tarybos Prezidiumo 2. Atstatyti veikti visus šio 

941 m. gegužės mėn. 14 d. jsa- įsako 1 str. panaikintus jstaty

dėl žemės ūkio mokesčio ii mU.ll, 

Panaikinti pasižadėjimai pirkti Sovietų 
Sąjungos vidaus paskolos lakštus 

l,aikinosios vyriausybės nuta- ir išlaikymai iš įstaigų bei 

· u Lietuvos piliečių duotieji jmonių tarnautojų ir darbininkų 

asižadėjimai pirkti Sovietų Są- atlyginimų pagal tuos pasižadė

goe vidaus paskolos obliga-

1 
jimus toliau nebeturi būti daro-

ju (lakštus) yra anuliuojami mi. · 

Buv. ,,Zogotzerno" įmonės perduodamos 
Lietūkiui 

Birželio 26 d. vakare Kauno ka- jauni i,r neginkluoti vyrai, kurie p~ltalkyd!avo anksčiau, bet virsti 
talikti kapinėse minios nuliūdusių prilygo narsiausiems pasaulio ka- tikrove. 
veidų į amžinojo poilsio vietą pa- riams. 
lydėjo mŪffll didvyrius partizanus, Zuvusiuosius partizanus j amži- Daug ką šiandien tektll pasakyti; 
narsiai guld!iullius arai"' •nt t.ė- nojo poilsio vietą palydėjo ir reti- pasakyti 1r apie 1uos \rargus, skaus
vynės laima auk11ro. Liūdnas glnes ape,gas atliko kun. R. Liu- mus, kuriuos kentėjome, Ir apie tai, 
buvo vaizdas, kai gretų gretoe kas, kun. Pr. Juozapavičiw, ir kun. 
pačių na,rsiausiųjų vyrų, iisižadė· J. Stankūna.s. Vyriausybės vardu kaip gydysime tas talzda,, bei kaip 
justi a.avęs, tyliai gulė po velėna kalbėjo šviet. min. Dr. Juooas kursime naująją Lietuvą. Bet mes 
savo jaun11 iilrdži'l krauju pa· Ambrazevičius, vien!l6 kritusitiių. l rankose dar tebespaudžiame lautu
laistytą. Bet šioje vietoje lietu,. ~augas Kall;D? p~anų vardu, vą, ta.d tų didžiųjų trolklmų, ku· 
viai 9Uairin.ks viąada, kaip pare.ii- Lietuvos kar:m_ių paJe_gų va,rdu_ ;--' rlu Jaučiam savo ilrdyse ne-
kė min.isterls J. Ambrazeovlčius, generolas M1e..ells. J15 pažymeJo, os e ' 
nee čia gaua jie jkvėpimo dirbti ir kad mums niekuomet netrūko galime taip plačiai nusakyti. Mes 
])811iaukoti dėl lalsvoe Lietuvos nal'806 ir jėgv ginti tėvynę nuo šiandien reiškiame dėkingumą 
idealo, dėl kurio dirbo ir pasiau• priešti, Jų narsa ir darbas nemu- didžiajam K!lrėjw, taip pat• m!lsų 
kojo narl!IŪ.tl miru9iejj,. Jie visi ėjo_ Lr_ nen:ueis pen-niek. Lietuva, tautas likimą Ir ateiti Išgelbėjusiam 
didvyriškai !uvo Kaune, jo prie- turmti tok1ti vyrų, - nežus. Kau• . 1 Fllh l! 1 miesčiuose ar Kauno apylinkėse, no komendan tūros vardu kalbėjo Didžiojo Re.cho rerlul Ado u 
bet šių pamall'kojusių vyrų narsa pll'lk. Butkevič ius, politinių kali- Hltelrlul, kurio vykdomas !ygls l 
bežiūrint pasklis po visą mūsų tė- nių vardu - Dr. J. Navakas. Kai RytUg lgallna mUs atkw:-tl Nepr!· 
vynės žetmę ir duoe naujo im1)111• kurias kapuose pasa.kyta.s kalbas klausomą T(:vynt Mea šiandien 
so vieniniros, . kūrybingoe naujo- duodame .atskirai, o platesniti aJ)- tik allm kytl. kad dirb· 
sios Lietuv011 atstatymui, dėl ku- rašymų du.osiane kietk vėliau, kai g e pasa • 
rio savo kraują praliejo tie miisų tik leis redakcinės sąlygos. sime; dirbsime, ų Ir klek galė

Saugokime Lietuvos kultūros turtus 
KULTOROS PAMINKLŲ APSAU OOS ĮSTAIGOS PRANEšIMAS 
APSKRIOIŲ, VALSOIV, SENIONI JŲ PAREIGO'NAMS, DVARŲ AD
MINISTRATORIAMS IR VISIEMS KITIEMS LIETUVOS PILIEOIAMS 
Kultūros Paminklų Apsaugos įs. 

taiga p1·ašo apskričių, valsčlll, se
niūnijų parelgūnu.9, dvarų admi
nistratorius Ir visus kitus taurluo

sime, o Jei reikės, tr ateityje visi 
iki vieno aukosime dlėl tėvynės Jais· 
vės savo gyvybę, kaip darome šlan. 
dien. Pasitikėdami dldtlųja Apvaiz
dos gaila Ir jungdami prie jos nvo 
ryžtingumą, drąsą, valingai pareiš· 
klaųie: 

Laikinoji Lietuvos Vyriausy-, perduoti Lietuvos Zemės Ūkio l siu., Lietuvos piliečius visomis da
. · " • K t S • • Li t- bartlnėmis aplinkybėmis galimomis 

nutare buv . .,Zagotzerno v1- oopera yvų iuungai · ,. e U· priemonėmis saugoti Ir globoti Lle-
įmonea au esamu jose turtu kiui" Kaune. tuTO& kultiiraa turtl, u1p paniu-

Jus, graviūras, l!togra!ljas, stllinlus 
baldus, porcelano, stiklo, metalo 
meninius dirbinius, bibliotekas, 
knygas Ir kitus panašius daiktus 
Iki atskiro Lietuvos vyriausybės 
parėdimo. Kultūros paminklų nai
kintojai Ir žalotojai bus kuo grJež. 
čiaUBial baudtiaml. 

- Priešas daugiau l ml!llų žeme 
nebelžengs. Mes pagaliau eeame 
Vakarų kultlll'OII vaJ11at Ir tokie 
l.ilcslme andlama, 
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Sovietų armija jau pirmomis dianomis bute smarkiai sumušta 
2.500 kilometrų fronte kovoja viena prieš lcitq dar lcorų istorijoj nematytai didžiulės armijos 

BERLYNAS. VI.26. ELTA. Pa- nuostoli11, nesėkmingai puldami BERLYNAS. VI. 26. ELTA. K /tuose frontuose prastai gera.i informuotas spau- okupuotąją sritį pr!e Calais. Nai- DNB ii atitinkamų ialtlnlAĮ Južl
dos b iuletenis „Dienst aus ki.ntuvai numušė 21, zenitinė ar- nojo, ka.d per paatarą.slas dvi die-
Deuts<:hland" SU11"laudžia ka,ro tilerija 5 britų nailklntuvus. Pa• nas buvo padaryti labai smarkūs ROMA. VI. 26. ELTA. Vyrlau
v~ilc.smų ein prieš sovietų ka- Slkutinil\.ią naktį Iš oro buvo puo- puolimai fš oro prieš Leningrado sioji Italijos karluomen6s vado
nuomenę į 5 punktus: 1) Priešo l Iami uos '.ai Anglijos plet11 pa, pramonės objektus. Leningra.de vybė praneia: 
Iš netyčių užklupimo taktika krantėje. Esant gera.m matomu- yra d!deJi metalurgijos faprilkai, Naktį l blrf.ello 26 dle11111 buvo 
esanti visu frontu paryirna,!. 2) mui, jau i,r šiai,p nuo oro puolim11 laiv11 statyklos, didžiausios lėktu- bombarduotos Maltos hidroplanų 
Sovietų armija buvusi jau pirmo- smarkiai nukentėjusiame Sout- v:,i statyk_los ir d~u_g ~P;O~ta.m?· bazės. Virlium 88los įvykusiose 
mis dienomis &markiai sumušta. ' homptono uoste buvo sukelta eilė s1o,s medžiagos be:t 1vai.nų irank1ų 6ro kautynėse tarp mūs11 ir prie
Než'.ūrint į dal :mi smark11 prieši- sm811'ki11 gaisMĮ. fa.b:ikų. Tatai daro Leningradl\ l šo naikintuvų buvo numušti trys 
nim'!Si, sovietų kariuomenės dali- Voklečių smingantieji lėktuvai sovie'.ų karo pramonės centru. anglų lėktuvai. Mūs11 naikintuvai 
niAi _neįstengę ~ul~ikyti vokiečių birielio 24 d. puolė jūroje prie BERLYNAS. VI.26. ELTA. Ru:. Viduržemio jūros centrinėje da
~ng'1:'0 l prieki. ~J.111;1 front1;1 P.~- Tobruko_ britų. !~!vyno pajėga.a, muni.ios lėktuvai kartu su vokie- lyje 9WMkovė su vi&nu ·priešo 
s1ve~-• pro pasienio suattpnni- nuskandmdam1 v1&n, britų krei- čių lėktuvais puolė 1JVarbiausius bombonešių junginiu.. Tose ka.uty
mus ir ]"rJUlistumta nuostabiai gi,- serį ir v;eną tanklai,vj. Bombos 

I 
S<YVietų uostus Juod11.ių jūrų šiau- nėee buvo numuštas vienas „Blen

liai l prieki. 3) Vokieči11 lėktuvai pataikė ta.ip pat j vien, sunkųjį rės pakra.šty.ie ir apmėtė juos bei.m" tipo Iėktuva.s. 
Iš pat l)radži.11 -pada~ sovietų oro kreieetj. bombom!s. Vokiečių lėktuvai a.p-
pajėgoma did--liauslų nuostolių ir Vakar vokiečių kovos lėktuvų mėtė bombomis wvarbesnia.s ge,Ie- Šiaures Afrikoje italų Ir vokle
iilkovoję bel užtikrinę sau visu junginiai sėkmingai bombardavo žinkelių stotis, kelių kryžkelius Ir čių lėktuvai puolė priešo laivu.9, 
frontu, besitęsiančiu 2500 kilo- karinius taikinius Haifoje. Nedi- kelyje buvusius rusų dalinius. plaukusius l šiaurę nuo Ma.rsa 
metMĮ, pr.anašumą ore . . 4) Kuo- deli britų lėktuvų junginiai nume- Puolimas buvo toks Bmarkus, kad Lucho ir i rytus nuo Tobruko. 
met Sovietų Rusijos puolimai p~ tė l)QSkutilriąją naktį keletl\ bevelk visi sovietų kariuomeinėl! Britų lėktuvai bombardavo Ben
vertę l,r Suomi.ią -pradėti gintis sprogs.ta.mųjų ir padegamųjų privežimo keliai buvo užkimšti ir ga.sj. 
nuo bolševikinės kariuomenės, bombų šiaurės Vokietijos pajūrio padaryti nenaudojamais. Ypatin- Rytų Afrikoje prieiaa mėgino 
kova !lbkminga.i, prasidėjusi taip srityje. Buvo užmušta ir sužeista gai smarkiai buvo vokiečių l,r ru- du kartus smarkiai pulti mūsų 
pat ir Suom.i(ios fronte. 15) Nuo- vieno.ie stovykloje keletas karo manų lėktuvų puolami munlcijos jgulą Debra Ta.bore. Tie puolimai 
stollai vok:ečLų pusėje ėSII iki šiol belan,,;vių. Nlllktlni.ai kovos lėktu- sa,ndėllai Juodųjų jŪMĮ krante. tučtuojau buvo atremtL Rytinėje 
nepaprastai menki. Matyti, pažy- vai numušė du puolančius britų Cia ; padangę stulpais kėlėsl Galios Ir Sidamo Britvje mūsų ge
mi kalbama.si.s SPaudos bhtletenis, lėktuvus. ~tančloe sovietų granatos Ir rai pavykę priešpuoliai privertė 
kad soviet11 kariuomenė vokiečių Nuo birželio 15 iki 25 dienos sudarė savotišką feive,rko vaizdą. prieų sumažinti savo spaudimą. 
kar'~omenei neplinti niekur pri- buvo numušta 136 britų lėktuvai, BUKAREšTAS. VI. 26. ELTA. 
lygti. jų tarpe 117 - oro kautynėse Sovietų Rusijos lėktuvai birlello 

Jau p.i,rmųjų dienų duomenys naktiu metu 14-- zenitinė.a arti- 26 d. priešpiet du kartus puolė 
parodę . nep~prast&:-i di.d7lius pir- lerijos ir 5 ...'.. jūrų Iai,vyno viene- Buka.reito patrla~hatl\, Rumuni
mus l~unė.11m_1;1s. iš kunų ~alima tų. Tuo pat metu kovoje prieš Jos metropollto bustmę "-r rumu
sprę11tt, kad J!e nuJema tohmesnę Did.ži4:m Britaniją žuvo 35 mūsų nų ortodoksų bažnyčios liventovę." 
kar,:, žygio_ ei,gą. . lėktu:vad. Buvo numesta a.pie 20-25 mažes-

B1uletenl8 ypa.č pažymi, kad ši,- nio ir vidutinio kalibro bombų, 
tame karo žygyje ablejoee šalyse R fronte' kurios krito vien tik j gyvenamąjį 
kovoja millįoninėl! kariuomenės ir ytų kvartalą aplink partria.rcha.tą, su-
kad, palyginus su pa.saulin.iiu ka- ,maudamos ir 'apgadindamos ke-
ru, tenka. konstatuoti, kad dar BER.LYNAS. vr. 26. ELTA. Iš- lius privačius na.mus. Keli civiliai 
niekuomet karų istorijoje neivei- važinėtais dulkinais keliais vo- buvo užmušti arba 911žei9ti 

BERLYNAS. VI.26. ELTA. Vo
kiečių Ir i.talų lėktuvai naikintu,. 
vai birželio 25 dieną šiaurės Af
riko.fe puolė ir sėkmingai bombar
davo britų lalivus į ll!aurę nuo 
Marsa Lucho. 

BERLYNAS. VI. 26. ELTA. 
Kai,p patirta, jūroje prie Tobruko 
vokiečių smingantieji bombonešiai 
birželio 24 dieną nuskandino vie
ną sunkų Ir vieni\ lengvą kreiseri 

Ir vien, tanklaivi. V&k&r l v 
rua nuo Tobruko Toldec!i11 ko 
lėktuvai sėkmingai puol6 destiil 
vimo įmone ir elektros atotĮ. Puo
lAnt naktį Hai.fl\. buvo putebėtl 
bombų pataikymai Ir gaisrai aan
dėliuoee ir tankų par'kuoee. 

VICHY. VI. 26. ELTA. Apie ka
rinę padėtį Sirijoje oflcLallal pra
nešama. kad ties Palmyra brl"ų 
kariuomenė susidūrė 1111 stipr:u 
"pasipriešinimu. Da.bar pr!ela.s mi
gina kituose fronto ruoluoee pa
laužti pasiprieš'nlmll ryilų llnl.ilJ 
i,pamui. Ptetų Sirijoje .lis panau
doja žymias karo pajėgas Suef
dos, Džebel-Drusos sostinėe, kryi>
timi Ir ketvirtadieni priei plet 
pėetini.nkų bei kavalerijos jungi• 
niaia ,pradėjo pulti prancūzu pozir 
cijas i šia.wrę nuo Cata.nos Ir ti-ee 

Dam&8ku. Šioje vieto.1e kautynėa 
tę11iamos toliau. Pietų LibaMno 
kalnu~ brltiJ karo pa_jėgoe, savo 
ryšiams su uinugariu l rytus nuo 

Merdj-Ayoumo atpalaiduoti, iv:vk
dė Hermono šla.ituose Ir ties Djez
zinu puolimus, kurie buvo a.trem
t!. Kautynės ties Djezzl.nu buvo 
ypatin~i sunkiOfl Ir abiem IRllms 
labai nuoatolin,ros. Britų laivynu 
apšaudė prancūzu pozlclias pajū
ryje l.r po to Iš nauio m~no 1>r.a
simuAti į priekį. Prancūzu aviacl• 
ja visoje karo vejlulmų arityje te
~ prieio voMĮ puolimą. Praė.iuzi11 
naktį Ir šiandien rvtą brlt11 l"'l<tu• 
vai bombardavo Beirut4 Ir Hom• 
ų. Buvo 1)8.daryta tik medžia,rl• 
nių nOOlltolhJ. 

kusios Tiena prieš kiti\ tokios di- kiečių kariuomenės daliniai, k~ 
džiulės a.rmijoa. pranešama DNB agentūrai, pasi• 

stūmėjo Į soviet11 anksčiau užimtą 
Pabaltijo sritį. Gyventojams gė
ri!lltis, Jie traukia Į miootus ir kai
mus. Pirmieji ūkiai pas'env.1e bu
vo regimai evakuuoti, o už kelių 

Vokiečių kariu9111enis YJr. karo 
vadovy~is pranešimas 

Italija siunčia e~spe~icini torpusą i rytų frontą 
_ Bl!lRl.,~AS. VI. 26. ELTA. I 1i kilometMĮ toliau prie savo namų 
Fiurerlo generalinio lltovė.io ūkini01ka!, a.matininkai ir 
š t a. b o. Vokiečių kariuomenės žvejai, gyviausiai reiklida.mi savo 
vyriausioji karo vadovybė prane- džaugBmą, kad sovietai dingo. 
ša: BERLYNAS. VI. 27. ELTA. DNB 

Rytuose ir vakar buv:o planin- žiniomis. vokiečių aviacija naktl l 
gai tęsiami karo veiksmai; žemyne birželio 26 d. vėl puolė daug sovie· 

r lr""'ere. Pas'ekus per ei!~ pssleruo tų aerodromų, sunaikindama daug 
kautynių sprendimo mūsų naudai, barakų , skysto kuro sandėlių Ir 
konstatuojami didelio masto ope- lėktuvams pakilti aikščių. Daug 
rllltyviniai laimėjimai. Jėktuvų buvo suna1klnta žemėje Ir 

Kova priei Didžiąją Britaniją daug sovietų lėktuvų žuvo per oro 
sėkmingai tęsiama toliau. Povan- kovas Ir buvo numuš:a zenitinės 
deni.nia.i laivai puolė šiaurės At• artilerijos. Aviacija plačiai rėmė 
18.lllte plauJciančius l britų salas sausumos kariuomenės veiksmus, 
Iaivm,. kuriuos saugojo didelis smaxklai puldama sovietų šarvuo
kieki11 naikintuvų. Kiti puolimai tUs dalinius 1r sunkiųjų motorizuotų 
buvo nukreipti prieš paskirai dalių sutelkimo vie'.as. Vienoje ap• 
plaukiančius laivus. Viso buvo nu- ribotoje erdvėje buvo sunaikinta 
skandinta 8 priešo prekiniai Ia.l- daug sunkvežimių. kelios sunkiosios 
val bmdro 48.800 bruto regi8tri- patrankos ir tam tikras skaičius 
nlų tonų talpumo. Sunkusis krei-1 šarvuočių. 
~eris „A~iral Sc~eer", vadovau• :ėEJR.LYNAS. VI. 26. ELTA. 
Ja.1:11-a.s JUMĮ ~a;p1tono Kranck~, DNB žiniomis, vakar vienas vo-
grižo po Ilgo hl" sėkmingo žygio k" č" · č" · lėkt j · t · ši ės Atl t į · ą te 111 snungan 1ų.1ų uvų un-
pte ų ~r aur _an e Vl~ ginys sunaikino 15 sovietų tra.ns-
vokieč1ų bazę. H:~lp Jau an_ksč?a~ porto traukinių. Tais traukiniais 
buvo pr.a.nešta, JlS n~S1k!1;"?1no Vl· buvo gabenama soviet11 kariuome• 
so 152.000 brut;> _registr1mu tonų nė, automaeinos ir įvairios rūšies 
laivų, j11 . tarp~ Vl~ą lS.OOO t?nų karo pabūklai. Dalis traulclnių bu
talJ?0.9 _latvu vid~lll;,nę. Pa~albmls vo wstoj~ prie vienos geležLnke• 
kre!-58ns „Plngi.11n. • kuns bu~o lio stoties. Kuomet vokiečių lėk
pas1ųst~s 1. sve timus van~enIS tuvai paa:rodė tl~ transporto 
?"ukdy~t pne~~ prekybos. zuvo traukiniais ir pradbjo puolimą, 
1vykus1ose Ind1;1~ vanden}'.ne kau- sovietų kareiviai iššoko iš trauki
t~ė~e su_ žym13:1 s~lpresmu 1!"11~; nil1 ir mėgino pasislėpti nuo kul
k1uo.1u bnt_ų kre•senu „Cornwall · kų krullos. Sprogstančių bombų 
Po kar:žn.1ekos kov<?S žuvo kapi- oro spaudimas bloekė sovietų ka
t_onas ir d idesnė daJ :s l~loe. Da- reivius keletll metMĮ į llalį. Lėktu
lIS _buvo paimt~, į nelaisvę. Kr~I- vai baigė puolimą, kuomet visi 15 
sens „Cornwall _buvo a.pg~dm· trauklnių buvo sunaikinti. Vieno 
tas. ~ tisus mėnes• ~s truku~1a1:1e žvalgybos lėktuvo patiektomis ži
žyA'J'Je ~a.s P11g3:1_!>mls kre'~ens. nlomis, lėktuvai išmetė visus 
vadovau?amas .iu~ . kapitono traukinius ili bėglų. Geležinkelio 
Krued~:10, aplplauk10Jo Atlanto ruože buvo matyti krūvos subom• 
iz: Ind1Jos _vande1_1ynus !ir nuska.n- barduot11 traukinių . iimėtyt11 bė
dtJ?,O daugiau ka10 _1.4.00_._ooo tonų ,nų, automa§inų, kulkosvaidžių Ir 
J>t;ešo p~ekyb?9 Ia·:vi1. _.11~ P_aėmė kitokios karo medž'agos. Daug&
t~~P '?at I nela1s~ę dideli k1ek1 ~er- lis a.pvirtusil1 vagonų u:!sidegė. 
!tnga,,s ~rov:nla t~ pak_ra1;1tų la1V11, Buvo matyti, kaip keleta.s karo 
Jplauku~111 . .1au l ~okie~ :ų b~zes. medžiagos prikrautų vagonų apro
Tas kre1ser1S savo ilgo u- šlovmgo 
fygio metu atėmė ili priešo veik go. 
200.000 ton11 talpos prekybos lai- BERLYNAS. VI.26. ELTA. So
V\1· Kovodamos prieš br'tų tieki- vietų mė.gininnai js-kristi į Relcho 
mą. oro pajėgos nuska.ndLno pri~ teritoriją Ir į Generalinę Gubernl
Anglijos rytų pajūrio vieną 1,500 ją buvo atremti su didžiausiais 
tonų talpos prekybos laivą ir ap- nuostoliais priešui. Vokiečių nai
mėtė bombomis kitą dldeŲ krovi- kintuvai ir priešlėktuvinėl! apsau
nių la ' vą. gos patrankos numušė didesniąją 

Britų kovos lėktuvų junginiai de.lį priešo lėktUVll, o kitus pri
turėjo taip pat ir va.kar llllllkių vert.ė grjiti. 

ROMA. VI. 26. ELTA. S'.efatlMI 
agentūros pra.nešlmu, liia;ndiien 
viename Po lygumos mieste Dučė 
inspektavo pirmąją motOlW!lotą 
d:viz,ją ekll))ėdicijOII ko,rpuso, ku
ris yr.a numatytas pasiųsti j Ru
sijos frontą. Dučę lydėjo genera
linio štabo vLršlnilllka.s generolas 
Cavalle.ro. oro pajėgų g&neralinlo 
štabo viriininkas Prloolo Ir par-

tljos sekretorius Sereno. Po para-1 &i.ą atmi.ntyje. Jie kariaų i,rlei 
do Dučė aplankė garbės tribūnoje Sovietų Rusijl\ - mirtini civili• 
susirinkusius sulei.atuoslus Ir be- zacljos priešą. Dučė primin~ tuos 
lai.tivių gimines; jlA buvo dtiaul!II- dicjeiiua nuo,atolius, kuriuos vokle
mingai sveikina,mas milži.niikos čių draugai .i.!lu eeą padarę sovie
žmonių minios, 911s\r:nkusios vė- tinėms gaujoms. MU.980llnis, baig
llavomis papuoštose gatvėse Ir damas, pareiškė įsitiklnlmą,, kad 
aikštėje. Savo kalboje Dučė pa- ,talų kareiviai bet kurio.ie. būklėje 
fymė.io, kad kareivi" laukią įvy- Ir bet kurio priešo atžvilgiu suai• 
kiai, kurie jiems vi9Uomet pasilik- lauks llovėa savo l!'nklams. 

Ispanai reikalauja išeiti i karą prieš Sov i etų Rusiją 
Tam reika lui jau pradėtas· organizuoti savanorių korpuso:. 

Madrldas. VI. 26. ELTA. Užsie- žod!iams, kuriais jis pasisakė norių korpusą kovai su Sovietų 
nių reikalų ministerijos diplomati- priei sovietų Rusiją. Nėra reikalo Rusija. Falangos milicijoa Aefas 
nio kabineto llefas vidaus ir užSie- nei kon.statuoti, kad visa vyriausy- generolas Moscardo yra davęs nu• 
nių spaudos atstovams ketvirta- bė pritaria tai u!sienio reikalų mi- rodymų partijos skyrių vadovy
dienj pareiikė, kad u!sienių rei- nisterio kalbai, kuri, jis pa.sakė bėms, kaip tvarkyti skaitlingus sa. 
kalų ministerija tebeaauna begaly• birželio 24 d. vanorlų pareiškimus. Pirreųjų sa
bę Iailkų ir telegra.n:.ų, kuriuose llladridas. VI. 26. ELTA. Kom- va.norių tarpe yra užSiregistravęs 
prašoma leisti dalyvauti kare pri~š petetinguose sluoksniuose parei§- žemės ūkio ministerl8, tautos did
sovietus. Visa Ispanija pilnai pr1- kiama, jo~ Ispanijoje vyksta pa• vyrio brolis, Primo de Rivera ir 
tarianti užsienių reikalų mini8terio siruollimBI sudaryti ispanų sava- partinis ministeris Abrezo. --------------------

Nepaprasto smarkumo tankų dvikovė 
Vokiečių prieštankinis pabūklas sunaikino 6rusų tankus 

BERLYNAS. VI. 26. ELTA. DNB l kus Ir ketvlrtasiJJ tankas buvo ,,.su
karo korespondenta, rytų fronte tvarkytas". Penktasis sovietų tan
pranella apie vieną dvikovę tarp vo- kas bandė. pasukęs L§ plento, per 
kleč '. ų vieno prieštankinio pabūklo raistą pasprukti. bet !klimpo. šeš· 
ir šešių sunkiųjų sovietų tankų, kur :asis sovietų tankas gavo gerų smfi
per penkias minutes dalinai net Ir gių l bokštą ir greitai užsidegė. 
iš penkių metrų artumo, rusų tan· Tam pačiam šarvuočiui pasisekė 
kat buvo likviduoti. Ši dvikovė i'VY· kitos dienos rylą sunaikinti §arvuo
ko vėlai vakare kelyje tarp K. Ir V. tą traukini, kuriuo buvo vežami ru· 
Vieno šarvuočio vadui buvo pavesta sų pionieriai susprogdinti tllt11. 
patikrint! saugumą plačiame plente. 
Kai tik šarvuotis lsitalsė pagal plen• 
tą einančiam griovy, tuojau pasirodė 
labai greitai vdiuojantleli šeši ru· 
sų tankai. IA kokių šimto metrų, pa. 
žlnę, kad tai yra tikrai sovietų tan
kai. vokiečių šarvuočių vada, atl· 
dengt ugnj. Pirmasis rUBų tankas, 
pavažiavęs dar kokius 50 metrų, pra· 
~jo degli Ir išvirto l plento griovĮ. 
Sekantieji tankai padidino greiti. Ir 
smarkiai šaudydami, bandė pra· 
sprukti, bet greitai Ir antrasis so· 
vietų tankas buvo sustabdytas. Tre
tys!s tankas norėjo sustojusi tanką 
aplenkti, bet Iš art! gavo keletą 
smūgių Ir tuo buvo Išvestas iš ri
kiuotės. Likusieji sovietų tanka! 
puolė vokiečių šarvuoti, bet netru· 

KOMISARAI PRIMITYVIAUSIU 
B'ODU KURSTO RUSŲ 

KAREIVIUS 

Berlvna, VI/26 ELTA Bo!Aevlkų 
kareiviai primityviausiu būdu 
kurstomi priešintis Ik.l paskutinių
jų. Politiniai komisarai sovietų 
kareiviams pasakoją,, kaip belaisvių 
pasisakymai jrodo, pačius b!aurlau
slus prasimanymus apie vok.Iečių 
kareivių elg~sj su belaisviais. &los 
agitacijos pasekmė yra ta, kad, 
DNB gautomis llnlomis, kai kuriose 
vietose bolševikų kareiviai net nu
sižudė , kad nepatektų l nelaisvę 
Ir galėtų Išvengti ryš' um su tuo 
Jų bijomų tariamų kankinimų. 

Taip pat patirta, kad dide!~ aov1e
tų karelvlų· dalia pirmomis karo 
dienomis kovojo nepaprastai jnir&ę 
Ir Įvairiose vietose laikėsi Iki pas
kutinio turimo llovlnlo. Tačiau Als 
pasipriešinimas visur buvo vok'e
člų pėstininkų, smogiamųjų pionie
rių bel šarvuočių dalinių smog· a
moslos jėgos Ir vok.Iečių artilerijos 
smarkumo palau!tas. 

TOSTAS tJt ANGLIJOS KARALl\l 
IR STALINĄ." 

AMSTERDAMAS. VI. 26. ELTA. 
Britų Informacijų biuras praneša, 
kad britų krašto apsaugos komlte·o 
surengtuose pietuose pirmininkau
jantis lordas Nathanas pakėlė v · e· 
ną tos\4 už karalių Ir kitą tost, už 
S aliną. Dalyvavęs pietuose pasiun
tinys Malskls padėkojo ut tai. kaip 
pietų dalyviai atsiliepė l tostą. 

Ankara. VI. 26. E. Prancūzijos 
valetybės pa.sekretoris Benoit Me
chlnas birželio 26 dien11 atskrido l 
Turkijos eostinę su ypatinga pran. 
cūzų vyriausyWa misija. 
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Suomijos · kaltinimai 
Sovietų Sąjungai 

Svarbios informacinės v ■ • 
z1n10s 

lilelsla Suomijos Mėlynai 7 Balloli knyga 
HELSINKIS. VI. 26. ELTA. Slan-, Pe '. samo nikello kasyklas. 1940 me

rytą iAlelstoje Suomijas Mėly· tų vasarą, rusai, prisidengQ Suomi
! - Balt08los knygos apie Suomi- jos Sovietų Sąjungos blčiullų drau· 

Ir Sovietų Sąjungos santykius gijos organizavimu, bandė išplėst! 
Hcos sutarti 1941 metais kovo 12 Suomijoje komunistinę propagandą 

11 pa.,!rašius iki r,el!kut!nlų dle- ir provokuot! darbininkų ir tarnau
), !vade nurodoma, kad Sovietų tojų streikus. Tais pač'ais metais 
ungas siekimai nebuvo suderinti rudenį rusai, grasindami represijo
sutartles nuostatais !r jų reikala- mis, priver' ė vieną vyriausybės na· 
ai, bendrai padėčiai besiplečiant, ri atsis:·atydinti. Ne1 Suom 'jos pre. 
didėjo. PasklruOl!le čia pridiėtuo- ziden 'o rinkimuose 1940 m. gruodžio 
dokumentuose duodama faktų, mėn. rusai bandė dary, i savo įtakos. 

člų, kaip atskiromis fazėmis 1941 m. vasario mėn. rusai ba' gė pri. 
rusų spaudimas vystėsi. Jau statyti pagal prekybos su '.art·es są· 
pa.t ta.ikos sutarti pas'raš!us, lygas daugelį Suomijai reikalingų 
grležčlauslal priešlnosl šiaurės prekių. Nuo to laiko suomiai gyve. 

mo sąjungas organizavimui Ir no rusų Įsiveržimo pavojų . Nuo tai
Suomiją pagreitinti geležlnke- kos pasirašymo ;ki paskutinės kri· 

Sallą statybą, kas rodė, kad čia zės Suomija buvo privers 'a net 199 

PRANEŠIMAS 
VISUOMENINIO MAITINIMO IR 

APRŪPINIMO ĮSTAIGŲ 
VIRšININKAMS 

Visi visuomeninio maltln'mo Ir 
aprfipinimo Įsta igų vedėjai bel v!r
šinlnka1 savo įs taigų transporto 
priemonėms (automobiliams, auto
sunkvežimiams, dviračiams ir kt.J 
privalo tuojau išsiimti leidimus Vo
kiečių Karo Lauko Komendantūroj, 
v:enybės a, 3, tele!. 21855 (buv. Už· 
sienių Reikalų Ministerijoj). 

Be minėtų leidimų transporto 
priemonės vokiečių kariuomenės ga
li bū.a panaudojamo. karo reika
lams. 

KAUNO KARO . KOMENDANTO 
ĮSAKYMAS NR. 8. 

pajamomis jokių piniginių opera
cĮjų. 

Įstaigos ir jmonė.s ligi atskiro 
paliepimo lš savo biudžetinių ir pa• 
prastų einamųjų sąskaitų tegali 
gauti čekiais tik lėšas atlygini• 
mams už darbą birželio mėn. ap
mokėti. 

Preliminarine; kontrolei įstaigos 
ir įmonės, esančios Kauno mieste, 
savo čekius su atlyginimo lapais 
siunčia Finansų Ministerijai, kuri, 
patikrinusi mokėj imo teisingumą. 
duoda savo vizas pinigams iš Lie
tuvos Valstybinio Banko gauti. 

FINANSŲ lltlNISTERIS 
KaUJlas, 1941. ~- 26. 

PREKYBOS MINISTERIJOS 
ĮSAKYMAS 

buv. kalinių nuosavlll!I da.iktua pra: 
šomi juos grąžinti iki liepoa 10 d. 
Negrąžinę iki to termino bua la.iko. 
mi vagin:.i8. 

Kap. VILIUS, 
K. S. D. K. Viršininkas 

DĖL LAVONŲ RINKIMO IR 
LAIDOJIMO 

Miestų, apskričių, valsčių Ir kai
mų administracijos organai tuč
tuojau įpareigojam! , kooptavus rei
kiamą žmonių skaičių, r inkti lavo
nus, juos atp;ižlntl, surašant a •!
tl nkamą aktą, ir nedelsiant lai
dot!. 

Vietos medicinos sanitarinis per
sonalas įpareigojamas relk7 1 l 
esant pad~tl. 

Ats. san. pik. gyd. 
AUOEVIOIUS: 

Kauno K. Komendantūros Sal'llta
r!jos Skyriaus Viršininkas. 

turėjo karinių tikslų. kartus protestuoti prieš Jos sienų 
ompensacijas ryšium su perleis· pažeidlmą. 

Pastebėta, kad nežiūrint mano 
įsakymo, kai kurie Kauno gyven
tojai nevykdo visiško šviesos už
temdymo. Įspėju, kad turi būti 
vykdomas pilnas šviesos užten::dy. 
=· Nusikaltusieji bus nubausti 
visu įstatymu numatytu griežtu• 
mu. 

1. Prekybininkai, Išskyrus žydus, 
tųrį buv. Kąuno Mies:o Vykd,omojo 
Komiteto (Kauno Miesto Savlvald,y
bės) išduotus leidimus (patentus) 
prekiaut!. turi juos įregistruoti Pre- DĖL KRITUSIŲ GYVULIŲ 

is jiems S'ritlmis Ir lšnuomuotą. 
nko apylinke pretenzijos buvo 

galo. Padarius Suomijai vieną 
la'dą, buvo tulltuojau patiekia· 
kiti reikalavimai Buvo reika· 
jama ir sus!,rieklmo rledmenlnės 

SUOMIJA EINA KARTU SU VO· 
KIETIJA PRIEŠ SOVIETŲ SĄ-· 

JUNGĄ-

kybo., Min!s '.erijoje. Kaune, Laisvės, 

1 

LAVONŲ 
ai. 38. II aukštas, 6 kambarys. 

.2. Prekybininkai, norj a tidaryti Kauno miesto gyventojai, paste· 
krautuvę, taip pat privalo Įsireg · s- bėję gatvėse ir kiemuose gyvulių 

Pulk. BOBELIS 
Kauno Karo Komendantas 

truotl Prekybo. Ministerijoj. lavonus, prašomi pranešti apie tai 
Berlyna.s. VI. 26. ELTA. ,.Suo• 

mijos padėtis paaiškėjo". Toks at
sakymas birželio 26 dieną buvo 
duotas Wi!helmstara.ssėje l UŽsie
·Dtlų spaudos at.stovų atit:.inkaitus 
užklausimus. Po to, kai birželio 25 
d., - buvo pridurta, ~ &ovietų 
bombonešiai ir sovietų kariuome
nės daliniai puolė Suomijos terito
riją, Suomijos kar\uomenė pradėjo 
ginti Suomijos teritoriją ir eina 
kartu su Vokietija prieš Soyietų 
Sąjungą. 

J. Skoruh;kas, te:efonu, 20085 Miestp Ve·erlnar!jos 
ž'agos, fabrikų !taisymų Ir p. 

stalant meną rusai bandė visus 
neišspręstus klau,rimus !šspręstl 

o nauda! Ir galimai daugiau pa
iSuomijos srlčlų.1940m. pavasari 
iga Iškėlė reikalavimą demillta
uotf Alandų salas. Rusai taip Pat 
kalavo leisti jiems Įstelgt1 savo 
sulatu8 daugelyje Suomijos vle-

KO!IIUNALINIO BANKO PRA· 
NEll!IIIIAS KAUNO MIESTO GY· 

VENTOJAMS 

Už prekybos mln!ster! Inspekcija', Muziejaus g . 5, prie 
Kaunas, 1941 m. birželio mėn. 26 d. Ro', ušės aikštės . 

Kamto Karo ,KomendMtilr08 
TARNAU'J'OJAMS m DARBININ· Spando, Sk. V!rlln!nkas 

Tuose konsula 'uose būtų buvę 
el! tarnautojų skaičiai. Vėliau 

sai bandė gautį valdyt! ir naudoti 

urkija ratifikavo paktą su Vokietija 

KAMS, 
1) Komunalinis Bankas nuo š.m. nuolat gyvenant'ems Kaune ir ne

birželio mėn. 27 d. veikia norma- turintiems darbo. 
liai. Įsta'gos Ir organizacijos, tu. Prekybos Minis 'erija skelbia tar
rinčios savo sąskaitas · Komun.ali- nautojų ir darbininkų, nuola.t gyve· 
niame Ba:nke, privalo yisas savo nančių Kaune ir neturinčių darbo. 
pajamas, kaip iki šiol, nešti i Ko· ž'nial, kad, jie, Jšskyrus 'žydus, darbo 
muna!injo Banko kasą arba i Ko- gavimo reikalu gali kreiptis i Kau-
munalinio Banko sąskaitą Nr. N 
194001 Lietuvos Valstybiniame no Pramprekybą, Laisvės alėja , r . 
B k • 
~ ~isl pll!ečiai savo skolas Ko· PREKYBOS :MINISTERIJA 

munaliniam Bankui privalo mokė- Kaunas, 1941- VI. 2!i d. 
Bukareštas. VI. 26. ELTA. DNB l terio kalbėjo dar neprikla1180mųjų ti nustatytrus terminais. BUV. POLITINIŲ KALINIŲ D:F:-

omls, Ankaros radJJo p:r:a_nešė, partijos pirrr.i111inkas !r ki~!. Savo 3) Visi Kauno Miesto· gyvento- IIIESIUI 
d turki! I?!'-'lamentu_,_ ratif1kuo_- kalbose J1.~ pabrė~ė,. ~og šiuo ~~k- jai, kurie mokėjo · KomunaJini~ 
t Vok1etiJos Turk1Jos sutarti, tu senop Vok1~tiJos Tl!rk)JOS Banko pajan:ų kasose nuomas uz Politinių kalinių susirinkimas 
sėdyje dalyvavo 380 at.stovų-1 draugyste dar labiau sustJprma- butus, negyvenamas patalpas, dėl salių stokos kelioms dienoms 
sienių reikalų ministerio pasa- ma. Posėdžio metu diplomatų ložė- e!e~tr~. en~rgiją: v~ndentieki,. ~a- atidedamas. Buv. politkaliniams i 
toji kalba susilaukė didelio pri• l je buvo ir Vokietijos ambasado-, nahz:ic1Ją 1r iutus komunalm1us_ toUmeąnes _provinciJqS vietas' 
imo. Be u1sienių reikalų minia- rius von•Papenas, - • pa '.arnavimus priva O neatldėlloda- vykt; nepatariama. 

~i mokėti ir toliau, · ··· • ,.,. 

ovietų Sąjunga prašo Ameri~os pagalbos 
AŠINGTONAS. VI. 27. ELTA. 
gtlnių Valstybių užsienių relka

m!nls'.erio pavaduotojas Sumner 
liesas užtikrino Sovietų Sąjungos 
basadorių Umanski, kad Jungti· 

Vals.' ybės „tuoj palankiai at
ips dėmesį" l Sovietų Rusijos 
šymą suteikt! pagalbą. Assocla· 
Press praneša, kad Umansl<is 
parei!kė po pasikalbėjimo su 
ner We!l~~u. Umansk!s atsisa

bolševikus; teikia suomių tautai 
nesukrečiamą pasitikėjimą. _ Todėl 
suomių tauta yra dėkinga didžia
jai ir galingai tautai ir jos genia
liam vadui. Suontija eina i kova su 
nepalyginama viltimi !a,imėti. Vo
kiečiai yra Suomijos ginklo broliai 
ir tas faktas vienu ypu daro padė
tį aiškią ir paprasti}. 

,.Suome<n Sosialdemokraatti" 

Pajamų kaĮĮOs atidaros kasdien, 
išskyrus šventad·enius, nuo 13 ik.l 
20 val. · 
Kaunas, 1941. VI. 26. 

VISOMS lltINISTERIJOl\18 IR 
CENTRINĖMS V ALĮ)YBOMS 

Prašome įsakyti Taįn&tų žinioje 
esamoms įstaigoms ir įmonėms tu
r!mus savo žinioje pinigus, o taip 
pat būsimas pinigines pajamas 
įnešti j Lietuvos Valstybini Ba:nką 
arba jo skyrių , nedarant su ton::is 

K. 8. D. K. VIRšlNINKO PRANE
ŠIMAS BUV, POLITINIAMS KA

LINIAMS 

Pinigai, brangenybės ir kiti nuo
savi daiktai iš kalėjimo išduodami 
kasdien nuo 10 - 16 val. t uo pat 
laiku duodami ir pažyrr.ėjimai a pie 
kalėjime išbūtą la iką. Infor n,acijo, 
api·e išvežtus ir bylas bus duoda· 
mos, kai bus sutvarkyti dokumen
tai . Apie tai bus paskelbta.. Be to, 
įspėjama, jog paėmę valdiškus 
daiktus arba per apsirik imą kitų 

Kaunas, 1941. VI. 26. 

VALSTfBĖS RADIOFONAS 
• KAUNAS 

Penktad i eni• 27. VI. 

12.00 Varpų muzika !š Karo Muzie
jau.,; 12.05 Laiko patikr ln"m t s, Eltos 
i\inios; 12.2·, Liaud;e, da'nos (pl); 12.30 
ZINIOS Iš BERLYNO ; 12.45-13.00 
InfonnaeJJa, tolfmesnė dienoa prngra
tna. ; 

13.00-14-.00 P e r t r & u k a 
14.00 ZINIOS Iš BERL YNO° 

14.15--15.00 Pe rt rauk-a 
15.00 Pranešima.l estų kalba 

15.15--16.45 Per-t r auk a 
16.45 Maršai (pl); 17.00 ZINIOS Iš 

BERLYNO;' 17.10 ' Vokal"nė muzika. 
oa.;nuoja solistai Vl. Ba.ltrubltia ir V&• 
smauskas; 17.30 El tog, J.tn ioa, pranefit, .. 
ma.l ; 17.45 Lengva muzika (pl) ; 18.00 
Iš laikra.ščlų; • 18.15 L'auclies •dainos. 
Dainuoja soli.stė Vl. or·gaitlent; 18.30 
Praneiama.t; 18.45 Koncel"tu (pI1); 
19.30 INFORMACIJOS Iil BERLYNO; 
20.00 ZINIOS Iil l!ERLYNO; 20.16 Miš.
rus ·koncertas (plokštelių muzika, eilė·, 
raščių deklama.vima.s, solistų daįnos>18 
20.4:f> t inios, paieškoj imai, p,rograma ?'J't, 
d ienai; 20.55 Laban akt. Hlmn.. (pl). 

PAMALDŲ TRANSLIACIJA II KAUNO 
ARKIKATEDROS l!AZILIKOS 

Sekma.client (Vl.29) 10 val. io min. 1!i 
Ka.uno Aflk.ilte.tedl'06 Ba.autkoe tra.ns -
Uuoja.moo pam1ld0f. · 

Yotietijos am~asa~orius tarėsi su Matsuota 
pasisakyti, ar Jis jau yra Įteikęs 
o vyriausybės pagalbos prašymą. 
akar popiet Sumner Wellesas 
ėmė taip pat britų ambasadorių 
lifaxą, švedų pasiuntini Bostro

lr suomių pas!untlnl Procopę. 

straipSnyje „Suomijos uždavinys" 
nurodo, kad Sovietų Sąjunga jau 
eilė metų siekia ne . tik pavergti 
Suomijos valstybę, bet ir išnaikinti 
visą suomių tautą. Suomija nie
kuomet nepuolė Sovietų Sąjungos 
ir nesiėmė pi,ieš ją jokių kari·nių TOKIO. VI. 27. ELTA. Vokie- atstovai kalbėjo apie karinę pa-1 tarpu jokio oficialaus pare!ikim. o 
žygių. tijos ambasadorius šiandien pu- dėti. dili Vokietijos Sovietų Sąjungos 
Karelų laikraštis „Karjala" kon. santros valandos kalbėjosi su už- TQKIO. VI. 27. ELTA. Vyriau- l konflikto Jap_ on./ja pada~i ne-TVINOVAS GRĮ:bi;S Į MASKVĄ 

W YORKAS. VI. 26. ELTA. 
ip praneša 'š Turkijas sostinės 
ssoclated Press'', užsienių dJi,plo· 
tai Ankaroje pareiškė, kad buvęs 
letų Rusijos užsienių reikalų ko

statuoJ·a, kad bolševikai bombar· Todėl ts ..,,..;. 
duoja rr.ažas neapsaugo~ ir stra- sie:nių reikalų minis"eriu Mat.suo• sybė.s atstovas pe;r lioe dienos ~a1;0. . U' ~s pa. •=.., •~-
teginiu atžvilgiu nęturinčias abso- ka. Per šios dienos miniBterių ka- spaudos konferenciją nurodi!, kad s1laikyti nuo pasJ.Sak:1'1110 šiuo re1• 
liučiai jokios reikšmės vietovės. b:neto pilnaties posėdi Mat.suoka Prekybos sutartis su Rusi.ia dar kalu. 
Tai rodo, rašo laikraštis, kad bol- padnė pranešimą apie Vokietijos nėra ratifikuota Ir kad dar nenu-

!sarag Lltvlnovas grĮžęs l Maskvll 
Imti svarbią vietą vyriausybėje. 
ėjama. kad jam bus pavesta va· 
vautl SSSR santykiams su AngJ!. 
ir Jungtinėmis Valstybėmis. 

ševikai be jokio plano vykdo nai- Sovietų Rusijos konfliktą. Karo 31:atytas laikas jai ratifikuoti. 
kinimo taktiką, užuot stoję i kovą, mi4liSteris, kuris kąrtu yra Man- TOKIO. VI. 27. ELTA. &var- RUSAI BOMBARDUOJA NEAP· 
kaip pridera armijai. Teisinga džiuko reikalams 1?:ul"o pirminln- biausi japonų tautinių Jtl"UpiŲ va- SAUGOTUS SUOMIJOS MIESTUS 
bausmė netrukus juos pasieks. kas, pranešė apie ūkinę padėtį. Po dai, jų tarpe admirolas Sujet.sn-

„Hufvud&tadsbladet." syarsto to įvykusiame bendrame vyriau- gus, generolas Hajašis, generolas 
va,Js,ty'bės prezidento kalboJe pa,- sybės ir kariuomenės vadovyb~s , Ada~h!-9. admirol9:s N.akMl;ura ir 

· OJ NE SU minėtus Suomijos užouolimus iš· . . . . . k . . . P.ulkmmkas Haz1moto šiandien 
OKIBTlJA KOV ANTI Sovietų Sąjungos pu.sės ir sulau- posedy.1e , pmmnm auJant mmis- sus1rill1ko kartu su politinių par-
RUSIJOS TAUTOMIS, BET SU žytus pažadus. teriui pi:rmininkui, kariuoinimės tijų vadais antro pas>itarimo. Jie 

BOUlEVIZMU __________ .____ , nu'.arė pasiūlyti vyriausYbei „im.-

BERLYNAS. VI. •26. ELTA. Ir '"' k d• • • v • k lb • tis tinkamų priemonių pagreitinti 
ržel!o 26 d. politiniuose Relcho Sį se ma l0DĮ pop1ez1us a es ja.ponų valstybės politik08 suak-
tinė. sluoksniuose griežtai atsi- d. ·ą v· am pasau11·ui tyvinimu.i". Generolai Hajašis ir 
yta svarstyti klausimus apie So· 1 per ra IJ 1S · Adachis, kaip minuiterių kabineto 

e-tų Sąjungos valstybinėR teisinės . . š patarėjai, nori _perduoti tą nuta. 
senos vystymąsi ateityje. Tačiau I Rom9:. VI. 26. ELTA._ Ate1naot1 šviečia vedijos nusistatymą !stori· rimą min;steriui pirmininkui. 
· oma tikru dalyku kad Vok'etija sekmad1en1, ~v. Petro _ dieną, _12:30 nių Įvykių srovėje. Švedijos la!ky-
voja su Sovietų Sąjunga kaip val. ~er _Ya~kano radIJ!I popiežius rnasis, kaip mano 1a·kraštls, remiasi, TOKIO. VI. 27. ELTA. Japonų 
džlos sistema ir su bolševizmu tars zod1 visam pa.saullu1. kaip atrodo, tuo sampro'.avlmu, kad vyriausyt:ės atstovas į paklausi-
ip valdžl0g doktrina, 0 ne su Vokie'.ijos Sovietų Rusijos karas tai mą, kaip laikysis Ja])Onija Jung-
skiromis Rusij0s tautomis. VOKIECJŲ SPAUDA APm SVE· nėra koniliktas :arp dviejų valst y· ttn ių Val.stybių pagalbos Sovieitų 

DIJOS SUTIKIMĄ PERLEISTI bių, bet Europos llk"mo sprendimas. Sąjungai akivaizdoje, pareiškė, 

01\IIAI VIENINGAI PRITA
RIA PREZlDENTO KALBAI 
Helsinkis. VI. 27. ELTA. šios 
enos suomių spauda vieningai 
·taria vakardienos Suorojjos 
ezidento Ričio kalbai. 
,,Uusi Suomi", tarp kitko, rašo, 
g faktas, kad galingiausia Euro-

karinė pajėga pasistatė užda· 
· sunaiki-nt:i pasaulio priešus 

KARIUOMENJli Švedija rodo savo nusistatymą žiū- jog reikią, visų pirma, palaukti ir 

BERLYNAS. VI. 27. ELTA. švedų 
vyriausybės nutarimas leisti perga. 
benti vokiečių kariuomenę lš Nor· 
vegijos j Suomiją švedų geležinke
liais susilaukė plačių atgarsių vo· 
k iečių spaudoje. 

„Berliner Boersenzeltung" tuo 
reikalu rašo, kad 1lų; nutarimas nu-

rėt i į įvykius, a tsižvelgian '. ne vien pažiūrėti, ar ir kokią pagalbą ga.
tlk ! Švedijos ln' eresus, ar l savo lės Jungtinės Valstybės per Vla
draugės Suomijos reikalus, bet jl l divostoką suteikti Sovietų Sąjun
nori atlikti savo E,rop < nę prievolę. g.ai. Jei tokia pagalba būtų tikrai 
Laik!'aštls nurodo, kad Švedija pa· per VladtvO!rtoką teikiama, tai 
darė · teisingą sprend!mą ,Europos l tas bfi.tų labai pavojinga. Japoni
prasme ir savo priemonėm ·s parė- .ia .ats'.durtų painioje padėtyje ir 
mė Europos laisvės karą prieš bol: todėl ji turi stebėti įvykių plėto
~ą, jimąsi su didžiausiu dėmesiu. Tuo 

f. 

HEL.SINKIS. VI. 27. ELTA. 
Oficialiomis žiniomis, dabar pa
skeJlbta duoanenų apie neapeaugo
tų SuomijOfl miestų bom•bardavi- . 
mą. Ketvirtadienį ketUll'is kartus 
buvo bombarduotas Kobkos mies
tas. Pirmasis bombardavimas iš 
Sovietų lėktuvų prasidėjo 1,30 
val. A,pie 3 val. netikėtai vėl pa
sirodė priešo lėktuvai, numetę i 
miestą oro minų ir padegamųjų 
bombą. Sude~ vienat1 medžio pa
statas. Per gaisrą žuvo viena mo• 
teris. 5,35 val. Kohlc:ą bpmbarda
vo du priešo lėktuv.ai, sužeisdami 
du civilinius asmenis ir s1,1kelda-
mi kelis gaisrus. ' · 

HEI.$INKIS. VI. 27. ELTA. 
Sovietų Rusijai puolant Turkaus 
mi~tą, 19 žmonių buvo užmušta 
ir 56 sužeis'.!. Laikra:ščių žiniomis, 
nuo bombų S{>rogimų nukentėjo 
senoji to miesto pilis. Buvo su• 
griauta vidurlnioji to PMtato dl!.• 
lis. Pilies parke buvo visiškai su• 
na.ritintas taultinla muziejus po at
viru dan~um!. 
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'Parf izanai užima J<aunq 
Ginklų medžioklės. Valdinių pastatų ir įmonių užėmimas. Vokiečių lėktuvai padeda partizanams. Lietu-

vis parašiutininkas. Partizanas Samulionis išgelbsti Vilijampolės tiltą. Universiteto docentas žūva, gin-

damas radijo stotį. Vokiečių karininkas Kauno radijofone. 

Dar pi•rmąją ka ro dien ą, sekma. 
dieni, kai pa grobtomis m'.esto sa
vivaldybės ar privač iomis mašino
mis raudonarmiečių šeimos. LTSR 
kom;sarų taryboo nar 'ai, r audo
nieji rašytojai, čekista i, kadMĮ 
skyrių velkė.jai, partnariai , kom
j aunuoliai ir žydai ėmė iš K auno 

l 
miesto bėgti, lietuvia i, daugiausia 
jaunimas, ypačiai studentai, aukš
tesn ' ųjų klasių m oksleiviai, trur
na utojai, ė,mė telietis i atsk irus 
kovos būreliu s , kad be priežiūros 
pali ktą turtą ir pastatus nuo plė
š;mų , s.progdinimų i r padeginėj i 

mų apsaugo tų . Š itų kovos būrelių 
branduol į sudarė ak 'yvistai , da r 
prieš karą ta m savęs sus iri·šę , be 
to, turėję tilrslesn ių ir konkretes
n ių duomenų .apie tikrąią padėtį. 
Ta i pradžia partizanų kovos bū-

, rlų . Jie auga minutėmis , nes be· 
veik k iekvienas su tik tas lietuvis 
su didžiausiu entuziazmu stoja į 
partizanų e,iles ir pasiduoda kovos 
būrių vadų diSPozic' jon. 
Karinės kvalifikacij os įvairiau

sios.. Kovos būriuose matyti Lie
tuvos kar:uomenės kadro karinin
kų, bolševikų atsargon naileistų , 

l '..

: a tsargos karininkų, pustkarinin
kiu. eilinių kovo '.oj ų. k labai di
delė dal's kariuomenėje visai ne
tamnavusių. Nuotaika ne•paprastai 
pakili. Visi prašyt e prašosi , ka d 

žo veiksmus vykdyti, jtartinus as· t ginklai pradedami išvežioti po vi
menis. Dvyl' ktą valandą, kada per są mies•'. ą, neretai ta.m panaudo
radiją _ ~kambėjo Lais":'ė~ varpo jant ir greitosios pagalbos maši
garsai ir ant Karo MuzteJaus bu- . nas . Į Aleksotą ir A. Fredą gink
vo išktl t a Lie tuvos herbas ir tau- lai per Nemuną perkeliami laive
tinė vėliava, kada visas miestas liais, než' ūrint intensyvaus sovie
ėmė puošt: s trispalvėmis, visi lų kulkosvaidžių šaudymo. ·Tai;p 
svarbieji valstybiniai pastatai ir pat dedamos pastangos atskirai. 
didiiosios įmonės jau buvo narti- veikusius partiiza.nų kovos b;;rių 
zainų kovos būrių rankose. Radi- štabus sujungti į vieną, vieno v.a
jofonas, pr'eš pusan tros valandos do diriguojamą, viso Kauno mies
visam pasauliui paskelbęs, kad a.t- to partiza;,ų štabą. Todėl buv. 
statoma nepriklausoma Lietuva, šaulių Sąjun~os §tabo patalpose 
jau nuo pa t ryto užimtas. Radijo isikūręs part~anų štabas pasiun
stotis kalne - taip pat. Buvę vie- čia. savo įgaliotini į „Lino" ben
tiniai šaul:ai užima telegrafo te,. drovės patalpose esantį štabą, ku
tefono rūmus ir paMą. Truputį ris sten,giaimasi padaryti centri
apgadintas telefonas bematant niu. Prle jo prijungiamas s.augu
s_utaisoonas i_r miestinis tel_efono mo štwbas, visos polic'ios nuova.
tmklas partizanų pana:udoJamas dos, didžiuių fabrikų Zaliaicalnio, 
po v'.są mies,tą išmėcytiems bū- Vilijampolės ir A.' Fredos bei 
riams tarpusavy surršti. Užimtas Aleksoto rajonų partizanų štabai. 
Karo Muziejus, Meta.Jo fabrikas, Arutradieni auštant jau beveik 
kalėjimas susilaukia pimlųjų, visi partiz~nų kovo,; būriai vieno 
partizanų būri-ų vadų įsakymu , centro valdomi.. 
aTeštuotų;~ . . Saugumo rūmai . t~;p Apie trečią va.landą p.artiza:nų 
pat buvus1ųJŲ saugumo valdmm- štabe gaunama žinia, kad Alekso
kų perimami, buvusieji policinin- te Linksmakalnyje, esąs vlsieims 
kai intensyvia i organizuoja užiro- k~unieči.ams g e-rai nažistamas lie
tose policijos nuovadose viešosios tuvis lakūnas ltn. Dženkaitis, pa
aipsaugos darbą. Susirišama su rašjutu iš vokiečių lėk.tuvo nusi
užimtais Kauno :;1_udiniais_. bu~. l e' dęs. Jo uždavin~s apsaug-oti nuo 
Br. T:lmansų gelez,es fabrrku , d1- išsProg-dinimo Ale.ksoto tiltą. Bet, 
d!žiaisiais Vilijampolės fa,brikais. de ia to uždavinio jaim neteko at
Už Nemuno esąs elevatorius taip likti.' Aleksoto tilta~ buvo išsnrog
pat mūsiškių užimamas ir saugo- dintas dar n irmadienio va,karą, 
mas, kad iš degančių naftos bei nors 90,ro<a[d\nimo m etu iuo trau
alyvos sandėlių gaisras l jj neper- kė sovietų kl\riai. Ji,e visi, · sykiu 
simestų . Petraš iūnų elektros s-to- su a rkl ia's, žuvo. Pats ltn. Džen
tis patikrina pagr:ndinių Kauno kaitis buvo bolševikų peršautas į 
miesto rajonų aprūpi.ni.mą elek- krūtinę ir n~trukus ligoninėje 
tra. Gatvėmis po visą miestą siun- mirė. 
ti.nėjami pa truliai ir sekė,iai, ku- Išgelbėtas li,ko tik P. Vileišio 
rių uždavinys pranešti anie padėti tiltas j Vi!ijampolę. Jis tai.p pat 
mieste ir raudonarmiečių dalinių buvo už.minuo'as, ir trys SO'Vietų· 
judėjimą. šarvuoč;a ; , 40 pėstininkų padeda-

Per tris keturias valandas Kau- mi, ii eau<?ojo. Jėga flto sargybą 
ne įvyko viena iš nuostabiausių 

pu'1ti buvo neįmanoma, - oo 
prieštankinių pabūklu. vien šau
tuvais ir kultkosvaidžiais būtų bu
vę sunku nugalėti šarvuočius, be 
to, sovietų raudonieji, matydami 
tilto neapginsią, jį kiekvienu me
tu galėjo išsprogdint i. Beliko vie
na išeitis - piirma nupiauti lai
dus į sprogdinimo l'zdus. o tik vė
liau susidoroti su sargybomis. Tą 
uždavinį atlikti pasiėmė partiza
nas S.amulionis, buvęs Kauno po. 
1icijos vachmistras, o vėliau , Vil
niuje, policijos nuovados virši.nin
ko padėjėjas. Jis netikėtai užbė
ga ant tilto, nutr.aukia ląidus, bet 
grįžti atgal nebespėja, - bolševi
kų dar ant tilto nukaunamas. 

Y,paitimgu būdu buvo a.pginta 
radijo stotis. Pavakairy ją pu~lė 
apie šimtas raudonarmiečių, stip
riai automatiniais ginklais gink
luotų . Stoties pastato sargybai 
smarkiai atsišaudant, raudonar
miečiai įsitvirtino stoties -rajone 
ir matomai ėmė lau1kti, kada su
tems ir nepastebėtiems bus gali
ma prie pastato prislinkti. Apie 
tai sužinoję , studentai technikai 
pasiima keletą minų, jas įkasa 
vienoje ir kitoje stoties rajono 
pusėje ir pradeda paeiliui sprog
dinti, nuduodami artilerijos pri
sišaudymą. Sovietai iš tikrųjų pa
mano , kad tai vCJ1kieč ių artilerijos 
darbas, ir bematant rpabėga. Pa
čiame stoties pastate sunkiai su
žeidžiamas Kauno Universiteto 
docentas inž. J. Milvydas, !kuris 
netrukus nuo. žaizdų ligoninėje 
miršta. 
Būtų galima labai daug pana

štų epizodų pririnkti, kaip lietu
viai partizanai, paaukodami savo 
gyvybę, išgelbėjo beveik visus 
Kauno svarbesniuosius pastatus 
nuo išsprogdinimų ar kitokių sa-

Nr. 4 

Parlizano alsisoeikinimas 

Neverki mama, neraudoki: 
Jau alar14 per daug_ - gana, 
Tikiu, atei& laikai kltoki -
Iš naujo kelsis Lietuvai 

Neverk, kad mes dabar !§einam, 
Neverk, palikusi namuos, 
Greit Tėviškėj skambes vel !tu.mos 
Laisvai trispalvė plevėsuosi 

Neverk, tada t11lt be žado, 
Jei aš negrįžčiau pas tavę -
Tikėk, sūnus sau laimę rado 
Laisvosios Tėvi§kes kape. 

Neverk, kad tau nebus artojo 
Už mus visus darbai kalbės 
Ir, naktį perlais aprasoję, 
Mediniai kr11žiai pakelės ••• 

botažo veiksmų tiek iš sovietų ka
reivių, tiek iš žydų bei komunis
tų pusės. Kiekviena gatvė, kiek
vienas svarbesnis pastatas Kaune 
per tas dvi tris dienas turėjo ne 
vieną herojiiką, bet sykiu ir tra. 
gišką istoriją. 

Apie pietus i Kauną atvyksta 
vokiečių karių būrelis. Jų šeši. 
Karininkas su dviem kareiviais 
užsuka į radijofonl\. Radi.iofono 
apsa,ugos būrys ir tarnautojai pir
muosius vokiečių karius Kaune 
entuziastingai sutinka. Radijo 
ban,goonis pasi.gi,rsta vokiečių kal
ba pranešimas: 

- Kaunas užimtas! Vilijampo
lės tiltas neišsprogdintas! Kelias 
Nemunu garlaiviais ligi Kauno 
saugus, nes Nemuno krantus sau
goja lietuviai šauliai ir partiza. 
nai. 

Po piet vis didesni ir didesni 
vokiečių kariuomenės žvalgų dali• 
niai motociklais ar dviračiais pra
švilpia Kauno gatvėmis. O parti
zanai pradeda valyti mi.estą nuo 
pasis1ėpusių bo!Aevikų karių ir ne 
titk šautuvais, bet ir kulkosvai• 
džiais ginkluotų, nuolat pa.rtiza• 
nus apįaudančių fydų ir kitokio 
priešiiko elemento. 

kaip galima greičiau būtų duoti 
konkretūs uždavinia i. kad savo 
pačių ra nkomis galėtų prisidėti 
nrie tėvynės vadavinno da rbo. Tik 
duoki t pis'.oletų . bu tuvų, kui-ko• 
svaidžių. gramatu, ir Kaun"-ll be· 
mat ant bus nuo bėgančių bolševi
kų išvaly tas ! P likomis rankomis 
neK[ kausies su šarvuotais auto
mobiliais, tanketėmis. įvairių k a· 
librų artiler ijos pabūklais bei 
au'.oma tiniaie ginklais ginkluotu, 
nor s ir pakrikusiu priešu. Suran
damas vienas k itas i1š seniau užsi
likęs pistoletas , iiš t rauk iamas me
džioklinis šautuvas. be t tai tvk la
šelis jūroje , - daugumas kovos 
būriu dar visai neginkluoti. O 
ve~l<ti r eiki.a. Belieika vienintelė 
išeitis - ,patiems ginklų ir šaud
menų js'gyti. 

revoliucijų. Visi svarbieji valdi
n iai pasta tai ir įmonės menkai 
ginkluotų partizanų . rankose, 
mieste iškeltos tautinės vėliavos , 
radijas nuolat pranešinėja parti
zanų štabo pateitkiamas žinias, 
kai miesto gatvėmis vis d!ir tebe
braukia priešo šarvuočių likučiai , 
įvairių kalibrų artilerija , kava•le
ri.ios eskadronai, sunkvežimių ko
lemos ir didoki pėstininkų dali
niai. Partizanai teturi vįeną da
lyką - labai gerus ryšius, todėl, 
pasinaudodami miestiniu t elefono 
tinklu, yra puikiai apie padėtį 
mieste painformuoti. Raudcmar
miečiai traukiasi labai pasimetę ir 
taip skubiai, kad, kelioli.ka minu
či11 su pastatuose užsibarikadavu
siais pasišaudę, greitai pasišalina. 
kia. 

Pirmieji pėstininkai anapus Nemuno 

P r.asided.a ginklų medžioklės . 
!'ružiūrima atsi.sią,ręs r audona r
mietis . Por a vyrukų iš pavartės 
šast prie jo, k a pt vienas už ra n
koo, ki tas už šautuvo: 

- Tavorščiau, duok jį mums ! 
šautuvas patį tik var gina . Nieko 
nenešan t bus leng,viau bėgti į 
Maskvą . Pas , išmintingąjį tėvą" 
Staliną ... 

'Ką bedarys. Koks nors kolchoz
ninkas ar užguitas, bolševikų bau
džiauninku paverstas, fabriko 
darbininkas mato, kad jei ne ge- Bet šia ip a r ta:p , padėtis visą 
ruoju, tai .iė·ga tie r yžtingi vyru- laiką lieka ne-tikra. Partizanų 
ka i iš jo ginklą vis tiek atimsią. štabe juokaujama : mūsų visų gail
Todė.[ ryž'asi o:timajam a tvedui , vos nėr.a vertos· daugiau, kaip de
- oats atiduoda. šimties rublių . Ji dar labiau susi-

Ta i laimingas atsi tikimas. O jų komplikuoja, kada Kauną pasie· 
pirmadieni apie pietus buvo šimtų kia žinia, j og didelės raudonosios 
š 'mtai. Ne vi siems taio lengvai jėgos nuo Jonavos slenkančios 
pasiseka. Menkiausias neapsii; a. Kauno linlc . Mes a 'škiai neišsilai
rėjimas, delsimas a r pasikarščia- kysime. Vienintelė priemonė -
v imas nekartą pasibaigia tuo. kad vokiečių aviacijos parama. Tuojau 
iš kurio nors užk!wrnio n ~tikė'ai įsakymas r adijofonui., o iš ten 
atsiradusio didesnio r alidom,rmie- pranešimas vok'eči 11 kalba: An 
čių būrio esi vietoje sušaudomas. die deutsche Wehrmacht in Li-

Į kovoo būdų centrus kas kartą tauen. Nežinia, ar lai mingas suta
vis daygiau ir dau(au g-\nklu su: l P_im•s. ar iš t ik rori11. voki ee i_ų ~a: 
plaukta. Pradedam, nu a:mkluott r:uomenės vad ·w ybe ats1hepe Į 
ne tik paviemiai ats islcyrėl'.ai, net mūsų šaukimą. bet PO kokių trijų 
nuklydus ios maižesnės r aurl..,., • ,· ketv i rčių ner Kanną Jonavos link 
mb,čh1 grupelės, sykiu s u raudo· onskre nda vok ir. , · ų bomboneš ių 
naisia is k omand 'er iais, iš vikrių eskadrilė , o pavakary iš vokiečių 
part izanų rankų neišsis uka. Ko- na' kintuvų apšaudomi r audono
mandierių nu lšinkluot i yoačlai ao- sios al'mijos paklrikėliai išilga i 
sim oka, nes gauni nis ~oleta. kuris Laisvės a lėjos. Visų veidai nu
gatvint\se kovose daug patoges- švin ta - r yšys su vok'ečių ka
n is, negu visų pastebimas šautu- riuomenės va dovybe yra. To:iė l 
vas. Pistolet ai. a timti iš politinių su pasitikėj imu galima laukti 
komisarų ,- politrlikų , susilaukia nakties. 
dar d idesnio dėmesio . Naktis iš pirmadienio j an tra-

P irmadieni nuo pat r yto prade- dienį panaudojama aprūpin t i 
damas fabrikų , įmonių i r k itu val- miesto pakraščių partizanų dali
stvbi n ių pastatų užėmimas. Dau- nius gink,la is. Nedidel ės sovietų 
i,:eJ;s ryta atė ins'ų darbininkų ir s a rgybos nuo _ginklų sand ėlių Pa
tarnautojų mi9lai imasi organi• r odos aikštėj Ill)Šalinamos _;r_ s1:1-
zuoti oastatų 1r irenS?imų aos,au- temus, kada m,esto centrmem,s 
gą, ieškot i 'pasl,ėptų . minų , izoliuo- gatvėmis. ~ust~j~ sovietų j_ud_ėj~
ti nepatikimus, galinčius s abota· mąs. išs1hkus: a1,S snnkve,;·m•"'• 

Karo cenzūros leista. 

Vokiečių 1eidot!amas fronto ka· l kovotojai sugulė kur pakliūdami l na persi·keltl j kitą Nemuno pusę, 
r 'ams laikrašti~ ,,Feldzeitung" ap- trumpo poilsio. tačiau juos Jau pastebėjo rusa,. 
rašo. kaip pirmieji vokiečių pėsti• Tačiau naktis buvo trumpa. Iš Nespėjo šie dar nė gerai pajudėti, 
ninkai pateko anapus Nemuno, nu· ryto 4 valandą - vėl žygis tolyn. kaip iš pamiškės l Juos -buvo atl• 
žygiu9dami per dieną apie 70 km. Nuo stačio kur-ne-kur krūmokš- dengta artilerijos ugnis, kurią pa. 

J 'e, priklausę avangardui, prava· niais apžėlusio kranto, - rašo to rėmė iš miškelio išžyg'avusi šar
lė kelią pėstin inkams ir sunkiajai laikraščio bendradarbis savo įspūd- vuočių vora. 
ar!ileri jai, visą laiką guldami prie- žius. - nusileidžiame žemyn prie Saviesiems į pagalbą ateina pa· 
šu; ant kulnų ir jį persekiodami. pačios upės. Cia pat išsitiesę, dul- būkla!. Jie tučtuojau sustatomi kau· 
Taip jie pirmosios kautyn ių dienos kėtas kelias , kuris iš Veliuonos eina tynių tvarka. Suaidi pirm'ejl šūviai , 
vakarą pasiekė prie Panemunės pa- į Vilkiją . Kautynėms specialiai pri· Rusai vis artėja prie Nemuno tėk· 
tį Nemuną. Leisgyviai iš nuovargio taikytomis valtimis pionieriai mėgi· mės. Beliko vos kokie 300 metrų. 

Iš Baltijos Valstybių bolševikai išvežė 
350 katalikų dvasininkų 

Berlynas. VI. 26. ELTA. DNB l vienuolės nejei na. Daugelis vienuo
i-ašo, jog ligi š iol turimomis :riepli- lynų sovietų buvo J?aJ1J1udojami sa
nomis žiniomis, iš trijų Baltijos vo kariuomenės reikalan:s. Kata
valstybių sov-ietai išvežė 350 kata- likų sluoksniuose reiškiama bai
likų dvasininkų. Jų likimas nežino- mės, kad sovietai bus sunaikinę Ja
mas. Kiek išvežta katalikų vienuo- bai daug rel ig in io meno dalykų, 
lių, nėra žinoma, nes paskutiniu k itus gi bus nusigabenę į savo be• 
laiku dar nebuvo galima nustatyti. 'diev ių muziejus antireliginės pro
Į aukšč iau nurodytą išvežtųjų ka- pagandos tikslais. 
talikų dvas ininkų skai1:ių moterys 

Amerika, Anglija ir Kinija rengiasi 
sudaryti karinę sąjungą 

Tokio. VI. 26. ELTA. Britų am-, Kai tik Ramiajame vandenyne ii!
basadorius Kinij?je sir_ Archibald kiltų kcmflikla:9, Jungtinės V~lsty
Clarke Kerras, d1 enraščto „Yonuu. bės tuoJau a.tsnistų savo laivyną 
r i s i Chimbun" žiniomis, K inijos Kinijos pagalbai. Laikraštis sako, 
valstybės vyrų garbei suruoš~am_e l kad Ja~nijo_s . vyri~usybė ši!'m p_a. 
priėm ime pareiškė, kad pas1ta r1- reiškimu1 sktrJa didelės re,kšm_ėS. 
n,ai dėl sudarymo karinės sąjun- Laikraštis mano, kad Ja.pon1Jos 
gos t arp Jungtin ių Valstyb ių , Ki· vyriausybė neatidėli ojant apsvars
n ijos ir Angl ijos yra jau užbaigti. tysianti priešpriemones. 

Vokietijos ambasados nariai dar Maskvoje 
Berlynas. VI. 26. ELTA. Į spau- pridurta, ·kad Vokiet ijos interesų 

dos atstovų paklausimą, šiand ien -gynimą dabar perėmė Buli;a rija ir 
WDhelm.strassėje buvo paaiškinta, apie t ai yra pranešusi Sovietų Są
kad gautomis per vieną su Vokie· jungai. Tačiau kompetentinguo!.e 
tija drauginga valstybe žiniomis, Berlyno sluoksni uose nteko nez1. 
Vokietijos ambasados Maskvoje noma, ar tuo t arpu kuri kit~ ~al
nariai dar esą arba s avo tenykš-1 stybė yra par eiškusi savo sutikimą 
č iuose butuose, tenykštėje _amba• prisiim~i . Sovi".tų Sl}_iungos intere
sadoje, arba an:basados 1sta, gų sų gyneJos va1dmen1. 
Patalpose. :R.všinrn eu tuo buvo , 

Salvė skamba po salvės. Netrukus 
priešo eilėse pasigirsta lyg dūž'an• 
čio stiklo ar geležgalių džeršklmas. 
Pakyla dūmų ir liepsnos stulpas -
į orą išlekia pirmasis rusų šarvuo· 
tis. Po jo netruku, - Ir antras, ir 
trečias. Ilgiau nebelaukdami, kili 
5 šarvuočiai pasisuka atgal ir vėl 
dingsta artimiausioj pamiškėj. 

Dar kelios įtemptos valandėlės -
ir iš anapus, žygiuodami iš vakarų, 
pasirodo vokiečių šarvuočiai. kurie 
imasi toliau persekioti priešą. 

Kelias per Nemuną keltis la'svas 
Tiltininkai ir pionieriai skubia! ima• 
si darbo. Netoliese surandamos pa· 
slėptos rusų motorinės valtys, kU• 
rios tik dar daugiau įgalina pagrei· 
tinti žygio spartį. Dar nėra nė sep· 
tynių - kaip pirmosios vokieči ų 
armijos dalys, jau persikėlusios per 
Nemuną, žygiuoja toliau Jo šiauri· 
niu krantu. 

Pasirodo rusų lėtkuval. Juos i! 
tolo pasitinka zenitinė artilerija, ir, 
jiems dar nespėjus numesti savo 
maža malonumo težadanti krūvi, 
pionieriai spėja nutiesti Ir antrąii 
taką . 

Aplinkui miškuose tarška kulkos• 
vaidžiai, kartas nuo karto orą s~· 
drebina artileriJos sviedinio spro~•· 
mai, aidi šautuvų salvės. Tači a u 
prie upės pionieriai savo uždavinl 
vykdo šaltai Ir skubiai. 
vykdo šaltai l.l' skubiai. 

Nuo pat ryto 6.30 val. div'zijo5 

vades triūsia drauge su savo dal ies 
kariais pirmosiose eilėse . Prieš de· 
vynias per Nemuną persikelia ir 
kovojančio korpo vadas generolas.-

„Ž".ibo" spaustuvė Kaune, Duonelaičio 24; tel. 26616 
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LEIDilA LIETUVOS A"Tfl'ISTŲ FRONTilS 

1941. VI. 28. Šeštadienis 

riausybis nutarimas 
dil partizanų 

Mūsų kova su pasauliniu priešu Kauniečių aprūpinimus 

maistu sparčiai gerėjo 

aiklnoji Lietuvos Vyrla1111y• 
nutarė išmokėti visiems par-

ama algas už vių jų buvi• 
laiką būriuose ii tų jstaigų 
Įmonių, kuriose jie dirbo 
ii stodami i partizanų eiles. 

'zanai turi pristatyti sa• 
lnlrių vadų pažymėjimus, 
ose nurodoma, kuriame 
· ir kiek laiko partizanas 

inus sėti 
nevėlu 

IMAS LINŲ AUGINTO
IAMS 

· vokiečių kariuomenė iilai11-
·no Lietuvos ūkininkWI ii 
·ų pl6iikų - l'WIŲ komunistų 

Jie dabar yra tikri, kad jų 
nu prakaitu laistorr..a !emė 

vaiai&i priklaWlys jiems pa· 
. Ūkininkai ateityje dirb.9 su 
ir entuziazmo, o ne nW1ile:1k. 
prievartai, kaip buvo praėju. 

et.ai& 

vaaarj dėl Įvairių prielasčių 
ieku neulaėti gana dideli 
!emėa plotai. Kraštui rei• 

as maistas ir jvairi011 lali&• 
ūkininkams - pinigai, todėl 
tos iemėa negali likti nė 
aro. · Tuos plotus ,kuriuos 

Plenocentro, Maisto Ir 1'n1monė,i 
fabrikai nesunaUdntl. Darllu eina i 
normalla,i vėl... Plenoeenfrae orga. 
n ·zuoJa pieno pristatynų. Maltlnl· 

mo pad4>tis ril~o nekelia. 

Paskutinėmis dienomis buvo kiek 
sutrlkes Kauno prekybos Ir malti· 
ln1mo Įmonių aprilplnlmall blltlno 
,;reikalingumo prekėmis. Prekių trū
kumas buvo paslrellkę5 ne dėl pre
'k!ų neturėjimo, bet dėl transporto, 
nes bolševikai, vlsaJ neatsitvelgda· 
ml l miesto gyventojų padėti, jau 
sekmadieni konfiskavo visas Įmo. 
nlų susisiekimo priemones 11' dld!lu• 
mą jų Išvežė. DaJl., maisto produk· 
ų krautuvių keliom dienom turė. 

jo užsidaryt[ dėl !idaufytlj langų Ir 
k!tų sužalojimų, ypač tose vietose, 
kur ėjo didesnės kovos, 

PasitelraVUs atltlnkamo1e pl.'ekių 
~mu !r maitinimu beslrllpl• 
nančiose organlzaclJOM blml patir
ta, kad Kauno maitinimo padėtis 
lliena iš dienoS gerėjo Ir ma!tlnlmo 
problema jokio nerimo nekelia. 
l.aunieči.ai neturi balmlntla, nee pa· 

r
' talkęs sutrikimas yra. tik kellų 
!enų reiškinys, Maisto, Plenocen· 
ro Ir Paramos «arbinlnltat Ir tar

nautojai su .ginklu rankose aplYJlė 
evo fabrik).ls Ir jmones, Nieku lš 
)!lių !abrlk'l Ir Įmonių nenukentėlo 
f: r darbas Jau varomas tOllau visai 
'1ormallai. 

a aisėti Ir kurie Iki ilol dar 
t1. būtina uWtt 11aa111. Bir- Adolfo Hitlerio mintys iš MEIN KAMPF 

E 
Parama duon11 kepa pilnų tempu. 
ėl transporto prlemonlų netekimo 
uvo sutr!kęs prekių IAve!loJlmas, 
et dabar transporto :priemonių Jau 

'rauta ir prekių f!Ve!lojlmas vyks'.a 
ivarkingai. Parama Ir Malstpreky• 
l>a turi d'deles atsargas cukraus, 
linisko. Ir kitų prekių. 

n:ėn. pabaigoje ar net liepos l K r1-x :. di" 
pradiioje pasėti linai iki ru· , · ova P "" 11Y skąją pasaulio bolševiza,. 
d11r '""'Pffl uia1tgti ir pri• clją reikalauja aiškiai nusistatyti Sovietą Są

i. Karo metu !Inai fr llėmenya jungos attvilgiu. Nega~ velnią Belzabubu 
bai brangios ir reikali ngoa livaryti ( 7 52). 

žmonijos atmata, - kurie, pasinaudoję pato
giaJs santykiais, tragišką valandą užgrobė dide
lę v..Istybę, 1aukittlškat kraujo ištroškę-< miu4ė 
Ir Išnaikino milijonus vadovaujančios jos int.eli
gentljos ir, jau bus greit dešimt metą, vykdo 
visą laJką žiauriausios tiranijos režimą. Neuž
mirština toliau, kad šie valdovai priklauso tau
tai, knrloje retu mišiniu bestlallnis :EiaurUR1as 
jungiasi su sukto melo gabumu ir kuri šiandien 
labiau, negu bet kada, tikisi esanti pašaukta sa
vo kruviną priespaudą primesti visam pasau
liui. Neužmirština, kad tarptautinis žydas, kuris 
dabar Rusijoj beatodairiškai viešpatauja, Vo
kietijoje mato ne s\jungininką, bet tokiam pat 
priespaudos likimui skirtą valstybę (750). 

· Plenocentras l!m6al lltublal or
ganizuoti pieno pristatymą l 
Kauną. l v~ Kauno apyllnk~s 
!.š.siųsti instruktoriai, kurie tuč tuo· 
jau sutvarkys 'visų apylinkės ple• 
nlnl ų veikimą Ir suorganizuos pie. 
no pristatymo punktus. 11 kurių 
Pienocentras plen11 pasiims savo 
transporto priemonėmis. Jau su· 
žinota. kad Kauno apylinkių plenl· 
nės nenukentėjo, pieno yra ir Jis 
jau vežamas l Kaun11. Vakar Jau 
pradėjo veikti Kauno plenin6. Ti• 
kimasi. kad p0 kelių dienų Kaune 
dėl pieno nereikės stov6t1 Ilgose 
eilėse. Plenocentro velkitnll klek 
sutrikdė ta žiauri nekaltų lmonių 
medžioklė: tada daug pienininkų 
buvo Išvežta. Maistas pasiruošęs 
laukia iš ūkininkų bekonų Ir gyvu. 
Uų, kurių ūkininkuose yra, tik dar 
vis sutrikęs transportas. Siuo mo· 
mentu Maistas turi atsargų, Kauno 
fabriką. partizanai apgynė, nors iš• 
bėgdami boiševlka1 labai kėsinosi 
sunaikinti. Valgis gauna vis dau. 
giau prekių Ir tikisi po paros dienų 
geriau patamauu valgytojams. 

ės, todėl u! linų ūkio produk- ' 2 Ru P'k jam x. · • 
"kininkai galės gauti daug pi-1 • 8 " a e bo)...,vizm! ,!1188 turime 

Įžvelgti milsQ gyvenamame dvidesimtame am-
. . . Buje žydijos dedamą pastangą pasiekti pasau-

rų ~klm,ų sėmenų senomis : Unės valdžiOt!I, lygiai taip, kaip kitais laikotar
YI, t. Y; po ~ ka~kų u! l plais to p!M\lo Ukslo jie siekė kitomis bet esmiš

ami~ ~~~:at~!~~/nv~!: kai giminingomis priemonėmis (751)'. 
0 11 !'itiems, ne sėjos, reika· 1 S. Dabartinės Rusijos valdovai visiškai ne-
• gnefW draud!iama. galvoja garbingai sudaryti sąjungą ar ją ltlky
KOOPEKATYVŲ SĄ.IUNGA ti. Neužmirština, kad dabartinės Rusijos valdo• 

.,LINAS" vai yra krauju susit.epę niekšingi nusikaltėliai -

kiatijos karas prieš Maskvą yra Europos byiiaus žygis prieš ~olševizmę 
Vokiečių spaudos nuomonės apie naująjj Europos persiorganizavimą 

LYNAS. VI. 27. ELTA. Ap· 
B.9 Europ0s tautų nus'sta

dėl Vokietijos Sovietų Rusijos 
Wilhelmstrassei artimas Iaik. 

„Dle Deut&'he Diplomatlsch 
lit!sche In!ormation" prieina 

. kad V okietl;os karas prieš 
11 Yra Europos kryžiaus zygis 

bol.levizm11. Draugl.!lkos, ne
Ir net tos tautos, su kurlo

oldetlJa dar neseniai Jrovojo, 
sioe toe nuomonės, kad tai 

tisOII Europaa reikalas Laik• 
toliau nurodo, kad V~kletljos 
lstlnės Ital 'Jo. pusėje Jau ka. 

a prie! Maskv11 Suomija, Ru· 
ja, Slovakija, Vengrija. Ir 
ja neatsitraukia nuo bendro 

vin'o, o taip pat Ir Danija yra 
ukusi sa91yklus su Maskva. 
eglj-os kariniai vlene· at lyiiw:>
rlei bolševizmą „Nordiando" 
arte. Pabaltijo tautos sve'kina 
ių karius kaip jų !Alalsvlnto
bolševlkų prie91>aud09, .,Weat. 

" 1; andarte susijungė olandai, 
a; Ir valonai. Ir BulgarlJcs so· 

mas šio · e laisvės kovoje yra 
kai suprantamas. Jaunosios 
tljos glnkluo' OJlo, pajėgos pri· 
gla pr'e vokiečių kariuomenės; 
!joje Falanga ir kariuomenė 
rė pas: ųsJ l lsuropos rytus sa• 
rlWJ. Por ugallja supranta šios 

morallnĮ Imperatyvą. Tas 
yra Ir okupuotoje bei neoku· 

oje Pranc:QzljoJe, kurl0s nauja 

pažiūra l valstybę yra griežčiausiai 
prieA!nga bolševizmui. 
Tačiau kitoje pusėje stovi Angli· 

ja, kuri, kaip laikraštis pažymi, už
puldama Vokletij11 Ir blokuodama 
Europą, tevaro tik bolševizmo blz. 
nj, Jau ir šiandien aišku, rašo to· 
liau Iall<ra.!ltls, kad Anglija negalė· 
tų vėliau kovoti su savo bolševiki· 
niu sąjungininku dėl Europos gro. 
bio; Anglija ciniškai pasitrauktų l 
savo salas Ir Europą paliktų savo 
skurde. Taip pat Ir Amerikos karo 
kurstytojai negalėtų kitaip pasielg· 
tl. 
' Savo išvedž'ojlmus laikraštis bai· 
gla nurodydamas, jog Europos tau
t0s instinktyviai telkėsi aplink tą 
jėgog centrą, kuris vienlnlells ga. 
li pasiekti, kad laimėtų atnaujini· 
mo Jėgos amžiais vykstančioje jų 
kovoje su grlOIVlmo jėgomis. 
Todėl puolimo iš Vakarų ir Iš 

Rytų rezul ' ata• bus tas, kad Euro
poje susidarys toks lik"mo ir gyve. 
nlmo bendrumas, kokio Ilgšio! dar 
niekad0s nėra buv~. 

Berlynu. VI. 27. ELTA . .,Zemy. 
no kryžiaus karas prieš bolševiz• 
mą", ,,Bendra Europos kova", 
„Europa pradeda žygiuoti", .,Seši 
kraitai žygiuoja", - tokias ir pa· 
naiias antraštes Berlyno vakarinė 
spauda deda straipsniams, kuriuo
se plačiai iikeliamas !emyno soli
darumu, kuria jau pa.sireiškia 
SIIOmijoa, Italijos, Rumunijo11, Slo-

• vakijos ir Vengrijos dalyvavimu 
greta vokiečių ginkluotųjų pajėgų 
šiame iš tikrųjų Europos išsila.l.Svi
nimo kare prieš Maskvos tiranų 
valdžią. Ryšium su Suomijos val· 
stybės prezidento atsišaukimu ir 
Fiurerio proklamacija, .,Berliner 
Boersenzeitung" rašo apie „šmėk• 
Jų išnykin:ą", nes visos pasaulio 
tautos, kurios dar turi bent kiek 
savigarbos, yra akivaizdoje jų ver• 
tę ir ateitį liečiančio sprendimo. 
Priešo pusėje, ranka rankon su 
Stalinu yra ChurchiUio Anglija. 
Laikraštis pabrėžia, kad kova ry• 
tuose vedama ne prieš Sovietų Są
jungos tautas, bet prieš Maskvos 

prievartos sistemą, KremJiuje, ku• 
rios veiklai „§aunioji" Anglija ski. 
ria savo didžiausias ir paskutinią• 
sia.s viltis. Europos išsilaisvinimo 
karas, vokiečiams vadovaujant, 
būsiąs vedamas ligi sunaikinus 
priešą. ,.Deutsche Allgen:eine Zei• 
tung" Suomijos valstybės prezi· 

Zodtiu, Kauno maitinimo padėtis 
kasdien gerėja, Ir niekas neturi bai• 
mintis. 

dento per radiją pa.sakytą kalbą , tuose ir Anglijos karo, tos Angli
apie bolševikini u!puolimą vadina jos, kuri drauge au Maskvos vieš
,.vinu iš įspūdingiausių šio karo is• pačiais yra įvykd!iWli iemyno tau. 
torijos dokumentų" ir rašo: ,.Kiek- tų išdavimą. Ir Danija jllijungė l 
viena tauta, kuri savyje dar jaučia politinį žemyno solidarum11, kurio 
pakankamai jėgos laisvai gyventi, augimas šiuo metu plėtotei iemy• 
sugeba įvertint; šios kovos pras- ne turi pagrindinę reikiimę. Vado
mę. Kiekvienoje tautoje nebus ne• vavimas šioje kovoje, kaip savai• 
pastebėtas ir ryšys tarp kovos ry. minga būtinyb~ tenka Vokietijai. 

Vokie6ių aviacija ufvaldl visą rytų fronto erdvę ~ 
Netrukus bus smulkiai pranešta apie lemiamus laimėjimus 

Berlynas. VI. 27. ELTA. Iš in• 1 menę prie Vakarų sienų tik gry• jėgų kova prieš sovietų oro pajė
formuotų kariškų šaltinių prane- nai gyltimosi tikalais, tuomet būtų gas vyksta kasdien via didėjančia 
šan:a, kad karinės padėties Ry- buvę tikslingiau sudaryti prie Va· naikinamąja jėga. Jei aovietų lėk
tuose atžvilgiu ypač pa!ymėtini karų sienoa tolydinį gynimosi tuvai puola svarb!aWli&i Rumuni• 
yra šie trys punktai: fro:ntą. Tačiau, pažvelgus i žemėla• jos teritoriją. tai, matyti, todėl, 

l) Birželio 22 d. prasidėjusios pį, aiškiai n:atyti, kad kalbamieji kad jie mano, jog ten rasi, silpną 
pasienio kautynftl vyko planingai. miestai - Lvovas Galicijoje ir vietą ir menką pa.siprieiiiniD14- Ta
Numatomi lemian:i laimėjimai, ku. Baltatogėje prie NaI"Vos aukštupio čiau tenka konstatuoti, kad ir tie 
r ie prisidės prie tolimesnės padė- - kiekvienas yra maždaug vidu- puolimai iš oro neturėįo puiseki
ties plėtotės. 2) Tas faktas, kad ryje smarkiai j vakartn! išsikišusių mo: tenykšt6 l1Įjungtninkų ka• 
Lvove ir Baltatogėje įvyko didelės sienos sektorių. Kad didžiulės ka· riuomenės defelllj~a yra tokia 
kautynės, leid!ia padaryti tam tik- rinės pajėgos buvo sukoncentruo-1.stipri, kad jau ke]lais atvejais pa• 
ras išvadas .JeJ rusai, kaip j ie tv ir. tos kaip tik ši06e vietose, aiškiai vyko numušti villua puolančiUll 
tina, nebūtų t11rėjo puolimo tikslų, įrodo sovietų prieš Vokietiją puo- prieio lėktuvu.a. · 
o būtų koncentravo savo kariuo- limo tikslus. 3) Vokiečių oro pa· 



• 

l 

Visame rytų fronte pasiekta 
lemiamų rezultatų 

Taip 
uTarybų 

l,va O 

4tsakyta ; 
Lietuvos" anketas 

VYR. VOKIECJŲ KARIUOME- siekė savo 39-tą, ir 40,t.ą oro lai• 
Nl:S VADOVYBĖS PBANEšl• mėjimą,. 

MA8 

Tačiau naktĮ l birželio 27 d. jau 
joks lėktll!Y'6& nebeatl!krido. 

Beri.,,_. VI. 28. ELTA, Kaip 
DNB auiinojo, auomių naikintu
vai birželio 27 d. turėjo pirmąjĮ 
pasisekim~ Per aovietų lėktuvų 
puolimą suomių nailr.intojai nu
mušė du sovietų lėktuvus. Birže
lio 26 dieną vieną S<YVietų kovos 
lėk-tuV1Į numušė suomių zenitln6 
artilerija. 

SvarblaulllM trūkumas - melas. Telslngal illpranaiiauia atel'ls. 
.,Tel)'Vlloja tikras pas.11Jlo vadas Hitleri,"! Klaustukai su §auklu· 
kala- ,.Lietuvos evok1Jcija•. Pulaako ,.appati sta.cha.novlečlal Ir 

epartaolial". 
Berlyn111& VI. 21. ELTA. I š RYTŲ FRONTE 

Fiurerio generalinio ,,,,.. . 
ii t a b o. Vyriausioji kariuomenės . Berl.fll'M!l: VI. 28. _ELTA. ~oki~-
vadovybė J)Taneša: č_11,1 ~':' paJėgos, ~a1p DNB iš m1• 

. , . . htar,ruų sluoksmų patyrė, rytų 
Pll;llos .os penk_ios karo ve_w•. fronte visas penkias dienas, rem

mų _d1en0:1 ,parode,_ kad. Sovietų da.mi kairo veiksmus, buvo padė
RUSlJOS gmkluotos_ios paJĖ_gos bu- ties viešpačiai, ir pasisekimas 
vo paruoš~os pulti V1dunnę _E~- prieš S<YVietų oro pajėgas per pir
r.':1P'l·. Net Ir t~os~ l va~arus išsi- mąsias dienas buvo labai didelis. 
kišu11:uose ~asienio lanku~ a.p- Dar didesniu mastu, k•ai,p !\gi šiol, 
Imk Lvovą Ir Baltstogę, ~une sa- vokiečių kovos lėktuvai ir amin
va1'!1e bu:vo išstatyti vok1~1ų ap: gamieji bomboneeiai birielio 27 
sup~mu~ ~r to~ėl nebµvo . t_mkamt d. puolė geležinkelio linijas. at.o.. 
gymmU1S1, musų j_ung~ma, rado tis ir traukinius. Vienoje stotyje 
d1d~les mas~e puo~u, paruoštų buvo sunaikinti 45 vagonai, Ir.i.to
~y!etų Ruslj?E' ka_riuomenės ~a- se užfrontės vietose daua- tre.ukl
l~1ų. !)~l to Jau p1rmuose pasie- nlų padegta, vienur, bombai p&• 

n10 _mūšiuos~. buvo e_ustremta 8'U tai:kius. traukinys nuėjo nuo w. 
Sov1et~ Rus(J06 . kariuomene ir gių. Visa eiJė stočių sunal.ltinta. 
~ ~Jė_gomlS. V1S1;1ose frontu~e Krokuva.. VI. 21. ELTA. Geuto
lA!1DėJu9:1 mūsų kariuomenė pas,e- mis čia žiniomis, rusų lr.ariuome• 
k_ė dide~~ lemi~ų rezu~tų. _Ar- nė<! daliniams pr:skirti&jl politl
tumaus10Je ateatyj& a.pie JUOS niai komisarai da~gelliu atvejų 
bus ~pranešta. . . ul'Jdarė rusų k,areivius į jų a-Yna-

. Jurų k!'ro lai~n9:5 ir oro Ir.l!-· mus fortus. Todėl kareiviai, net 
nn_ės pa.~ėgos _sekmmga.i kov?~ neturėda,mi jokių pe=e.ktyvų a;>
t~l'.au pr1elš ~ntų prekybos Ia._i~~ siginti, negalėjo iš fortų pasiia
m!lkystę. Vienll;'l povande:nirus linti ir beveik visi, sustiprini.mus 
1a1vas, vadovauJ~mas kapitono bombarduojant, turėjo žūti. Nedl· 
leltena.nt~ Metzl&no, ; va.ka~ deilis kiekis i.šlrkusių gyvų rusų 
nu_o Afnlkoe nuska_ndmo penkis k.areivių, patekusių l volr.le<liq ne
priešo pre~yboe laivus. bendro laisvę, reiškė didelį pa.eip!ktinimų 
31.500 reg-struot'!, bru!to t?!lų tokiu politinių komisarų e!Įl'elliU. 
tl!-lpumo.. K~vos !-ėktuva.1 praeJU· Helsi:olds. VJ. 21. ELTA, Vo
s~ą nakt! prie b:ritų r;-:t~ pa.~raš- kieči'I pranašumas ore Rytuose 
č10 suna1k1no tris ~rovm1ų laivus, pradeda dabar pasireikšti jau Ir 
bendro 18.000 r~truotų br:iit~~ Suomijoje. Birželio 26 d. rw,ų lėk
tonų talpun_io. _Kitt oro_ puo~,m tuvai puolė keletą vietovių Suo
buvo _nukreipti ,l ~os_tų Įrengimus mijos kariuomenės umu,caryje. 

KITUOSE FRONTUOSE 

Nelaikykite. n:alonūs slr.aityto· 
jai, šių kelių eilučių .baltąją" ar 
,,mėlynąja" knyga. Viskas čia au
ra.lyta atsitiktinai. 

Buvo taip. !§mušus laisvės va• 
landa.i, il kompetetingos ministeri
joa j .Tarybų Lietuvos" redakcijų 
atvyko lr.eli tarnautojai ir, lr.aip vi
sur, pradėjo auraiinėti redak~ijoe 

Benr-, VI. 28. ELTA. DNB pal!Ir.i. turtą. Aeiminiškai kalbant 
_žiniomlll, britų llllttuvai nakij l - namini testamentą. Stai atidaro 
b:ržl>lio 28 d. au llillpnomia .i6so- vyr. redalr.toriaue J. šimkaue atal
mia ~o jelr.rtaU l llaw-- fto &ų ir jame randa tas kai kam lino
karų Vokietiją. Ji lėktuvų num„ lll&I a.nketa.s „Redakcija kviečia 
toe bomboe nep.acltlrė didelių akaitytojus pasisakyti dėl Tarybų 
nuoetoliq. Vokiečių naktinia.1 nai• Lietuvoe turinio". Anketoje trys 
klntuval ir '.-Jtln6a l)lllrankoe kla.utdmai: l. Kas miil!ų Iailtraltyje 
padari britams dldellq nuollloliq. pra.i ir kas blogai vykdoma? 2. 
Nlllltatyta, Ir.a.d buvo numulta 11 Kolr.ie stambiausi mūsų laikraščio 
anglų l&tu'VII, trūkumai? ir 3. Kokie Jūsų pagei-

Berl:r- VI. :n. ELTA. Du davimai, pastabos. Prie skaitytojų 
vokiečių povandeainlai laivai, po anketų nededame jokių komenta
ilge■nio žygio ,:rių Į aavo atra- rų. Kas kaip nori, taip tegul su
moe punktus, praneia aa,ie •vo pranta. Tik viena svarbu: veik vi
paaiek•tua rezultatUB. Vienu po- - anketos redakcijai buvo la.bai 
va.ndeninia laivu viename iyme nepalankios. Bet tai jau ne· mūsų 
nuelwtdino JI Yiao 89.000, kitas kaltė. 
- 90.200 registruotų brutto tonų Keletą anketų žodis žodin nura-
talpumo prekybos larvų. šome paeiliui, kaip jos „Tarybų 

Bed:,wa& VJ. 2'7. ELTA. Vokie- Lietuvos" redakcijos buvo gautos 
čių lr.ovos lėktuvai naktį l birielio ir aplan.k'an susektos: 
27 dieną Į iiaurie rytue noo Cro
mero nuskandino 2 pr:8'o prelr.y
boe laiVll8, 12.000 ir 3.000 l'el{i&
truotAJ brutto tonų talpumo, ir l 
šia.trės rytus nuo Washo - vieną 
prekyboe lai~. 3.000 registruotų 
brutto tonų tal.Į>umo. 

.,Skaitydamas Jūsų laikrašti tu. 
r!u tik tiek naudos, kad turiu P<>
plerlo... (tollau necenzūrinis išsi
reliklmas). Svarbiausias trūku
mas yra melas . Gana mus vai• 
llntl melu. Kodėl neparašote, 
koks skurdas siaučia Lietuvoje azi. 

Temzes žiotyse ir Į viena a~rodro-
mą, pietinėje Anglijoje. Britų ___________________________ _. _____________ _ 

tY:~ ~ 0i!~0 b~;;~~uti::~ Demonstraci1· os priaš britus Madride 
šaudymo baterija apš.audė priešo 
laivus kanale. 

Šiaurės Afrikoje vokiečių ko• 
vos l ėktuvai b:ržedio 26 dieną 
sėkmingai puolė britu kariuome
nės telkinius prie Sidi Baranio ir 
prieėiėktuv'nfa apsaugos pozici
jaa prie Tobruko. 

Britų kovos lėktuvų ir naikin
tuvų mėginimai pulti kanalo pa
kral,Ų ir va.kar buvo .atremti su 
dideEais nuos:oliais m-iešui. Oro 
kautynėse ir iš zenitinių patrankų 
buvo numušti deryyni. o ka.ro lai
vyno artilerijos - du britų lėk
tuvai. V:eną jūrų karo laivyno 
povandeninį laivą naikinto.ia. buvo 
užpuolę kanale du britų kovos 
lėktuvai. Tas laivas abu tuos lėk
tuvus numušė. 

Ma.drldas. VI. 2'1. ELTA. DNB Ma.dridas. VI. 21. ELTA. DNB ėmimo biuras. Jau dvi valandas 
praneša, kad Madride prie britų praneša, kad pirma.sis ispanų sa• prieš biuro atidarymą ten susirinko 
atstovybės jvyko priešbritiškos vanorių kontingentM kovai su labai Ilga eilė falanglstų. V'ename 
den:onstracijoa. Kai viena falan• prieš bolševiz.rui jau sudarytas. tik Madrlde neatsitraukdami &ilrba 
gi.stų vadovaujama eisena su prk,š. Tai bus pėstininkų divizija, sus;de- 25 gydytojai, allikdami būtiną svei· 
bolševikiškais šūkiai ėjo pro britų danti iš 15.000 yyrų. katos patikrinimą. 
atstovybės rūmus, rūmų balkone Madrlilas. VI. 2'1. ELTA. Tarp Madrldas. H. 27. ELTA. Kasdien 
pasirodė vienas atstovybės narių. ispanų savanorių dalyvauti kovoje Ispanijos raudonajame kryžiuje 
Demopstrantų tarpe pasigirdo bri.· prieš Sovietų Sąjungą minimas ir užsirašo labai ci'dells skaičius ispa
tam nedraugingų šūkių ir švilpi- generolas Rios Papapė, kuria iki nių, nor!nčių vykti kartu su Jspanl· 
m.sa. Demonstrantai pradėjo šauk- šiol tarnavo Ispanų Maroke. Ge· jos savanoriais, kurie kov06 su So
ti: .,Gibraltaras!" ir „šalin Angli. nerolas Papapė J,>ilietinio karo me- vietų Rusija. Dauirells JI tų Ispanių 
ją". Į atstovybės langus buvo pa• tu gynė Ma.dr.1do universitetinj dalyvavo kaip gailestingos seserys 
leista keletas akmenų. Demon- mieetll. · jau JspaniJOs pilietiniame kare. 
strantai, priėję vokiečių atstovybę, Madrlda& VJ. 27. ELTA. Birželio Pranelama. kad Ispanijos moterų 
sušuko valio Vokietijai ir jos Fiu- 26 ddeną 9 val. ryto vietiniuose Fa- sąjūdž'o vadovė Pil~r Pr\mo de Rl· 
reriui. lang<>s vadovybės rūmuose Madrlde l vera vadovaus raudonojo kryžiaus 

atidarytas p 1rmasi., savanorių pri· vienetams. 

Vengrija pradėjo karą su Sovietų Sąjunga 

J,tama atėjus! Parašykite, kad 
pasaulis tlnotų apie ubagų armijos 
atneštą skurdą, kad tremia lietu• 
v!us !i tėvynės i azljatų šalį. Ne
dėkite i lietuvišką laikrašti to viso 
pasaulio durniausio asilo mordos. 
Darblnlkas0

• 

.Jūsu laikrašty kal kurie dalykai 
net perdau11 11era! vykdomi. Ko
dėl jūs !inias dedat tik tas, ku
rios Jums geros, o kitų kodėl ne
dedate? Kodėl nieko nerašote 
apie komunistų „darbelius", kodėl 
Įils neparašote, kad pilni vagonai 
pr!klmlit! nekaltų moterų Ir val• 
kų? Gal to jums niekas neprane• 
lia! O būtų laikas sužinoti, nea kal 
tauta panorės Jums tai prane6t~ 
jau bus vėlu. Niekas pasauly nėra 
tiek kraujo praHeles, kiek jo su• 
irėrt komunistų partl.la. MllJlo PB· 
geidavimas ir patarimas nerašyti l 
laikrašti nesąmonių. Rašot, kad 
kapitalistų s,plll)da buvo darbo 
žmonių Išnaudojimo trankls, o 
kamgi Įūsu spauda tarnauja? 
Istorija kai kada jos relkl!mt !ver
tins objektyviai. Kam jūa beg-y• 
venate XIX a. tik Darvlno !; En
eelso mokslu. kuris šiandien bėra 
sudūžusi gyvenimo iliuzija. Tikiu, 
kad mano Rusija po 23 vergavimo 
metų prisikels naujam &YVenimul. 
Paminėsit mano žodi, kad šis ka
ras komunistų diktatūrai neša ka
pą. Pageidaučiau, kad ši mano 
anketa pas Tamstas iireit nepra
nykt\!, o liktų kaip vienas ili doku
mentų. Pas mane lieka jos nuora• 
šas. Su p a gar b a, 1941. VI. 17". 

„Viskas melas ir pagrista kvaila 
propapnda. Jūs rašote, kad žmo
nės skolina iš džiaugsmo, o visi uL 
dirba tik ant duonos ir druskos. 
Kodėl mes turime vėl svetimus po
nus? Vėl tik valdantieji gauna di• 
deles algas, o koks gi mums, dar
bo žmonėms, skirtuma~ ar buvo 
seni ponai savi, ar dabar grobikai, 
kurių dienos Jau ant plauko. Ne 
tik pagrobtų kraštų liaudis, bet Ir 
supuvusios sąjungos laukia išsiva
davimo. Kur m!!tai, kruoPQS, rū
bai Ir t. t.? Tegyvuoja tikras pa
saauo vadas Hitleris!" 

„Kodėl nerašo Tarybų Lietuva 
apie vidaus žinias, pav., 1;1.ple Lietu
vos 11evokaciją" ir kur „evakuo
tuosius" deda? Viršplaninis mela
vimas. Daugiau iš Tarybų Sąjun• 
cos teisybės ir mažiau iš užsienio 
apie atreikus. pageidautina nera
lrtl apie paskolos planus ir kol• 
chozus, nes ta mcliodija seniai 
mums įgriso. Su pagarba. A p g E\ u
t i stachanoviečiai ir 
spartuoliai". 

Ir ištisai visos anketos tekios. 
Kai kurios atsiųstos tik klaustu
kais bei šauktukais papuošlos. 
Bražas įvairus. Daug kur matosi 

Praėjusią, naktį Įva!rioee vaka-
111 ir .ši!JJT.ė:, Y-Zk-il~ ·l'9kietijoe 
vietoee priešas numet<l nl!ldiJ~lį 
skaičių IIJ)rogstamųjų i.r padega-' 
mųjų bombų. Civiliniams gyvento
jlllDIS p.adaryta nedidelių nuoeto
lių. Įvairiose vietose buvo su
griauti arba apgadinti gyvena
mieji namai. Naktiniai naikintu
vai ir zenitinė artilerija numušė 
du priešo lėktuvus. Kapitonas 
Ihlefelda:i, vienos naikintuvų gru• 
pės vadas, biržeilio 26 dieną pa-

'.!111 VI 27 ELTA M. !s ANGLIJA ĮTEIKĖ SVEDIIAI reikalų minlsterj Edeną. Dlploma• tikro darbininko ranka, daug kur 
··.,pĮlapeit-.. · · • ,n • 1 ūkininko. Yra ir inteligentų atsa· 

KA'IJT':('1lIŲ' ĮKARšTY. 
'Yokiečlų pėstininkai puola sudau

žytą priešo apkaB!l-

tert.. plnnininkali JlardosSy šiandien PROTESTO NOTĄ, tinių stebėtojų Londone manymu, Ir.ymų. Nenorėdami kraipyti anketn 
__ :,,, • ėdi Anglija Ir Suomija netrukus nu- ,. 

per Vengrijos atstvvų~.mų pos autentiškumo, dar iš pasisakymų,__ 
pranešė, kad tarp Vengr'l;/O.i.._ir So- Amst..rdarna& VI. :n. ELTA. trauks tarpusavio santykius. žinodami, kad kai kurie jų autoriai 
vietų Sąjung0s jsivyrauja 'k.i~ Britų radijo praneia, kad anglų JAPONIJOS VYRIAUSYB:E: IR KA- turi pasilikę nuorašus, - pareka
padėtis. Jis pareiškė, kad ima-' p~untinys Stockholme įte&kė RIUOMENQS VADOVYB:11:' l!IAN- me ir tą pačią rašybą,. Gi kam bus 
masi karinių priemonių. atsa· šveifi:;ioe vyriausybei notą, kurio- DIEN SUSIRENKA PO~IO noro sužinoti Ir čia I)epaskelbtų 
kant l sovietų oro pajėgų pa. je prot~ja prieš leidimą per · anketų turinį, tas galė.s kreiptis į 
darytąjJ Košlcų miesto puoli· šved!joe teritQriją gabenti vokie- Tokio Vl/28 ELTA. Vyriausybė buv . .,Tarybų Lietuvos" vyr. re• 
mą. Tas pranešimas atstovų bu- olų ka.riuomenM 'dalinius iš Nor- Ir Ir.ariuomenės vadovybė šiandien daktoriaus stalčiaus naująjį valdy
vo sutiktas su dideliu en tuziazmu. vegijos l Suomiją. 'Not~je pareii: SU&lrenka numatytas konferencijos. toją. 
Dešln 'ųjų opozicija reikalavo už. klama, kad britų ~aueyW .iii Be kabineto narių, abiejų kaTo mi-
draustt socialdemokratų partiją, reikalą laiko labai rlmtlt:\_ nillterlų su savo itabq - kariuo-
nes Ji padedanti Maskv<>s bolševlz- \ menės ir laivyno viriinlnlr.ai& -
mul SUOMIJA NUTRAUKSIAĮ'n'I tai t d l j d ......, "' 

BUD. APEšTAS. VI. 27. ELTA. SAN~,Y,C, su ·"GLJn p pa a yvau a aug ., .. au .. o-....... v., ~• stos kariuomenės vadovybėa atsto-
Ofic:aliai pranešama. kad Vengrija N Yort<aa VI !1 ELTA. .An!e-1TII• Ryšium 8'U tuo ,,Domei" pra-
dėl pakartotinio sovietų lėktuvŲ f1W _ • • • Lond e} neša Ir.ad Ir.onferencijoje bua apa-
puolimo Vengrijos valdomų sričių, riko.. agenturų !iniomls iJ Loooon •' ųrstyti politiniai ir Jtarlnl&l Jtlau-
priešingat tarptaut'ne! teisei. yra Suomijas puiuntinys 

I 
one slmai. , 

"'"Gri·;;;;;ir"b;i,;k;;;-.;;1~ij;~1\tko i Maskvą 
VI 21 ELTA. STOCKHOLMAS VI.Z7 E. ,,Svens-

1 
biltl leista_ ,,be joltio trynimosi P• 

Kat;~:ft~au;~jo p~~ša, britų Ir.a Dagebladet" praneša, kad Suo- bent! ~aro '~ediiagų 1 Sovietų 8'· 
ambasadorius sovietų Rusijoje sir mljos pasiuntinybėje Stoclr.holme jungų • 
Strafford Cripps ir britų karinė Įslraiė didelis skaičius ivedų aa~a• Amsterdamai Vl/ZI E. BrltlĮ ad
mi.sija jau atvykusi j Maskvą. norių lr.ovotl kartu su Suomija priei mlralitetas praneša, kad an1l1l 

StokhO!mu. VI. 28. ELTA. Už- bolševikus. lengvasis lr.ral~rla „Orlmaby~ nua-
slenių reikalų komis-aras Molot<>" TOKIO. VI. 2'7. E. Ypatingas Ja. kendo, 
vas, kaip praneša sovietų rad!.ias! ponijos pasiuntinys deryboms su Roma. VI. 27. ~- Cia pranešama, 
vakar priėmė l :14ask:Vą su~riž~I Olandų Indija JoAizava grĮ!damas kad, pasib~ i\alų kroatų 1lki· 
britų ambasadorių CriplJllll ir ~ su Japonijos prekybos Ir.omlsijos nėms deryboms, pru!dės ventrr'I 
anglų ambasadoe personalą, kurui nariais atvyko l Batavljų. Be to, kroatų elronomin~ derybos, ku-
prisistatė Molotovui. buvo pradėta japonų repatriacija rioms jau yra paslruoita.. 

Vlchy. VI. 21, J!?· Beziers miee- li Olandq lndijoa. KROKUVA. Vll. 27. ELTA. 
t~ suraat_a komun~ų apauetuvė. Sanchajus Vl/27 E. ll Manlloa Varšuvoje jslstelgė „Generalinės 
Ji buvo µ-engta viename nam_e pranešama, kad aukštasis komisa• gubernijos draudim\:> kontrol~ bJu
miesto centre. K~n!i&~uotas ~l- ras Fllipinuose pranešė, jog iš Va- as" Bi r bu generalinė 11u· 
delis kiekis sp~u~1ruų ir sv~rb1~ "n1•~no ""u•-•· nur""vmaia turi rberni· . ....._ ~!uav:ll& ilnloJe, • 
dolkumentų. Swmti 5 komuruata.i, "' "" -~ .... VVJ ,,,. v,,_ • · 



tuviškas dar teka kraujaa 
irdy motulėa Lietuvoa, 
ą atgimima., aaukia naujaa 
dilMą darbo ir koooa. 

, ttelaimingoji tėvyne, 
lmirik, kuo ookar gy1'6tllH, 

r tuoa, tavęa kur iiaigynė, 
11~ raudančią liūdnai • •• 

gyvas tavo artojėlia 
· m va.,aro., lauke, 

J 
J LAIIIVJ s 

šančių partizanai apgina Kauną 
Sanc!ių partizan&m11 teko 8Wl• 1 verM l pade,rtaa ginklų dirl>tuvet1. 

kua uidavinya - sulaikyti rau- Rallta puikaus &T<>l>io - pe-r 2.500 
dOllM'Dliečiua. SU8'Į)rogda,ua Ne- iautuvų ir daug šaudmenų. Ėm.6 
muno tiltua, jų bUJVo dar dau,r likę Įlinkluotia, kaa tiktai norėjo. Da.• 
ui Nemuw, Ir jie v'ų laiklĮ ban- bar Sanc!i.ų pa.rtizanai jau ,ra16jo 
dė praai,veriti Rklumomla tlee veikti. Tuojau jaietiprinta Metalo 
Sanc!:•la, norMaml paelektl pa- fabr"ike lr, pulnaudojant auj!la 
grindint' traaklm08i linljll - Jo- milro priedan,ra, Imta apiatadyti 
navoe pienų. Jelru tai jiems bil- Juozapa'Vic!laua proepelttu trauktų 
tų pavykt', viso Kauno ln'Jl~al raudonannleatal. Karo ,vobta 
tai būtų galėję turėti lemiamos nuolat dld6Ja: partizanama at~ 
reikimės. Jauadaml tai, šanc!ių tenka mna PSl kitoe auto mall
partizanal da1'6 didll!1.11Sia11 pa- nos. 1111nkvetimlal, keli kulkoavai
atBllgaa autnikdyti raudonarmle• dilai. pabilklal, tanJtetk. KCl'l'oa 
6:ama persikelti per Nemuų. Tai duoai kukart amarkean• Ir a6k· 

granatoms, bet čia patya krinta raudonarmlec!iai ven~ Ir, kaip 
nuo partizanų iln!-ų. pasklau paalikėjo, dėl to, jog bu-

Jiema pavyko. min«-•-
Cia, kaip ir viaur Kaune, par

tizanai savo lygiu.a prad6jo, turė• 
r e,,yra varpoa aukao fJf"!l'W, daml tilk kelia iautuVW1, paai-

di tavo pi61)ff gė'lu 
"lai8tytoa vaialria. 

ar IHJ1}Ta atiėru pūdym'f v.ebtus li krltwll-ų per bombar-

Tai!lau tuo metu, ka1 Metalu 
jau lalsėai vieiškai tvrtai Ir vei
kė orp.nizuotai, ;patirta, Jo« 
atambila raudonumlečl-ų daliniai 
lll)&ud!ia partianwt prie Nemuno 
Ir graao perailrėllmu. Iki tol i,ar
tlanal čia gynbl tWi: lautuvų uc· 
nimt; tuo tarpu nuo Napol-o 
kalno ir kitų vietų pylW lwlko
svalclilų lovinių krula. Laimei, 
-pakrantės partizanai gauna por,. 
ku~kosvaidži,ų; gynyba wstiprėja. 
Raudonarmiečiai bando ke-1.tla Ir 
keltu, ir motorlaiviu. Lr valtimla 
- vis neeėkmin,rai. 'Kai kurie 
persiyrę pasiekia beveik kulko
svaidžių lizdus, bando al)'Jllėtyti 

Su vla didėjanc!ia Įtampa pa- vo įbauginti, kad j!ema būsią 
kra,ntft partizanai kovojo nuo piaustomi lle!uvW Ir pan. Kapi. 
plnnadlenlo prleipl~ ligi anka· nė.se jie n&t tarp •vts aualiaudė, 
tyvo trec!ladlenio ryto, kada rau- nea vt.e.,t norejo -pulduoti, kiti 
donanniKial, neb«a:t vilčių pr&• tam pasiprieiino. Nel:lnla dM ko, 
lliverltl., auitrau.1<6 Lr iislakla.ldė bet nar■laulial kO'riel mo~l&i. 
'PO Jeaioa pa:krantea. Pata krltiii- RaudOllarmleB-ų laudymas labai 
kMwaiu mom•tu buvo tada, kai neta91Jue. Su juo 11artt11llflal taip 
n.udonarmiec!lal a6 apiaudyti a!lli1lt'&to, kad net nebavenigdavo 
Sančių &'YD)'INĮ II i,abūklų, ku- ją IOvių. · Apekrital, partiz:,.na i 
rleme nutldytl partisanai c!ia t.- J&lllan nuoata.biai drąsiai. Pvz., 
turijo tik 'Nllll prieitankinĮ JI&• bl -prie ltabo 911l"OllrO anedlnys, 
buki~ Ta&11 liuo momentu kai.p nleluia net nekrūptelėjo. Daugu
tilt jie buvo ų,laadyti li Yoklei!lq mu .N ),aTO atnrllrOe kariai, bu-
16ilr.tuvų. D vt.o YOl:le&-ų &'Vlaclja vt aa'VllllOrlal, laullal, dAnilnln
dalnal puikiai pųltarnaudavo kai, moblewlai. Nedau11r Sančiuo
kriutkala momentua. Nellnla, ar &e teatatrado kar!nlnk'Ų. J pabaigą 
YokW!ų a'\'lacljoa ndovyb6 taip 'jų akalalaa teslek6 10. Todėl or
idmiial sekė per Kauno radl,llĮ R'8'11lzuotmno trllkumu bu-vo ty. 
el1111člamu Sančlq ,,ltabo" pr111e- mlai jaučiamu. D peri.anų dau• 
iimua, ar naudojo. tik .. .,. Ivai- glau nukent6jo jaunieji, neturėję 
,o,ba, bet joa veikla 'riauomet JI&· kar!DM 11&tlrt:lee. O tar,p -partiza.
alreWllt6 tada, 11:&l Sanc!l-ų partiaa. nq buvo net H JMt,i amfia1111 jau
nama jĮ buvo relkallnĮtlauala. nuollų. Valkai neblogai tarnavo 

. • . • davlmlĮ raudonarmiec!LlĮ. Toliau 
manoa ~~Y'f:":,O Uno jau buvo nuginkluojami puldri 

-m711ėt,nes namų. • • kuelvlal, padųln6Jt1 namWI; bet 

ekėjo ir dgeao, 
· dangua - dar M, 
naktdė miegą nua, 

ėga bangos Ntnnune. 

ar rymo kryžkeliuoae kryžiai, 
ar koplytėlėa pakeliuos . .. 
ad eik, šalie, kur paairyžai, 
akot ir raat naujos dalios! 

tai vta buvo mdlmolla partizanų 
IIĮ)licinklav:mui. Vlaa paprėjo,kai 
pinnadieni apie 10 val., rmų pa
dųtt. 6mė liep81loti šanc!ių kar', 
nlal sandėliai.. Zmonės puolė prie 
galaraviečių; norėjo gesinti, bet 
rusų sargybiniai neleido. Vieną 
aargyi)inį pavyko nuginkluoti, bet 
kitaa pa.bė,go ir atkvietė pa tru
liua. Vis dėlto sargybos pagaliau 
buvo li9klaidytoa, ir žmonės į.si,. 

Partlanų alda'rin! c!ia -kino ryllsma pelailtytt, nl!9 telefonas 
dar tai, kad ji.e nuol&t buvo a.-p- Sanc!iuoee nevel'ltė. Viena 60 metų 
iiaudomi iš namų lydų lr komu- senutė sutiko iUvalin,ti raudon
nietų, kurie mnarkl1t11s!al Imdavo armiečkĮ pozicijas ui Nemuno ir 
veikti, kai tik raudonMmiec!iai bĮ uždavinį atliko. Paaitaikė ir 
pre.dėdavo spausti. Buvo kovoja. tokių „stach8Jlovin!Illkų", kurie, 
ma !iauriai. Tai greičiau toke-rdy- nelaikę vairo savo rank0<1e, ėmė 
nės. ne ka.ras. Pasiduoti nelaiffėn vafJnėtl mdlnoonls, pristatinėda-

mi gi.n]dus Ir ša udmenla. 

varbios informacinės 
'V. • 
z1n10s 

VALSTYBINIO S:fJKLŲ FONDO A,pyti,krlai luvuaiųjų partizanų 
PBANESIM,\S &kaic!i\.ts Sančiuoae siekia ligi 100; 

sužeistųjų mažiau. Didesnę fu,vu. 

.,Į LAISVĘ" Nr. a 

Ia plrmadlenl. Sekmadieni mil
staltytojus prašome dauglau 

ueyti radijo. 

,,l LAISVĘ" REDAKCIJAI 

o p!rmsdlenlo b1111 pllma stam
ti tel. 21414 ir 20530, admlal&

trac!Joa relkalala - 22430. 

nėti sėklinl11.11 sėmenis ne sėjai, 
bet kitiems reikala.ms ĮtlieiW 
draod ...... 

J. KRIKšŪIŪNAS, 
KIS „linas" pirmininkas 

,.LINO" PRANEšIMAS GELE
ZINKELIŲ STOCIŲ VIRSI

NINKA.MS 
'Kooperatyvų Sęjunga ,,Linas" 

kalai.s kreipti.a j Kauno Miesto ir 
Apskrities Policijos Vado Įataig,. 
Kaune, Gedimino - Duonelaic!io 
gatvių kampe (hv. Vidaus Reika
lų Ministerijoje), telefono Nr. 
26564. 

A. ZARSKUS 
Kauno miesto Ir Apskrities Pollcl

jOII Vadas 
Kaunai!, 194:lį bir!elio mėn. 27. 

Va.Lstybinio 86klų Fondo Centro siųj-ų daŲ sudaro jaunuoliai, pa,, 
KO'lltora jllako savo baz6ma ir rodę didelės drąaoa , bet neturėję 
punktams tuojau Imtis priemonių reikiamos patirties. Tac!lau, kad ir 
apsaugoti jų !inioje eaanc!iam tur- mvt', tie jauni ltariyJ;?ia., liks gyvi 
tui. Turimi pinigai, sėklOtl, invento- tautos a.tmlnty. 

(buv. Reapublikinė Kootora „Ll· VIETOS APSAUGOS EITABO 
ONO KABO KOMENDANTO na.a") praio geletinkelių stočių BENDRADARBIAMS 

ĮSAKYMAS Nr. 9 virii.nlnk11.11 !inkų, _pakutų .ir ~~d~- Vado pulk. Butkevičiau• pavestas. 
nų Vall'OlllWI, une yra JŲ v... o- prašau visus skyrių viršininkus Ir 

rius bei kitoks turtas turi būti tuo. Pa.darytieji raudonal'lllliec!i.ams 
jau patikrintas ir surašytas tuo nuostoliai yra labai fyn,.,ja. Šlm
reikalu aktM. dviejuose egzemplio- tai jų kirito nuo šautu'V'Ų Ir kul
rluose. Kai tik ims veikti paštas, ko,i,vaidžių ugnies; lletnalaa :111 
vieną akto egzempliorių tuojau at- skaičiWI nuskendo Nemune ; da.u
siųati Centro Kontorai Kaune (Put- gybė paimta nelal&vėn. Paimta 
vinsldo g-vė 7a) ir kartu suteikti daug karo medžiagos. Tačiau pats 
kitų paaiškinimų raitu apie bazės didžiausiu Sa.nči,ų partizanų lai
arba punkto padėtj. m.ėjlma:s yra tai, ka.d ~ wlaikė 

Ce-ntro Kontora prln:ena. kad l likusių raudonarmiec!ių (manoma., 
pa.gal bendr,. vyriausybės jllaky· j-ų b\lvua 3 di~itias) Įeiveritimą l 
mą visose sėklų bazėse ir punktuo- Sa.nči11.11 ir Kaun, Ir tuo ligelbėjo 
se t'uri vykti darbas. , visa, kas partizanų Jau antrą ka
V ALSTYBINIS SEKLŲ FONDAS ro &e.n, bUJVo Jalmę,ta. , 

Vado•M...,..11 .... t--u, ,.....,oi moae stotYBe, paskirstyti taip: kautynių dalinių vadus paruošti Iki •,= ...-,= ...,._ 1, VagonWI, kurie adresuoti 
q partizanų daliniai perorg&- Lietu- fabrikams, t. y., Šiaulių birželio 30 d. darbų apyska!lą - die-

ojami l ~ .,......_ Ry- ,......,_rnlj N v·1 · K nora§t!. 
_,. - """"' 08, • > ruoe, auno "''ržollo 30 d. 1 8 .val. !l tabo bendra. m au tuo visi partizanų d ... - - Alelmoto, llCažatkių "Lino" ..,, ' • • 

, •Ollių ap11a.uga ir paak:lri fabriklllllll, Kauno ir Šiaulių „Rin- darbia!, 9kyrių v'ršlnlnkal Ir kauty• 
eny11 visu.e turimus gio!rlua Ir guvoa" ir VilnlaWI aliejaus dirb• nlų dalinių vadai susirenka Zalbo 

medtiag,. privalo Ugi lian- tuvėlml, 9l'Ų8ti j važtaraščiuose spaustuvė_, salėje pas!lar!mo. Buv. 
, birželio 28 d., 17 yal. irr1'- nurodytas vietas. Vlet!n'o Apsaugos Štabo V!rAin!n-

Kaip vokiečių kavalerijos pulkas 
šturmu perėjo upę Ukrainoje 

tl Kauno X:..-0 Kommdantilrai 2. Va.gon11.11, kurle adresuoti kas Ali-tM Kaunu. Beri~. VI. 27. ELTA. Per dumblynu. Kitoje ul)bl ptlMJe vi&-
truoti. Nuo to pat l&ilto Rusijos fabrikams: Lmingradas Pll8t<1ba: Įeinama su žinomais ka.utynee, kurios vyko kadaise naa sovietų sutvirtintas 11.zdaa 

uoti lig'ii.oliniai leidlmai gink- _ .,Rabotnica", Lenlngradas _ slaptažodž!als. prie Lenkijos priklausiusioje Uk- dengė perėjimą. Nustatytu lai• 
laikyti lr vaikščioti nlllltoja Serp Ir Molot, Puikino - KuJo- BUV. LIETUVOS GELE:tINKELIŲ rainos srityje, blrl.elio 26 d!eną ku, auita.nt bwelio 26 dienai, 

oe. Asmenys, k.urle nuata.tytu tins.kaja, Charlr.ovas L Ka.natnyj V-BOS IN:tINIERIAI, TECHNIKAI, pasižymėjo viena.a vokiečLų kava- prieššarvinlai pabūklai pradėjo 
U gln:kl-ų pe~vmii l Zavod, Maskva - Eksportlen, EKONOMISTAI IR REVIZORIAI lerijos pulke.a, ypač puikiai įvyk- apiaudyti sovietų sutvirtintą.ji 
endantilrll, n~a, bue Odeaa - Dlutovaja fabrika Or- prašom! skubia! Įsiregistruoti ar dęa ataką slLllklomis a.plinkybė- °fudlĮ. Tuo pac!iu metu prlsia.rtino 

dtiaml vl9U Į,,tatymq l'rieitu- ia - Oriansltij lnol<oonbinat, pranešti savo adresą, nurodant el- mis. JA vienos vietovės, kurią bir- raiteliai, zovada prijojo prie 
Wiamilti - fabriką. Roza Luk- tąsias pareigas. želio 25 dienos va,karą -paėmė kranto Ir su visais arkliais peor-

PLK. BOBELIS, seml:,u.-g, Wia:mna - Wiazezru,ka· Registruojama Kaune, Patvins- priešakiniai div;zįjos daliniai, to- 'plaukė upę, neatsilvelgda.mi i bot-
Kauno Karo KOlllllllldlllll jaJnoc!eselnaja fabrika ir kt. grą- kio g. 27 (buvusiose Valst. Kontro- lesn.is puolimas turėjo būti vy,k- ševik-ų šautuvų ir kwlkosvaidžių 

stebėta, kad .Kauno mleeto gy. 
tolai maža! te5irQplna ivaros pa· 
ymu. Įsakau visiems namų val· 
ojama, kiemsargiams ir nenacio
uotų narnų savlnlnkam,, savo 
uose, kiemuose Ir gatvėse grle!

prlsilalkyti švaros taisyklių. Už 
ildymą /llo Įsakymo bus bau· 

arn! be perspėjimo. 
E. p. Juluno mleatA> B1ln1llstnMi 

NO'' V ADOVYB:fls PRANE
S „LINO'' (BUV. RMPU
INĖ KONTORA ,,LINAS") 

ARPAPSKBITINIAMS SKY
RIAMS, FABRIKAMS IiR 

FmKYKWMS 
!gi atskiro parėdymo vlalenis 
apskritinlams KIS „Linas" 

riams, fabrikams Ir pirkyk-
jsa.kau wstabdyti linų, pa. 

lų, ž.alia vos ir sėmemų pirkim, 
ūkininkų. Pirkimas bus atnau
tas, kada bus restauruotas su
ekimaa gelefilnkellai.s, sutvar
. aandėlial ir fabrikai ir kada 

peekelbtoe naujos linų ūkio 
:ul<tams kainos. Sėklinių sė

nų pardavime.a llnę auginto
turi toliau vykti senom 1s 

ųlygoonis. Parda.vi• 

mestas Petro Ceg!o Liet. 
ldaus pasaa Ir studento as
ens liudijimas. Radus, pra

au grąžintJ. savininku! arba 
erduoti Kauno miesto Ei. 

Stočiai. 

tinti Į Siaulius - Gubernija ,,Li- lės patalpose) kamb. 32 tetet. 20458• ~omas _balotoje vietoje ir forsuo- ugnį, o taip pat vis dar Aaudžiusj 
naa" 1-aa. Jama Viena upė. Nors per apaugu- sutvirtintu llzd11,. Visiškai peršla-

J. KR~,S-0.~A.S, 

1 

KAUNO ĮGULOS BAZNYCIOS sį . kriooais ir a~ki.r.a~ medži;&is pę ir ufxlusę. raiteliai. su savo 
KIS „Linas p1rmminkas BUVUSIEMS CHORISTAMS : .amt~ l~k. ll!J)ėe ėjo keha.t1, tač1&u arkliais p89icl<ė kitą u,pės krantą, . . l .)UI pasi.baigė ps,r 200 metrų nuo išlbldk6 eovietų pėstininkus ir zo• 

VISOMS UGNIAGJ!'SIV ORGANI- / Išs!lalsvimmo proga., , buvusis 

I 
upės kranto ties neperbrendamų vada persekiojo bėgallltįii priešą. 

ZACIJOMS IR BUV UGNIAGESY- Kauno Įgulo. bažnyeos cho- ----------------------------
BOS DARBUOTOJAMS ras, ši sekmad:enl organizuoja g!e· 

Tlksl alaikyt! ir ·1 rinti dojlmą per pamaldas 11 val. 30 min. l R A D / O p R O G R A M A 
u P sus . P Kauno Įgulos bažnyčioje. 

krašto priešgaisrinę apsa'!gą Lietu· Vl.sus buvus!uos'us Kauno Įgulos l• it a d l• n Ia ,a. VI. s • It m • d !e n Ia 20. VI. 
v0s Ugnla~!ų Organ zacijų Sąjun· bažnyčios choristus kviečiame at• UO. Ma!M. (pl); a.35. La!ltu, t!n.!01: 
ga prašo visas ugniagesių organJza. vykti sekmadieni, biržel!o 29 d. 10 9.30. Malda (pl); 8.35. L&lltu, ltnloc, uo. Koncertaa (pl); 7.0-0 : ZINIOS vo-
cijas Ir paskirus ugniagesybas dai;- val. choro salėn I repeticiją ir 11 pranešimai; s .50. Koncertaa (pl); 7.0-0. KIECIV' KALBA; 7.10. Olmnaot.llta, 
buotojus imtis tuojau organlzuo.! val. 30 m ·n. 1 bažnyčią giedoti. ZINIOS VOKIECIV' KALBA; 7.10. Ry- Tad. Ma,1Joilen6; 7.25. R:,tlnla toncer• 
Ir stiprint! miestų, jmon!ų l_r kaimų Choro D!rlcentas Ir Varct,nlnlllkM tlnis 11:oncertaa (p!); 7.20.-U5. Kar- ~-IJ(

01
1)1.,); 

8
•_
2
.
0
00_ · LL&lltlau<llu.ea ::1

0
00.
00 

lnf(p~)':, 
ugniagesių komandas, tar,ant, su· tojlm&s ova.rbemlų llnlų, pranetunų, -
tvarkyti turimas vieloje pr!ešgals· ĮSAKYMAS SPORTO REIKALAIS tolimesnė dlen01 P~&. ~ 5

• (!a!f;~; •~-~~'.'"ik~~;,,~on„c::: 
rlnes prlemonee, pasirūpinti van- Mleatų ir apskričių fizinės kui- 7.,ii-12.00. P• r tu.uta bemlų llnlų. pranešlmų, tollmeanė die• 
dens lialtln'al.s Ir. svarbiausia, (kur tūros Ir sporto komitetų turtą pa. 12.00. Va11>ų mueilta l.t Karo Muale- nos prorrama; 9_30. s1mrontn6o mu-
toklų dar nėra) suburti bent mini- vedu savo žlnion perimti lr iki jaua; 12.05. LalltM, Eltoo llnloo; 12.20. zlkos tancertas (pl) ; 10.20. Transll•• 
mallus riklų ugniagesių būreliue. Tautiniai lolclal (pll; iz.ao. ZINIOS clJa pamaldų ll A,:1tltatedr01 - Baz:U• 

Apie komandos sudėti. turimą ir atskiro nurodymo globot! šiems VOKlECIV' KALBA; !Uii-13.00. Io- 11:01; lUO. ZINIOB VOKlECIV' KALBA; 
trūkstamą prlešgalsrinl Inventorių asmenims: rormaeljoo, tollmemė dlenoo procrama. 12.,ii-lS.O-O. Luitu, llnios, praneAlmai, 
pranešti Lietuvos Ugniagesių Orga• 1) V!lnlaua - Kullavul Alet- 13.0-0.-H.oo. Perhulta tollmemė dienos p,_ama. 
nlzacljų Sąjungai, Kaunas, Vilniaus sandrul, Kllmul Juozui lr But.ltul u .oo. :tINIOS VOKIECIV' KALBA; 1s.oo-u.0-0. p e r t r a u k a 

g. 21 nr. bt. 1, tele!. 20407 tuojau, Pranul; U.lii-15.0-0. Pertrauka 14.0-0. ZINI
1
?5_

1
• v1f.0-0Kmč. PIV'er t rKAauLBk Aa 

! doėj 'kt! 2) 8laullų - Variakoju! Viliui Ir • ~ • 
~ui,rr ciel;:i~~lg/ra T..::i,~:l u'. Peleck!u! Antanui; 15.00. p~~/:s;;rt~~ 15.00. ZINIOS ESTŲ KALbA; 15.15. 

• • • 3) Panevėžio - 8epalčlul; Vaikų valandėlė; 15.45. Reportah • 
Valdybos nariai prašomi tuojau 18.45. Koncertu (pl); 17.00. ZINIOS ,.Selanacllenia Kaune" ; 15.00. Mišrus 
pranešti savo dabartinius adresus. 4> Marijampolės - Puskunlglui VOKIECIV KALBA; 17.10. Dainuoja 11:oncertaa (pl) ; IM5. Lallcu, t.1n101, 

L U. O. S-gOa Valdyba Leonui, Senku! Viktorui Ir Kijaus- Valstybės Operos solisU E. K&rdelienė; praneš!mt.l; 17.0-0. ZINIOS VOKIECIŲ 

BUVUSIEMS KAUNO APSKRI• 
TIES POLICIJOS PAREJOO. 

NAMS 

Įaakau buvueien:s Kauno apskr. 
Policijos pareigūnams, atleistiefflll 
iš policijos tarnybos nė vėliau kaip 
1940 m. rugsėjo mėn. 20 d., gtjlti 
į savo nuovadų bkstines ir imtis 
iniciatyvos suorganizuoti nuova
das. 

Instrukcijų ir visais kitai.a rei-

kui Pe ttul; 17.25. Eltoo tlnloo, pran„imal; 17.,o. 11:t.lba; 17.10. Koncertu (duetu) . Dal• 
5) Vilkaviškio - §aul!ul 8ar0nul; Armonikos muzika (pl) 1s.oo. u l&llt· nuoJa Vt.lst.ybėa Operos aoltatm Jasai• 
6) Telšlų - Llberlul Gasparui; raščlų; 18.15. Da.inuoja Val.sty~• ope- tytė 1.r Ama>tauatteno. Programoje llau-
7) Ukmergės - Vltkauskul Sta- roa solistu A. Kučmllia; 18.30. Repor- dles c1a.1noo; 17.25. Eltos linloa, prane• 

s!ui · tabs; 1s.,s. Koncertaa (pl); 19.00. liimal.; 17.,o. u llltlikoo spaudoo; 19.00. 
ai Alytaus - Blludžlul Albinui KALBA VOKIECIV' FRONTO POSTAS; Muzllcos, dainos ir poez!joa valandėlė. 

Ir Va rankai Zigmui; 19.15. Portep!jooo muzika (pl); IUO. DalyvauJa. Vt.lat,l>ė• Oper01 soll"' u 
9) Trakų _ Matusevll!lenel Le- INFORMACIJOS Ill BERLYNO: 20.00, Ipplltu Naurųl.s; 19.30. INP'ORMA• 

!INIOS Ill BERLYNO; 20.15. Policljoo CIJOS VOKIECIV' KALBA 20.00. 
onidal. pučiamųjų orteatro koncertu . Dlri1. ZINIOS VOKIECIŲ KALBA ; 20.15. 

(pas.) A. Keturakis, J<muš .. ; 2U5. Zlnlos, programa ryt. Operų arijos (pl); 2M5. Zinlos, progra-
L. e. p. Kūno Kultūros Rūmų dienai; 20.55. Prosramos ubica: t,a. ma rytdiena!; 20.55. Progra.mos užbal• 

Dlrektor!ue. banal<t. Himnu (pl). ra: IAl>tlllaltt. Himnu (pl). 



' LArsvi Nr.a 

Besitraukiančių bolševikų 

11 kafrls l deliM: 1. 1'Uf1! padegtf Aleksoto sandėliai; Z. ru1111 susprogdintas V11tauto Did~ofo tiltas; 3. ant tilto ~vusws raudonorios kariuomenės palaikai; 
ktmas lieptu, pada1'l/tU per susprogdintą tiltą. 

Kautynės dėl Aleksoto tilto 
Lakūno ltn. Dženkaičio mirtis 

Smarkios vokiečių ir rusų 
lėktuvų kautynės ore 

ya1car_ lsl~ėlome U'UmPll „ne vl• llS-20 !,m,, bet nėn-!1- ~lų. Tuo l tereikia. kad tiltas būtų išlaikytas 
sa, tiksli11 !inutę a.p1e mllsų part!• metu L1nksmekelnyJe sovietų bu• ir nuo Veiverių gatvė$ pusės sovie-
zanų kautynes dėl Aleksoto tilto ~" ..... "nkl sandėli p t · · 

PER KAUTYNES VOKIEOIŲ LAKŪNAI NUMUSĮ: 28 SOVIETŲ 
MASINAS 

ir lak. ltn. Dženkalčio !uvlm'I, v~ -':"""8 &'":""". ~ ų . 8 . !-" ų puolimas sustabdytas. Bet apte 
šiandien redakcUai pavyko gauti sb&.igu.s did1es1ems ginklų sandėhol 17 - 18 val. iš užpakalio ltn. Berly,ms, VI. 2'7. ELTA. Vieną 
apie tai papildomų iinlų, todėl 118• sprog~. l_tn. Dž~aičio_ pa~ti- Dženkaiči_o partizanų būtj puola vokiečių smingančių IMttUMĮ es
lime tiksliau nu.lviesU herollikas zanų b~s Įfflbrauna l_ iAhk~8:6 ~et~mlS ir šarvuočiais ginkluoti kadrilę, kuri birželio 26 d. bom
partlzanų kautynea dėl to tilto Ir nesunaikintas patalpas ir apsll'Up1- sovietai, numuša paJ1ktas užpakeJio b&rdavo rytų fronto Gudijos sek
dldvyrlšk11 lak. Jtn. menkaičlo na ginklai., bei šaudmenlmis. Tada apsaugai nedideles sarfybas dides_- toriuje bolševikų šarvuočių jun-
111lrtl. BadakcU,.. ltn. Dten.kaitis pradeda Aleksoto nių sargybų dėl žn:onių stokos ne. ginius, automašinų voras ir ka-

~to pu'!limą, nežiūri!}t to, !J.ad buvo galima pastatyti. Po to, išli- riuomenės telkinlue, jai gtjžtant 
Vienos iš svarbiausių kautyn ių, JUO trauk,a labai stambios sovietų pę iš šarvuočių. automatiniais atgal, puolė i,tiprua bollievikų 

pareikalaVU11ios daugiaUllia mūsų ~gos. ~Bideni;d_ami L~smakal- gink!ais pradeda šlaite esančių naikintuvų junginys. Kilu!lių 
partizanų aukų, buvo kautynės dėl n,o Ala1to medž1a1s, partizanai pa- partizanų apšaudymą. Per dešimt sma.ritlų kautynių metu vokiečių 
Aleksoto tilto. Pirmadieni, dar ge- mažu prislenka prie Fizikoa Cbe- partizanų vietoje nukaunama. o llllling&ntieji lėktuvai numušė 28 
rokai prieš piet, išsprogdinus Gele. mijos !Mtituto pateJpų ir nuo jų pa~ ltn. Dženkaitis peršaunamu j eovietų mašinas. Jau ii toli vo
žinkeJio til~ sumuštos raudono- beeileidžiančiame šlaite Įsikūrę, dešinjį plautį ir kairiąją ranką. !<iečių lėktuvų įgulos m kylančio 
s io.s arn:i,ioe gana stambūs daliniai pradeda tilto ir j jj vedančių p.t- Kautynėms su užpuolikais tebe- dulkių dei>esio euprato, kad nuo 
visą dien4 traukėsi Aleksoto ir Pa• vių apšaudymą. . vykstant, sunkiai sužeista.sis Jakū- žemės pakyla didelis skaičius so
nemunės tilta.i.!I pro Kauną rytų šaudymas labai $kmingas. Ltn. nas nutraukiamas į apačią, vienos vietų lėktuvų, Vokiečių lakūnai 
link. Tuodu abu tiltu saugojo stip- D!enkaičio partizanų būrelį t.Bu- gaile.stingo.sios sesutės perrišamas tuoj parengė savo mašinas pulti 
r ios šarvuočių ir pėstininkų sargy. daro apie 20 - 30 žmonių, tačiau ir tik antradienio rytą perkeliamas ir pilnu tempu įsiveržė į bolševi
bos. Buvo aišku, kad utminuoti jo automatinių ginklų ir šautuvų per Nemuną laiveliu ir paguldo- kų lėktuvų tarpą. Lėktuvai pašė. 
tiltai, kai ti)I stambiosios raudonar. ugnis tokia stipri, kad Veiverių mu Senamiesčio ligoninėje, kur 1118i.ai sukinėjosi vienas aĮ1link 
miečių jėgos juoa pereis, tučtuojau gatv~ Nemuno pakrante enančias trečiadieni po piet ir miršta. 

kitą. Švu,čiamosios ra.ket0& raižė 
orą. Už kele-toe sekundžių pirmie
ji bolševikų „Rata - Weber" tipo 
naiikintuvai pradėjo kristi f.emyn. 
Tuo taz,pu trys sovietų naMdntu
vai priskrido prie eskadril6s ka
pitono lėk,tuvo, o dvi kitos „Rata" 
'firmos mašinos puolė jį ii ufJpa
'kalio. Užpultasis lė-ktllVlUI pradėjo 
!iaudyti visais prieAakinia,iiJ kui• 
kosvaidžiam, ir, lyg laibo trenkti, 
du sovietų lėktuvai, vilkdllllli juo
dą dūmų uodegą, pradėjo pulti 
žemyn. Kiti SOl'lietų lėktuvai mė. 
g.ino pabėgti, bet vo1tiiečių smin
gančių lėktuvų eskadrilė nuskrido 
jiems įkandin Ir numušė dar ke
letą maiinų. Tik keletui rlllMĮ lėk• 
tuvų pavyko pasprukti. " 

bus išeprogdinti. Todėl kilo būti- gatves, iAilgai tiltą kitoj Nemurlo Likusieji partizanai, sovietų 
nas reikalas vieną ii tiltų per Ne- pusėj priešais esančias gatves par- smarkiai apšaudomi, priversti 
muną. žūt būt, apsaugoti nuo iš· tizanų ugnis šluote šluoja. Sovietų Linksmakalnio šlaitais trauktis. 
sprogdinimo. - 18Wlisiekimea tiltu nutraukiamas. Traukiantis vėl žūva keli pa.rtiza-

švedų laikraštis apie Lietuvos pionierių stovyklas 
Dar gerokai prieš piet lak. ltn. Nuotaika pakili. 2emai esančiuose nai. O vakare, lygiai vienuoliktą 

Dženkaitis, vieno mūsų aviacijos Senamiesčio ir Naujamiesčio rajo- veJandą. s ovietai, bijodami naujo 
karininko padedamas, Aleksotol nuoe vyk8tf\ll intensyvus kulko• partizanų puolimo, tiltą išsprogdi
kalne, Linksµ,akalnyje. pradeda svaidžių šaudym88 partizanams, na ,nors tuo metu tiltu žygiavo pa
orga,nizuoti partizanų būrį Alek• tilto puolėjams, ikvepia dar dides- čių sovietų pėstininkai, kurie visi 
soto tiltui užimti. Surėnkama a,pie nės dr~. Jau, regis, nebedaug' sykiu su tiltu žuvo. 

Stockholmas VI .27 ELTA. ,,Stock
holms Tldn}ngen" praneša, kad 
bolševikai mėgino Lietuvos jauni
mą Įtraukti Į savo eiles, rengdami 
komunistines pionierių stovyklas. 
Spygliuota. viela aptvertose stovyk. 
lose komuni!linlam auklėjimui 
skirti valkai praktiškai buvo laiko
mi kaip belaisviai, atskirti nuo bet 
kokio susisiekimo su kitais žmo

taikos pasiūlymą, yra. ai6ku. kaip 
šiandien Wilbelmstrassėje buvo 
pranešta užsienių spaudOl!I atsto· 
vams j jų paklausimus, grynaa 
prasimanymas. 

šVEDIJA ATSTOVAUS ITALJ. 
JOS INTERESUS SOVIETŲ S~

JUNGOJE Kovos m ei s teri a i p a gi ro s 
įspūdžiai 

ir 
Pirmųjų k o vų 

Vokiečių narsiosios armijoe žy- sprogstančius sviedinius jie mėgi,-1 sutriuškins tautų ir žmonių katOll'• 
gis prieš Sovietų Rueijos bolievi- no aiškinti, kaip pratimų šovi- gą - Sovietų komunizmą. O ma
kus uėtiko mane kaime, a,pie try- ni.us, nes nė vienas jų į lėktuvus ne ypač • domino vokiečių a viaci
Ji.ka kilometrų nuo Kauno. Plr- nepataikydavo. Pagaliau net pat s jos žygiai. nes, supra,ntama, tik 
m:eji vokiečių aviacijos smūgiai į ėmiau svyruoti, nes ore aukštai juos tegalėjau stebėti. Dvi dienas 
Kauno aerodromą pranešė, kad skraidančių lilktuvų ženklų pa- - b:a-želio 22 ir 23 d. - sekiau 
Adolfo Hitlerio ,;rokietija pradėjo pruta ak.imi nebwvo g.alima įžiū- pralekiančias vokiečių plieninių 
savo istorinę mii,i,ią, a:pvalyti Eu- rėti. Boc kada ties kaimu pasiro- paU!kščių pui:kias eskadriles ir vis 
ropę nuo komunizmo pf!.baiso6, dė gražiai išrikiuota 24 bombone- laukiau, kada stoe i kovą raudo
kuri jau -ta ikė pa.vergusi š i:,eiolika šių eskadrilė ir kai priešlėktuvinė noji bolševikų aviacija. Juk tiek 
sąjunginių vals tybių su dviem artilerija teiššovė tik kokius sep- daug mes, buvusieji komunistinio 
šimtais milijonų žmonių ir int en- tynis netaiklius sviedinius, aš be- rojaus vergai, buvome girdėję 
syviai ruošėsi pavergti kitus mi- veik įtikėjau, kad vyksta ne ka- apie aovietų „herojus - Jetčikus", 
lij onus europieč :11. . Tie pirmieji ras, bet didžiuliai oro manevrai. apie jų aviacijos galybę. Kllll' gi 
aviacij0$ smūgiai sukėlė visą kai- Tik čia pat sutikta iš Kauno at- tie „heroj.aL"? Kur ta .ii: narea? 
mą - vyrai, moterys ir valkai iš- b~i moter,is vėl mane grąžino Tik vieną kitą kartą. temačlau vie
bėgo l kiemus ir telkėsi būreliais. "į realybę : ji pasakė, ka(j pirmieji n:eą, lyg išsigandusį ir susigėdusį 
Nors ne vienas suprato, kas pra- vokiečii: aviacijos taiklilll smūgiai žvalgybinį sov :etų lėktuvą., kuris 
dėjo, bet mils11 iškankinti kaimie- jau sumalė Kauno aerodromą. praskrido žemai, lyg slėpdamasis 
čiai ii karto dar nedrįso vieiai Tik tada aš ėmiau iš tLkrųjų jus- tarp girių ir aukšti:ii: Nemuno 
reikšti savo džiaug,5,mo, - nes ·u, kokia galinga Ir neįtikimai kranti:, 
aplinkui slankiojo nelinksmi kom- drąsi yra ta vokiečių aviacija, 
jaunuoliai ir "kaimo „paretgūnai" . apie kurios nuostabius žygius, 
T.ačlau paslėptas džiaug:!lllb!ls ypač ties Kretos sala, buvau akai
skambėjo beveik visų balse, o vie- tęs laikraščiuose. 

nss kitu, . i,pausd_a!D&:5 . ra~ką, Kai BUpratau, kad didysis atsi• 
s 9:vo patikrmam bLčiub_u1 re1~š-, skaitymu su bolieviemu yra pra
mm_ga1 tarė , kad_ komunizmui Jau sidėj~s. j.au 1J1enkai bedomino ma
atėJo galo pradžia. ne toe drąsiOl!I kaimiečių šnekos 
Tačiau nėgaueūs komunistai tą ir iiliejama bolševikams neapy

pas·Jėptą džiaugsmą pasistengė l kanta, sužinojus, kad vokiečių ar
nuslopinti karo veiksmus išaiikin- mija jau žygiuoja. Įdomiausia 
daml kaip oro maneVI'U8. Net buvo konstatuoti t1Į v:suotinj įsi
priešlėktuvinė$ artilerijos Oll'e ti.klnim4, kad Vokieti.ia laimės ir 

Karo cenzūros leista. 

Tiesa, vienas kaimo žmoĮ\'lls 

matęa , kaip vieną vokiečių naikin
tuvą užpuolė try s rusų naikintu
vai. Jis ėmęs drebėti dėl jo .liki• 
mo. Tačiau greit pasirodė, kad jo 
nugastav:rnai buvo be pals'rindo -
vokiečių naikintuvas taip vyriš
kai manevravo, nardė ir šaudė, 

kad ne t ik pabėgo nuo raudonųjų 
naikintuvų , bet net vie,ną, jų „nu
le:do" . Suprantama, kad, šitokius 

nėmis. Laikraštyje „Stockholms I Berlynas. VI. 2'7, ELTA. IA kom. 
Tldningen", tarp kitko, rašoma: petenti.ngų šeJtinių čia pranešama, 
,,Stovyklų vietos ligšiol buvo neži- kad Švedija a,psiėmė atatovauti 
nomos. Tik dabar valkai yre. su- IteJijos interesus Sovietų Sąjun• 
rasti, būdami apleisti ir kęsdami goje. Klausilr.as, kas Sovietų Są• 
dldel! alkĮ. Lietuvos Raudonasis jungos interesus atstovaus Italijo. 
Kryžius dabar jiems pasiuntė mals- je ,ligi šiol dar nepaaiškėjo. 
to ir tuo pat metu nelaimingosioms 
motinoms pranešė , kad jos atsiimtų Stookhol.r.-, VI, Z7, E. ŠVedljos 
savo vaikus kaip galima greičiau" . tejsmas patvirtino Stockholmo mJea· 

PAPENAS NESIOLĘS JOKIOS to teismo sprendimą, kuriuo komu-
TAIKOS nlstų laikraščio ,,Ny Dag" leidėjas 

Berlynas. VI. 2'7. ELTA, Užsie
niuose paskleista žinia, kad Vo
kietijos pasiuntinys Ankaroje von 
Papenas 8Sf\ll padaręs tenykščiam 
Anglijoa pasiuntiniui savo rūšies 

dalykus matydami, rusų karinin
kai ėmė keiktis. 

AtTodo, kad raudonoji aviacija 
kovose ties Lietuva nieokuo nega-
1~.io pa11:•rodyti. Vokiečių Jėkt111Vai, 
sudavę pirmuosius triuikinančius 
smūgius rusų aerodromams, tuoj 
užviešpatavo erdtvę ir ėmė negai
lestingai persekiot\ bėgančius ru
sus. Prisimenant pirmųjų kovoe 
dienų vokiečių aviacijos drąsius 
ve',ksmus, nenoromis ateina i gal
vą palyginimas pradedančio pre
tensingo šachmatininko lošimo su 
nenu,galimu pasauliniu meisteriu, 
kuris pirmoką negaislestingai su
gėdina. 

Spangberga8 už švedų spaudos lais. 
vės laužymą nuteisiama,. 6 mėne· 
sius kalėti. Vienas nutel.stojo 
straipsnis nukreiptas prieš Suomljll, 
To straipsnio antraštė yra tokia: 
„Suomija atslsa~o nuo draugiškumo 
pakto su Sovietų Sąjunga'', 

Va!tngtonaa VI/28 E. Artimas 
baltiesiems rūmams Lindley pa. 
reiškė, kad netrukus Jungtinės 

valstybės paskirs Olangkaliekul 
politinį patarėją. Tas Amerikos 
patarėjas Kinijai bus paskirtas ry
šium su ginklų išnuomojimo Ir pas
kolinimo Į.sakymu. 

Tokio VI/27 E. Japoną vyriausy
bės atstovas vadina ,.kvaillausials 
gandais" lš Londono skleld!iamus 
gandus apie Japonų mlnlsterlų 
kabineto pakeitimą ir, visų pirma, 
žinias, kad Matsuoka atslstatydln
.sląs ar Jau atsistatydinęs, 

„Žaibo" spaustuvė Kaune, Du,onelaičio 24; teL 26616 

., 
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LEIDZIA LIETUVOS .urrtl71STŲ FRO~TAS y~ 

1941. VI. 30. Pirmadienis 

Rytuose pasiekti milžiniški laimėiimai Didysis žygis 
prieš bolševizmq 

ir Lietuva Jau sunailclnta 4.000 sovietų lėktuvų ir 2.233 tankai. Prie Baltstogės apsuptos 
didilulės sovietų armijos. Paimta Dauguva ir prasiveržta pro Minskq 

dvi 

Kanclerio ffltlerio vadovauJ:i.
mas Didžiojo Reicho žygis prieš 
rusiškai žydiškų, komunizmų, 
eina visu galingu tempu pirmyn. 
Milžiniškame fronte, kurio Eu
ropos istorijoj' nėra buvę, per 
pirmų,jų, kovos savaitę vokiečių 
armija jau pasiekė tokių distan
cijų ir tokių laimėjim1Į, kokitJ 
Didžiajame 1914 - 1918 m. ka
re nebuvo gallina pasiekti per 
keletą, mėnesią Ir net metą. Su
prantama, kad tas nepaprastos 
istorinės reikšmės Įvykis, kuris 
bus lemiamas naujosios besiku
riančios Europos istorijoj, su

Smulkūs vokiečių kariuomenės vyr. vadovybės pranešimai 
BERL YNAS. VI. 29. ELTA. 

om114 prie ltoa dumolt k&l'O 
ovybėe pranailmo DNB pa

~: 
Vyrlall8loji k&riuomenės vado

• lileilldama šiandien savo 
al!IUI praneiimlUI, atlliaakė 

uo illi iiolinio rezervuotumo. Tai 
o, kad dabar jau galima ap

lgti pirmosios karo veiksmų 
ytuoee dalinius laimėjimus. Ji 

, tie apecia,lūe pranešimai 
aiymi jau tokius dideliue :rezul. 
tW1, kokią !Iri i!.ol dar nepaaiek
nė viename maiNni.o masto 

gyje. Be to, čia primygtinai pa. 
ima, kad tai, kas lki šiol pa

elbta, dar neų ga4utlniai duo
mcya ir kad reikią laukti dar di
emią NSUltatą. 

Ci.a tflllka puy?J1ėti tilt kelet.as 
timg.a,i charakteringą *aitme

ą: 

a) Voki~ių aro pa,fėgos 
per pinnų&IM' aeptyilWIB dle
- 811118ildno or,e Ir mmėll 
pavtribųe dallld&a kai.p 4.000 
eovtetQ lėkta.vę. Tai bew& 

neĮ&lwhdoojllmli dldella 
. skaičius. 

o milžlniiko sunaikinimo dydj 
a nebent jaivaizduoti, jei pa. 

lvOlllime, kad per vi.9ą didžiulę 
fenzyvą Vakaruose J)raeitų metų 
asarą buvo, gautais J>ranešlmaiB, 

aikinta viso 2.633 priešo lbk-
uwl. Tuomet tiek lėktuvų buvo 
unaikin ta per 4 7 dienas. Si kartlĮ 
.000 \;>riešo mdinų buvo limuĄ. 

ii! rikiuotė!! per 1/s dalį to lai
. Tuo stipriam sovietų oro gink. 

ui, kuris visuomet buvo la.ikomas 
ytuose ypatingai ta,msiu debe-

·u, buvo suduotas nepaprastai 
rKUB smūgi& 

b) Viename specialliame prane
. e paiymima, kad 

2,283 priešo tankai buvo Iš 
d&Ue8 11unalklntl, Iš da.lk,, pa,-

bntt l nelaisvę. 
l yra taip pat nepa,prastas 

okiečių ginklą laim~imas i,r 
raktiškai jis reiškia., kad sovietų 
rvuotasis •ginklas didele dalimi 

·au sunaikintas. Kadangi kaJba
ų tankų tarpe buvo ir 46 stam

būs 52 tonų tankai, tenka konsta
tuoti neginčijamą vokieči,ų ginklo 
pranašumą. Ciia negalima taip pat 
nepaĮymėti, kad prie to na-ikina
mojo darbo smar,kiai prisidėjo ir 
oro ginklas. 

Palyginus 811 tais tikslloaiB duo
menimis su,painiotu's sovietų in
formacijų biuro praneiimus ir 
tei,gimUB, kiekvienam a.iiku, kad 
čia velltui stengiamasi nuslėpti, 
kokių milžiniikų nuostolių turėjo 
sovietų ~ariuomenė ir s01Vietų oro 
laivynas jau pirmąją ka-ro veiks
mų savaitę. 

Tačiau dar svarbesni laimėjimai 
yra ne tie, kurie matyti iš skai
čių, o OJ)eratyviniai laimėjimai. 

Iš 91>ecialių praneiimų susida
ro šios trys svarbloaus!os išvados: 
1) Kautynės J)rie Lvovo, a,piie ku
rias j.au buvo pranešta J>rieš kele
tą dienų ir kuriose iš abiejų šalių 
dalyvauja. la,bai stiprios pajėgos, 
rodo, kad 

sovietų frontas šiuo metu jau 
Ima svyruod; 

2) Ties Narvos aukštu,piu prie 
Bals·•ogfis 

11,J>SUPt.os dvi stiprio!! 80~ 
a.nnljos. Joms nebėni. ,ioklQ 
pen;pektyviĮ lš'veni:tl sum.ild-

nlmo, 
Tai reiškia, kad i!š mLlžiniško so
vietų fronto Lšlaužiama labai 
svM"bi da.lis. Tačiau, be to, dar 
liitų a.PSuptųjų sovietų annijų ufr 
nugaryje s'.iprūs vokiečių tankų 
.funginiai j.au pradėjo ve~ to
Hau už Minsko, J)Uiekdami Mins
ko-Ma&k,vos autostradą. 3) Dar 
didesnis yra sovietų pralaimėji
mas Pabalti,jyje. šiuo metu čia iš 
'Viso nėra daugiau jokio !root.o. 

SoriebĮ kariuomenės da.ldnial pa
krikę traukiasi atgal. Sm,a.rkiai 
pasistūmėję Daugavpilio kcypti
mi, vokiečiai uf;tikrmo sau svar• 
blausias perėjimo vietas per Dau
guvą. Todėl besitniu.kiantiems a.t
ga,l sovietų kariuomenės da•l!i
niams Dauguvos ruože kelias lie
ka užtver!Ja.s. 

Tenka J)alauk-ti, iki J)aa,iškės, 
kokių naujų laimėjimą duos vyks
tantieji šhlo metu lµro veidanna.i. 
Tačiau ja,u ir šiandien a~ku, kad 
vokiečių oro pajėgos įsivyravo 
Rytą oro erdvėje, ·kad vokiečių 
iairvuoto,ms pajėgos kartu &u 
greitai&iais tankais parodė aiM<ų 
88/Vo pre.na.iu.mą ties atkaJ!cliai be
siigl,n.ančiu prieiti. 

PIRMĄJĄ KARO DIENĄ 

BERLYNAS. VI. 29. ELTA. 
Ji Fiw-erio vyriausiojo štabo vo
kiečių kariuoonenės vyriausioji 
,vadovybė praneia: ,,Iš Rytų gre
sia.nči.am pavojui atremti vokiečių 
ikariuomenė l,n,želio 22 d. 3 val. 
ryto J)l'adėjo žygį priešui telkiant 
milžiniškas jėgas. Vokiečių karo 
aviacijos eskadrilės il1i pat ryto, 
dair brėkštant, puolė prieša - So
vietų R1U1iją. Nežiūrint žymios jo 
kiekybinės perava.ros, vokiečių 
aviacija jau bkželio 22 d. i,šs!ko
,vojo vi-ešp.ata·vimą ore Rytuose ir 
sudavė Soviet,ų RUBi.ios oro pajė. 
gai naikinamą smūgį. Vien tik 
.per oro kovas vokiečių narkintu
,vai ir zenitinės patrankos numušė 
322 raudonuosius lėktuvus. Kar
.tu su sunai,k[ntals žemėje stovė
juaiais lėktuvais i,ki birželio 22 d. 
vakaro sunaikintų Sovietų Rusi
jos 1-ektuvų skaičius 1)8.siekė 1.811 
maiinų. Tą dieną žuvo 35 vokie
čių lėktuvai". 

BERLYNAS. VI. 29. ELTA. 
Iš Fiurerio vyriausiojo štabo vo
kieči'Ų kariuomenės vyl'iaUBio.ii 
vadovybė praneša: Vokiečių rytų 
kariuomenė biiržeiio 22 d, rytą 
plačiu frontu peržengė sieną. Ji 
įsiveržė i baigiamas telkt; Sovietų 
Ru&ijos armijas, 

SUprils priešo sienos sutvir
tinimai Iš dailes buvo pr&-

. l&ultl jau pinų dieną. l 
Su di~ausiais nuostoliais suby
rėjo atkaklūs Sovietu RUBrjos a.r
mi.iių J>rlešpuoliaL Šitose kovose 

Bolševikinis 

gamlngai 
aviacoa-

paaireiikė vokiečių 

ANTRĄJĄ DIENĄ 

BERLYNAS. VI. 29. ELTA, Iš 
Fi.11rerio vyriaW1iojo itabo vokie
čių kariuomenės vyriausioji va
dovybė praneša: Birželio 23 d. 
priešas 8Dlarkiai J)uolė mūsų įsi
veržusių vorų priešakines dalis. 
Susi.diirwl abiejlĮ ialių jėgoms, 
vokiečių kaireivie nu.gal,,ijo. V111I 
soviet1Į rusų mėginimai buvo at
remti. Jie ilugo ii dalies kruvi• 
noee' ir atkakliose artimose kau
tynėee. Gardino tvirtovė bU,vo už
pulta ir po atikwlaus mūšio pa
imta. Prieeo karo aviacija tą die
ną vėl turėjo nepaprastai didelių 
nu<ll!ltolių. Sunaikintų Sovietų Ru
sijos lėktuvų skaičius ili:i birželi.o 
23 d. vakaro pasiekė 2.582. 

TRE()IĄJĄ DIENĄ 

BERLYNA.S. VI. 29. ELTA. Iš 
Fiurerio vyriausiojo štabo vokie
čių kariuocmenė,s vyriausioji vado
vybė J)raneša :, Lietuvos Brastos 
tvirtovė, kuri buvo pulta pa,nau
dojant sunkialUliUB artilerijos J)a
būklus, pateko į mūsų ra.nkas. 
Birželio 24 d. mūsų kariuomenė 
paėmė paskutinį priešo ataparos 
punktą - tvirtovės citadelę. 

Voldeči1Į žygis pasieki& VllnhĮ 
Ir Ka.uų. Abu mlesiai pa.ima

ml 14 -pat cUeų. 

KETVIBTĄJĄ DIENĄ 

BERLYNAS. VI. 29. ELTA. Ji 
Fiurerio vyriausiojo lrtabo vokie
čių ka.riuomenės vyriausioji vado
vybė praneša: Vokiečių žygiui 
sulaikyti Sovietų Rusijos a.rmija 
mėgino pulti mūsų divizijas su 
daugybe šarvuočių, atkirsti ryšius 
su užnugariu arba prasimušti iš 
apsupimo. Talčiau vokiečių šar
vuočrai, kartu ~u šarvuočiams at,. 
remti daliniais paėmė, viršų. Juos 
rėmė zenitinė artilerija ir J.alkū
nai. Ir naujieji didžiuliai rusų 
tankai neatsispyrė vokiečhJ ka
reivio drąsai ir mūsų ginklų ko
kybei. 

Per J)ll8ibaiguslas ketu.riM 
plrmJl,SIM k&ro difflas 1.200 
rusų š&r\'UOČlą stm&lldno V<>
klečlą kariuomenės daliniai Ir 

9'7 - aviacija. 

žydinis tautų 

PENKTĄJĄ DIENĄ 

BERLYNAS. VI. 29. ELTA. 
Vyriausioji kariuomenės vadovy
bė iš Fiurerio štabo praneia: 1941 
m. birželio 26 d. mŪSIĮ kariuome
nė, veikia.nti Baltijos erdvėje, 
d,rąsiu puolimu pasiekė Dauguvą. 
Daugelyje vietų upė yra perženg
ta. Daugavpllio miestas yra vo
kiečių mnkose. Visi priešo mėgi
nimai atremti ši puolimą &tsimu
ill į mūaų km-ei'Vi.v. narsumą. 

MŪŠIS Į SIAUR'- NUO KAUNO jaudino visą žemyną Ir net Ame

BERLYNAS. VI. 29. ELTA. Iš 
Fiurerio šta,bo vyriau,p:oji kariuo
menės vadovybė pi,&neša: Dvi 
dienas užtrukusi didelį iarvuočių 
mūšį į šiaurę nuo Kauno birželio 
26 d. vokiečių šarvuočiai laimėti<>, 
DaugeliB divizijų buvo a,prruptos 
ir sunaikintos. Daugiau kai'P 200 
rusų šarvuočių, j1Į tarl)e 29 sun
kiausio ti'PO, daugiau kaip 150 ,pa
trankų, taip pat šimtai tralttori.-ų 
pateko į mūsų rankas. 

Į VAJ{ARUS NUO LVOVO PA· 
IMTI MODERNISKIAUSI 

SUSTIPRINWAI 

BERLYNA.S. VI. ' 29. ELTA. 
Iš Fiurerio generalinio 
ii t a b o vyriaUBioji kariuomenės 
vadovybė praneša: 

Fronto ruože, esančiame i pie
tus nuo Pripečio bal,ų, buvo kovo
jama su rinktiniais sovietų armi
jos jungini.a:is. Smarkiais ir didvy
riškais puolimais buvo p.aimti 
tvirčiausi ir naujoviškiausi 811-
tvu-tinimai į vakarus nuo Lvovo. 
Mūsų kariuomenės daliniai dabar 
sėkmingai verži:asi Inovo link. 
Į šiaurę nuo Lvovo vokiečių šar
vuočių divizijos kovo.ia, žygiuoda
mos per Luoką toliau i rytus. 
Ka~ ir kituose fronto ruoeuose, 
taip ir čia ypatingai J)risidėljo prie 
mūsų kariuomenės sėkmingo slin
kimo J)irmyn oro ka.ro pajėgos, 

atlikdamos žvalgybos skraidymUB 
iT neJ)aJ)rastai drąsi.ai į.sibraulla
m.os i vis naujai a.tsiunčiamas iš 
krašto gilumos priešo karines jė
gas. Priešo kariuomenės aukos 
yra nepapl'llstai gausios. Didells 
skaičius priešo tankų buvo sunai-

(Nukelta į 2 ,ps,1.) 

nuodijimas 

rikos žydiškuosius plutokratus. 
VJSIĮ civilizuoto pasaulio tautą 
dėmesys dabar įbestas į Rytus. 

Dar daugiau: tuose didžiu
liuose įvykiuose Europos tautos 
jau dalyvauja arba ruošiasi da
lyvauti greta Didžiosios Vokie
tijos. Nuo Juodosios jūros ligi 
Ledinuotojo okeano, nuo Gibra.1-
taro ligi Dauguvos telkiamos ar
mijos ir grupuojami savanoriai 
į kovą su komunistine barbari
ja. Greta karštąjQ pietlec!lų ~ 
rumunų, italą, ispanlĮ - į žygį 
stoja ša.ltakraujai šiauriečiai -
suomiai, švedai, norvegai. šalia 
stambių ir senų valstybią (Ven
grijos, Italijos), susitelkusių a.p
link Vokietiją, rikiuojasi į kovą 
mažos ir ja.unos valstybės, kaip 
Slova.kija ir Kroatija. Ir svarbu 
pažymėti, kad Į NAUJŲJŲ LAI
KŲ KRYnAUS t'YGĮ SUKYLA 
KAIP TIK TOS TAUTOS m 
VALSTYBĖS, KURIOS SE
NIAU ARBA DABAR YRA 
DAUGIAU AR MAZ!AU IPA
TYRUSIOS NAIKINANCIO 
SIAUBINGOJO KOMUNIZMį 
NIEKšYBES. 

Šitame istoriniame žygy uz 
Europos civilizaciją dalyvauja ir 
Lietuva. Ji dalyvauja bolševikų 
sutrypta, apiplėšta, iškankinta, 
dezorganizuota, netekusi savo 
kariuomenės, netekusi tūkstan
čią deportuotų geriausių sūnų. 
Lfetuva jstojo į didįjį Adolfo 
Hitlerio vadovaujamą Vakarų 
Europos žygį su nuogomis -ran• 
komis, bet su dideliu pasiryžimu 
verčiau mirti, negu bolševiką 
vergijoj niekšingai vegetuoti. 
Rusiškai žydiško bolševizmo ne
apykanta Ir pasiryžimas kovoti 
dėl laisvės buvo toks didelis, 
kad kiekvienas lietuvis prieš su-MEIN KAMPF mintys 
kilimo-ženklų, jau buvo sukilėlis 

dovybę, niekina praeities istoriją ir visa, kas ir graužėsi, kad niekur negauna 
tikrai didu, murkdo j atmatų griovj. ginklo. KAI VOKIE()IŲ AVIA-

Ra.siškai grynos, savo kraujo prasmę .mvo
kiančios tautos, žydas nieko.d.a negalės paoorg
ti. Jis mūsų pasaulyje amžinai liks tik bastar
dų (maišytinių tautų) 'Viešpats. 

· Todėl ji., planingai bando rasėB lygį nu
smukdyti atskirų jos narių nuolatiniu nuodi
jimu. 

Politiškai jis betgi pro.deda demokratijos 
mintį pakeisti proletariato diktatūros mintimi. 

Organizuotoje marlcsizmo masėje jill rado 
ginkl.q, kurio jam nebeteikia demokratija ir ku
ris - jos vietoje leidžia brutaliu kumščiu tau
tas pavergti ir valdyti. 

Planingai jis dirba revoliucinimo darbą dve
jopa linkme; ūkine ir politine. 

Tauta11, kurios užpuolimui ryžtingai iš vi
daus priešinasi, jis savo tarptautinių įtakų dė
ka apsupa priešų tinklu, kursto i karą ir paga
liau, jei būtina, dar mūšių laukuose ke1,ia revo
liucijos vėliavą. 

UkiJkai jis tol siurbia valstybes, kol soci.a
linės institucijos, pasidarančio11 nerentabilingos, 
išjungiamos iš valstybinės įtakos ir pajungia• 
mos jo finansinei kontrolei. 

Politiškai valstybei neduoda jill išsilaikymo 
priemonių, griauna kiekvienos tautinės sa'Vitei
goa ;,- gynybos pagrindus, naiki,ia tikėjimą, va-

Kultūrišl,ai jis užkreči.a meną, literatūrą, CIJA DA~ KRY'.ZIAUS žy. 
teatrą, iškreipia natūralų skonį, suniekina visas GIO SIGNALĄ, SPROGSTAN
grožio ir didingumo, kilnumo ir gėrio sąvokas CIOS BOMBOS LiiETUVIŲ AU
ir taip žmones nutraulda j prakeiktą niekšybės SYSE SUSKAMBĖJO KĄIP 
bilvj. LAISVĖS 1B BENDRO EURO-

Religija tol daroma juokingu, dora skelbi.a- PINIO ŽYGIO TRIMITAI. m 
ma atgyventu dalyku, kol krinta paskutinieji iPAVERGTIIŠLIErtJVIAI, OIVI
tautybės kovos dėl būvio pagrindai. LIAI IR LIKĘ KORP{JS-0 

Tada prasideda didžioji, paskutinioji revo- KARIAil, SPONTANIŠKAl-'sU-, 
liucija. Kai žydas pasiekia politinę valdži.ą, jis KILO VISUOSE SAVO TĖVY
nusimeta paslcutinius, dar nešiotus, uždangalus. ~ ~ELIU~. 
Demokratinis tautinis žydas išvirsta j kraujo Lie~~a:1 suklio pr!~!i savo ko
žydą ir tautų tironą. Per trumpą laiką jis bando munistin1 ~ungą,nes J!e per daug 
išnaikinti tautinius inteligentjos nešėjus ir tau- buv~ pamdę ,_Iais".ę 11' iEIŲ'ol!«>:f' 
tas, netekusias natūralios dvasinės vadovybės, k1;1!tū!ą• nes Jie tvirtai buvo 1ti• 
pribrandina ilgos priespaudos vergų likimui. keJę l Adolfo ffltlerio paskelb-

tos kovos didžiulę reikšmę ir ge-
Baisiausi.as šios rūš~es P.avyz~ys - Rusija, rai prisiminė savo istorines tra-

7,ur žydas .tikrai fanatisku · zvėriskumu, net ne- dicijas. Juk viduriniais amžiais 
žmon!Ška~ kan~i!'_ima~ išž~ė ir ba.du _iš~:f,- lietuviai prie Vorkslos ir kitur 
no tnsdeš,mt mil11onų zmonių, ko.d sau3ele, zy- buvo kovęsi su mongolais Vaka.< 
dų litera:ų ir biržos banditų patikintų didelės rams grėsusiais. VėUa:'u per 
tautos uzvaldymą. penketų, amžią jie bevetk nuolat 

Bet galas nėra tik žydo prispaustų tautų grūmėsi su Maskvos gaujų ver
laisvės galas, o taip pat galas ir paties tautų žimusi į Vakarus. Todėl ir da
parazito. Mirus aukai, anksči.au ar vėli.au mirš
ta ir oompyraa (351-358). (Nukelta į 2 pust.Ji 
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bol!evlzmq Ir Lietuva 
(Ataelta li 1 pual.) 

Lietuviai • visur 
BERLYNAS, VI-29. ELTA. 
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bar, pruidėjaa didilajam ly
giui, Hetuvla.l negalėjo tylomis 
išduoti nei savo lstoriniq tradi
cljq, nei Vak&r11 Europos civi
lizacijos. Tas menka.l ginkluotQ 
snklllmM at.slėw daug žmoniq 
IY")'biQ, bet jis ailklal parodė 
vlsq lletuviq norą būti nepri
klausoma.ia Ir kovoti tame kry
žiaus žygyje, knriame vadovau
ja Didysis Reichu, 

Vaizdus DNB pranešimas Lietuvių -džiaug&Jl!N d61 vokiečių 
kariuon:enės įžygiavimo vaizdžiai 
nupasakojamas viename DNB at- tyti džiaugsmas, išsivadavus iš sėme karabinua bei revolverius ir 
siųstame pranešime .- bolševikų versijos. Kuomet mūaų pasukom.e į mišk!\, Privažiavus 

„Gatvėje, - aak.oma tame pra- ~.utom?bilia akimirksn+ au.s;todavo, vieną miilro aikitt, tu ciTilinia 
nešime, - stovėjo tirita mi'llia JI tlloJau apSllpdavo tie d!itlnujii l)'Yentoju IIUIUko lietuYllkai: 
bnonių ; moterya ir merginos n:ė- žmonm, atengdamiesi klekrenam „Lietuviai kareiviai, illeiltlte! Vo-
tė gėles į tankus ir l va!iuojan~ua mūų paapauati l1lllq. . IIWiai •~" 
paskui juos automobiliua. Buvo _Tuo tarpu su!inome, kad netoli, Tuoj pat, n:osuodami rankom.ia, 
mėtomi ir pakeliai cigarečių . Kuo- ll!iške, dar yra ataki111 aovietų lla· .spindėdami diiaugamu, prie auto
met vok iečių kariuomenės daliniai riuomenės dal inių, o svarbiausia. mobilio pribėgo du .sovietų unlfor
žygiavo _pro buvusią _Lenkijos Lie- kad ten dar alapetoai daugeli& momla apaivilko vyrai. Paragbua, 
tuvos SJeną, buvo girdėti truputi, bolševikų kareivių uniforma ap- j ie tuoj padėjo į šalį šautuvus. Su 
nenusisekę, bet už tai, pilni gilaus rengtų liqtuvių. did!iausiu paaibiaur6jimu jie nu
dėking'!'I'o . šaukamai „Hei! H it- Mes pasiėmme pranešuaj muma siplėM nuo kepurių raudonas 
ler", Kiekviename veide buvo n:a- apie tai lietuvį į automobilį, užtai. žvaigždutes, numetė jas į amėlį ir 

Tac!iau dabar, kada jau visą 
IJetuVIĮ galutinai išvadavo n&
sulalkomoji voklec!IQ kariuo
menė, )alku IJetuvai orga
nizuotai stoti Į koVIĮ su dl
dtiuoju Europos prieiu. Reikia 
organizuoti savanorius, juos 
telkti Į birius Ir pulku, kurie 
aukit.ai lškėl~ nepriklausomos 
IJetuvos vėllaVIĮ, kuri plevėsa
vo lietuvlQ kovose su bolševi
kais 1918 - 1920 metais, vėl 
žygiuotą l Rytus. 
LAIS~OS LIETUVOS PtJL. 
KAI GRETA RUMUNŲ, 
VENGRŲ, ITALŲ, .ISPANŲ, 
SLOVAKŲ, KROATŲ, SUO
MIŲ IR ŠVEDŲ, VOKIETI
JAI VADOVAUJANT, TUBI 
nGroOTI Į MASKVĄ, SE
NOSIOS IR NAUJOSIOS 
LIETUVOS A.mINĄJĮ PBIE
SĄ IR EUROPOS CIVJLIZA· 

OIJOS IŠDAVIKĄ, 
Tam žygiui organizuoti reikia 
imtis visQ prlemoniq, Mes tiki
me, kad D. VokleUjos vadu 
Adolfas Hitleris, kuris parodė 
dideij palankumą Lietuvai, glo
bodamas Jos pabėgėlius, supras 
dėkingos Lietuvos aspiracijos 
ųsti ir visokeriopai<J bftdais 
remti žygį prieš pasanlinl priešą 
- rusišką žydišką bolševizmą. 

Rytuose pasielcti milžiniš/cf 
laimėjimai 

(Atkelta iš 1 pusi.) 

kint as. Vien tik vykus:ose kovose 
aplink Dubno buvo paimti 215 
tankų , daug patrankų , jų tarpe 
4'2 su nkiosi011 pat rankos. 

GEJJ!;ZINIU ZIEDU APSUPTOS 
DVI SOVIETŲ ARMIJOS 

BERLYNAS. VI. 29. ELTA. 
Iš F i u re rio generalinio 
š t a b o vyriausioji ginkluotų pa
jėgų vadovybė praneša: 

K&ro veiksmams M&mingal 
vykstant toliau'; šiuo metu i ry. 
tufl' nuo Baltstogės yra i.i visų 
pusių apsuptos dvi sovietų arml
j011. Netiūrint to, kad ištisas die
nas beVl!!tiikai ten buvo mėlgina
ma prasivent.i, !taa valand, via 
eiauritja iias sovietų armijas ap. 
supusių voki~i-ų a.rmljų žiedas. 
Greitu laiku tos aovietų arml.j09 

Yotiečių tariuomenė Lietuvos lautais 
Dabar viaka.s atrodo lyg sap

nas, Tačiau dar vi.sai neseniai tai 
bu,vo ~ 9Į)ll88, o koimariJka tik
rovė, Priei nenugalim, vokiečių 
gln.klo pajėgą krinta fortas po 
forto, išvysta lai.avę viena vieto,vė 
po kit011, Greta po gret011 traukia 
i Rytus žygio kolonos. Re.dij.as 
M' apeclaltls laikraščių leidiniai 
skelbia vis apie n aujus ir naujus 
tų ryfitlngų ir n.e!inančių, kas 
yra nepasi.sekimas, karių vorų 
laimė,iimua; Ir jie yra nuostabūs. 
Fronto kariams leidžiamu „Fe'1d
zeltung" savo eiliniame numeryje 
tai,P apraio tą jų žyĮQ per mū.sų 
kraitą : 

Devinta ryto. Mes dar teben
me nedidutėje kaimo mokykloje 
RylJpr{l,eiuaie. Apli.rukui drąsiai 
ivaiatosi ivirbliai, kažkur girdėti 
giedant gaidys, ii netoliese dunk
sančio miškelio vėjas atneša ge
gutės „kukū". 

Mums yra skirtas, - rašo tų 
į,i,pūdžių laikrai"yje autorius, -
ypatingas uždavinya - todėl dar 
turime lauktL Bet lauikti taip 
sunku. 

Iš tolo jau kuris laikas girdėti 
mūsų slll!lkiosics artilerijos u-enka
mas. Lėk tuvai t ies'~g spieč ;ais 
traukia vis į Rytua ir i Rytua. 
Tačiau jie ekren,da tain aukštai, 
kad vos begali juos įžiūrėti . 

Ga r11intuv.a.s perduoda ž"nomuo
sius Dr, Goebbelso žo'.lžius : jis 
perskaito Fuehrer io a ' .s:š.a uki.mą. 

Na, pagaliau ben t kartą jau ne
,beteks li,giau lauk ti. Gaunam.e u!
davinį. Puirodo adjutantas, kari
ninkai, daugiau k!lreivių. Prie že
mėlapio susilenkęs majoras. Jo 
įsakymai trumpi ir aiškūs. Ka!
ku papasakoja, ke.d j is ir Pran
cūzijoje buvo g;ii.vęs ypatingą u!
"davini ir pro pirmąsias ugnies li
nij as net ligi Lijono pietuose pra
siveržęs. 

Pasigirsta švilpukas. Vadinasi, 
signalas. Dalinys pasiru.ošia žy-

giAioti. Dar Jtelio& minut• - Ir 
mes jau kelyje. Vi9ur gatvėmis 
m\18 pultlnka llnltamai mojuoda
mi rankomis ar altarelėmis gyven
toje!, tartum norė,dami paea;kyti: 
,.LailDllngo kelio! Mee tinome, 
kad jūs savo pareil!'II g.a.rbingal 
atliksite!" M\18 &pima svaigus 
dtiau!!l!Dlo jau!lllae. Koks pasiti
ki,jim.u vokiečių ginklo pajėga -
nel pompu~ų ilauumų, net 
ypatingų ovac!jų ar kalbų , 

Gatv•, keliai. • 
Valiuojame vie tolyn ir tolyn 

nA kiek n,suetodaml Dulk6s kyla 
debesimis, nu,gu]damoe iiti.eu 
a.Iuoksnlu ir ma.linaa, ir žmooes, 

Artilerija tyli. O gal tilk jos ne
girdėti per mūsų mašinų bildėji
mą, lturj jau taip gerai pa~ 
Lenk~joa ir Prancūzų keliai. 

- Kur yra Eit.kūnai? 
Kažkas parodo r,-nJca l tą pusę, 

kur toli danguje i virių kyla di
delis dūmų debesia. 

- Tai ten Eit.kūnai? - pa
klausiame nustebę. 

- Ne, - pa.aiikina taa pata 
balsas ii ilaliee, - ten yra V i r 
b e. l i a, Dūmai rūk.ata anapus 
sien0& 

Netrukus vM lekiame dul'kėtl ir 
aplipę žemėmis tolyn. Pasirodo, 
susprogdintas tiltaa, Vienas iš sa
vanorių parodo aplinkinį kelią. 
Tiltas išlaiko. Bravo pionieriai -
pr.a.valė kelią ir vėl pada.-ė jj 
laisvą. Bet kdks t ai kelias - per 
javų lall!kus ir pa,kelių griovius -
tegu .ii velniai. Mūsų motoras tru
pu Ų IW\pringsta, bet tik vienai 
akimi11k.a.i, Ul,pakaly mŪ81,t - be
galinės nesibaigiančios kolonos. 

Virbalyje dar tebedega pora na
mų. Prie kažkurio fabriko v.a.rtų 
nukautas vienas mŪ81,t karys. ,,Il
sėkis ra,mybėje , drauge!" 

Kiek toliau - neštuvuose sun
kiai sužeistasis. Iš pasalų tykoju
sių priešų au.ka. Apie jį šokinėja 
gydytojas. 

Matome daug lietuvl-ų - jie mt 
re.n.ko,v• turi perairijo balt\18 
raiičius, tuo būdu norėdami paro
dyti, kad 811. bolievikais jie netu
ri nieko bendro. Ml1Dl8 nedrąlllal 
pamoja keletu vailcų. Suauguele
ji, atrodo, !v}1d-ų per daug pri
tnmktl, kad galėtų tuoj pe.t savo 
nuomonę pu-eilalti. Jie stO'Viniu<>
ja dideeniaia ar mažediaia bilre
Uals, 1l'YV1li tarp avęs iinekučluo
damiesl, L moterys BU baltomle 
skarelėmis, vyrai au keistai ma
žutėmis kepurėmis ..• 

štai vėl keli stovi klld)U0,9e ir, 
matyti, kll nOIMI iš savišk>ų lai
doja .. , 

Mes via lekiame Ir lekiame. Bet 
98vo žygiuojančioe armijos prie
šakinių dal>ų dar vis nepasiekė
me. Tolokai vėl pasigirsta BUnklo
si011 artilerijo,s trenksmas. Susto
jame. 

Visur a.plinku! - keliu.- Ir 
pakelėose, prie namų Ir po me
diiaie ilgos žygio ko!OIIQI laukia, 
kada gaus įsakymą žygiuoti to
lioau, Visooe plll5ėse trata kullt:o
svaidžiai. U! dviejų kilometrų 
priešakyje matyti 8pr0ginėja.nt 
priešo artilerijos sviedlnioai. 

- Pavalgyti- - sušunka leite
nantas. 
Susėdame ant griovio Ir.ranto. 

Pro šalį pravaro pirmuoeiua rw,ų 
karo belai.avi,us. Jie atrodo labai 
jauni, nepaprastai išvargę, pri
blokštais, bejausmiais veidais. .. 
Tarp soviet.Į karių labai de.ug a.n
jatų - mon«0J-ų, kirgizų, ume
kų ... 

- . Užs:dėti ialmua! - vfol su
koma.nduoja leitenantas. 

Mes pasiruošiame žygiui - ir 
vėl leltia.me Liet11,vos laukala -
vis tolyn ir tolyn, per bolievikų 
-padeginėtua kaimus ir miestelius, 
per sodybas, kur buvo l.ffudytl 
net moterys su vaikais ir sene
liais, per visa raudonojo teroro 
nusiaubtą kraštll, 

Pranešimai iš karo frontų 
gos bei zenitinė artilerija. 
netekome trijų lėktuviJ. 

Mes 

wtrypė. Paskui jie nuMgo atsa! 
i ... ir puvi .. . Jdtua neto . 
buvuslWI savo draugus lietuvius. 

Ir visur taa pats vaizdas: prie 
mūsų ėjo, kariškai Jaikydan11esi, 
lralb6dam! li džiau~ drebančiu 
b&1au, ll:arillinkal ir kareiviai. Ne
trukua susirinko 250 !monių. 

l'lla .... wfinlla'fO sunkveži. 
mia. 11 jo lšioli:o du lietuviai, Juos 
vlili diiaugamingai pasveikino. J ie 
papasakojo, kad netoliese esanti 
didel6 sto'7.kla 811 visa rusų ka
reivių divizija. o miško pakraštyje 
eų 30 patrankų, Stovykloje lietu
viai mnms tuojau parodė gele!ines 
spinta& su svarbiais dokumentais . 
Kiekvienas atengėsi mums papaea
koti, kas jan:. buvo atsitiko Mll!Ų 
okupacijos metu. 

Vienas karininkas l!Uglaud6 vis
ki\ l Ai aak.inj: "Bet kuri ialia, '.li:u
ria.i teko gyventi bolievikama ir 
fydame valdant, visiem& laik.a.ms 
bua išgiju.si nuo komunizmo nuo
d-ų". 

Mums vokiečių kareiviams teko 
matyti via naujų dėkin~ ir di
džiausio džiaugsn:o iAnuilkų. Kiek
vienas norėjo mums duoti tų nors 
pavalgyti, klio cigarečių, norijo, 
kad mes išgertume su juo degti· 
nės, pasjjiūrėtume jo !mono& ar 
vaiko fotografijos; ir stengėsi pa• 
sakyti, kad vokiečiai turi.si, čia 
dabar galutinai padaryti tvarką. 

Renka žinias apie 
išvežtuosius i SSSR 
lJet. Raud. Kryžius, kuris renka 

žinia., apie l.lve!tuoslua l SSSR, pa· 
skelbė tokia tuo reikalu anket4, l 
kurią praAo vi9WI auinteresuotuoa!us 
atsakyti. 

l. Pavardė, vardas, tėvo vardas 
2 . .Arn!lu,, 
3. Tautybė 
4. Profesija 
5. Kur tarnavo Ir koklaa pareigas 

ėjo 1940 m. birželio 1S d. 
6. Kur tarnavo Ir kokias parelaas 

ėjo livetlmo metu 
7. Buv. nuolatinė gyvenamoji vie

ta (anulkua adresas) 
8. Kurią dieną Ir Jš kokios atotlee 

-1.ive!tas 
9. Iš kur Išvežtas (smulkus adre-

888) 

10. Ar liko Išveltojo IIWkomų 
lelmos narių (tėvai, :tmona ar vy. 
ras, valkai, kokio amžiaus) 

11. Koks llko turtas Ir kas jj glo
boja 
12. Ar gautos žJnlos, kokioje !Atrė
mimo vietoje išvežtasis randasL 

Zlnlas suteikė: (pav~. vardas, 
adresas). 

1941 m. - ···· mėn •. - d, 
Panaši anketa paskelbta Ir apie 

dingusius politinius kalinius. An
ketų ga]in:a gauti R.a.ud. Krytiuje. 

Tėvai privalo saugoti 
vailcus 

arba ka,pituliuOII, arba b\18 sunai- BERLYNAS. VI-29. ELTA. ,sandrijoje. šiaurės Afrikoje vokle
kintos. Tuo pačiu bua iš&p~taa I š F i u r e r i O g e n e r a l i n i o čių oro pajėgų junginiai sėkmingai 
Wtima11 tų gausių sovietų div!.zijų, š t a b O vyriausioji kariuomenė.1 puolė bri tų motorizuotąsias voras 
kurios turėjo uždavini BUduoti Vo- vadovybė praneša : tarp Sidi Baranio ir Sollumo. 
kietijal centrinį 81llūgj . Zemėje čia Atlanto vandenyne povandeni- BUKAREšTAS. VI-29. ELTA. 
veda kov, kariuomen• pėe~inin• niai laivai puolė laivų viilultines ir Vokiečių rumunų fronto vyriau
kų divi.zijoa Ir ll]llogia1mJ,jŲ dalių pavieniui plaukiančius laivus, sau- siasis štabas praneša: 

Jau yra Ti8a eilė faktų, kad ~"" 
nepril.t1lrlm1 nikai, slankiodami 

3) Birželio 26 dienll prie§ Kons- gatvėmis, pašlalt6ml.s Ir rado ne
tan~os uos~. buyo _paa(r<?do _d? sprogusių granatų 1r. Aovlnlų, juoa 
Sovietų RU81JOS laivm nailnntoJ&1, JtrapAt!nėja Ir m~ Ir dėl to 
Naikintojas .Tooscova" buvo nu- routa vl88 eilė nelaimių 
skandintaa, ir ki:t4a, galimas d.a.ly- Jau yra Įregl.!tniota· keletas jung'lnlal. Nenamainoma pagalbi\ · · č· · 

jiems teikia savo triuškinančiais go~~118. di?ei:~ sk&1 18118 la ivų l) Karo veiksmai prieš Sovietų 
puolimais oro karinės pajėgos. naikmtoJų _1r hidroplanų._ Po~an- RusijaĮ vykdomi toliau nuo Buko• 

denini~i. la1yai nusk~~ino ".ien, vinoa kalnų iki pat Juodosios jū-
BERLYNAS. VI. 29. ELTA, tankla ivi _ir 7 krovinių laivus, roa pakrdčio . Vokiečių ir rumunų 

l i F l u r e r i o gene r a 11 n l o 46.700 registruot9 brutto tonų junginiai galėjo visur savo užda
i t a b o vyriaua-ioji ginkluotųjų ~pumo. Be . t?, . Jie torped!"".o dar vinius įvykdyti. ViSi priešo mėgin
pajėgl,t vadovybė praneia : vierui tankJa1v1 _ir du krovinių lai- tl priešpuoliai buvo atremti. Du-

Iš abiejų pusių apeu.pd.ami Balt- vus, 25.000 registruotų brutto to- nojaua žiotyse karo veiks.n:.ai 
etogę ir toliau beslstūmėdaml ptr- nų talpumo. Tuos laivus irgi gali- vyk.sta toliau. 
myn, mūsų šarvuočių junginiai ir ma laikyti lll!ll_ai_kin~us,_ Ir. tuo bū- 2) Vokieč ių ir rumunų karinės 
m6t1>rizuotosios divizlj011 pasiekė du povanden1nia1 laiva1 šiuo smū· oro pajėgos vykdė toliau savo 
Min91to apylinkes. Numatomi nau- giu priešo pre~yoos. laivynui pa- ofenzyvinio pobūdžio operacijas. 
j i dide!; lalm~imal darė apie 71.7~ reg1Struotų brut- Tose operacijose vokiečių ir ru-

BERLYNAS. VI. 29. ELTA, Ii to tonų nuostolių . munų karo aviacijai pavyko g.a.lu-
Fiurerio š taoo vyria11&foji kariuo- Jūroje aplink Ang!ijaĮ praėjusi, t inai jsitikinti savo pranašumu. 
JMnės vadovybė praneša : Vokie- naktj kovos lėktuvai nuskandino Priešas mėgino bombarduoti Ja.li
čių viršum vandens plaukiant ieji tris krovinių laivus ir vieną žvejų ay, Buzeu, Galaco ir Konstancos 
Ir povandenini.ai laivai kovOi!!e laivą, bendro 14.800 reg istruotų a~linkes, kur į civilinius gyven
prieš 90Vietų laivus atliko drųius brutto tonų talpun:o. Kit i mūsų tojua buvo numesta oombų ir jie 
puolamuosius žygius. Baltijos iil- oro pajėgų naktl atlikti puolimai buvo apšaudyti iš kuJkosva idlių. 
ros rytinėje dalyje minomis buvo buvo nukreipti l uostų įrengimus Tačiau padaryti nuostoliai nėra 
paskandintu vienu sovietų na!- britų pietryčių pa~raštyje Ir l žymūs. Birlelio 26 dien, trims 
ltintuvaa ir sunkiai sužalotas svarbų importo uostą Hullj. Abie- priešo lėktuvams p irmą kartą pa
kTeiseris „Makaim Gorlri.i", Vo- jose Hul!lo upės pus'8e ir prie vyko nun:esti kelet, oombų i Ru
kiečių povandeniniai laivai BUnai- Humberio jlankos buvo pastebėti munijoa -tinę. 2ymių nuostolių, 
kino du rusų ,povandeninius lai- · keli d ideli gaisrai, Kiti kovos lėk- tačiau, ten nebuvo padaryta. Du 
vus. Vc,kiečių greitieji la!val pa- tuvų junginiai ir toliau tebemina- ii tų trijų lėktuvų tučtuojau nu
skandino du naikintoj us, vieną vo brit-ų uostus. mušė naikintuvai. Paskutinėmis 
t orpedinink!\ ir vieną povanden;nj Naktj l birželio 28 dieną vokle- dienomis oro kautynėse ;r ant že
laivą. Dviejų sovietų n.aildntojų čių kovos lėktuvai sėkmingai bom- mės buvo sunaikinta apie 130 So
mėginimas pulti Koaų,ncos uostą bardavo karinius britų jūrų karo vietų Rusi j011 lėktuvų; 32 iš jų 
mntų artilerijos buvo atmu!itM, laivyno baus jrengimua Alek· numuM rumun-ų karinės oro pajė-

k&a, buvo apgadintas. mirties atsltllėmų. 
4') Prie kai kurių tiltų priešaa Tėvai Ir ilalp suaugusieji ltVle

buvo nuleidęs parašiutininkus- &ami Įspėt! vallrua ir saugoti 
Daugumas jų buvo pe.iJr.ti i ne- Įn011, kad būtų l!vengta tolėq ne-
laisvo. lalm1q. 

Paskirtas Pramonės Reikalams 
jgaliotinis Vilniaus sričiai 

Kaunu, VI. 29, llLTA. Pramonė, 
Reikalams Įgaliotiniu Vilniaus 
srWal blrlello 29 d. paskirtas 
Vilniaus apyg. pramonės Inspekto
rius p . Sasnausku Jonas, jo pava
duotoju - inž. Blažys Kajetonas. 
Įgaliotiniui pavesta organlzuot.! 
Vilniaus arit!es pramonė.s Įmonlq 
apsaugą, skirti laikinus Įmonl-ų ve
dėjus ir, klek le1dila ųlygoa, 
Įvesti Įmones l normalų darbi\. 

SULAIKOMI ASMENYS, KURIE 
NESIo.JA NEANTSPAUDUOTĄ 

RAUDONo.JO KRYZIAUS 
BAIKSTĮ 

Medicinos santtarij011 perS0111alo 
asmen,ys, kurie nešioja ant ranko
vė& rail'-'Ų 811 raudonojo kryii&11& 

ženklu, privalo iki i. m. biri&lio 
mm. 30 d. 15 val. nea.nta,pa.udu<>
tus railmčiUB ub.n~uduoti ir 
puti aamena paiymėjlmua Lie
tuvos Raud. K.ry!iaua Valdyooje, 
K,;atučio g. 6, R.a.ikščial bue ant. 
paudu.oje.mi 881llenim.s, priatačtu
sieme pa!ymėjimus ii tų orga.ni
zacijų bei jetaig'Ų, kuriose ji.e dir
ba. Kae ilo parėdymo ik.i nurody
to laik.o neiipildya, b1111 po!icijoa 
sulaikomas. 

ZAµREBAS. VI. 29. E, Jau 
p&siba:lgė ekonominės derybos 
tarp Kroatijos ir Italijos. Per &l'• 

tlmiausiua tris mėnesius numato
ma pasikeisti prekamls 350 mili• 
jon-ų dinar-ų sumai. 
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Sensacingas jvykis oro kautynėse Rytų frlllt1 Popiežiaus lcalba 
_BERLYNAS. ~H8. ELTA. ~artino tipo bolievlltų bombcme- per ,adijq 

Biržeho ~6 d. atsiUko aenaacin- šiai. Tie bolieviltų bombonaiiai ROMA, VI-29. ELTA, Pople-
jvykia ~"'? lrautp61e . . Rytų turijo &iiklua vokiec'!ių 16ktuvų iiua Pijus XII iiandiea 8veato 

. te. Vokiec'!,ų !><>mlioneiiai, ku- .lenkh-. Matyti, jie norijo kartu Petro ir Povilo dienos prop pua
e, uipuolo ata,traukianl!lua so- eu vokiec'!ių lėktuvais nepastebimai k6 per Vatikano nulio stoij kalb, 
ietų_ Aarvuol!iua ':>el kariuome~ės patekti l voklec'!ių lėktuvų bazes ir apie DieviAk,uų Apvaizc14 lmonių 

\llsoms \lartotoJų kooperacijos sųjungoms(r , 
Ir Hrlotojų kooperaly\lams 

L1etuT01 11►.emėe 1ndo Koopera-1 orsanlaclJos balanų turto aura
t:,T1Į 8-junp LiffOKJS (bu'l'\1.11 .§Jmo dienai. 

111ų _voru, rril~ atgal, ~ga jae u!puiti. Tačiau tas mėginima~ n-vemmo įvykluoae. Svarbianalojl 
. ~~JO, kad . prie. j~ Junginio eoviet:an-.a ~i atsiėjo. Vokle- kalllos vieta buvo ataakymu j 

r111ldėJO dlde11111e akaič•ua kovoe l!ių naikintuvai greit apsidirbo klauaiir.11, kokiu bildu Dievu ga· 
tuvų. D pradlių voldeilhJ boir.• su. ~artino tipo bomboneiiale, au• 11 J)l"ileiltl pasaulyje tiek dau, 

Ltetuv01 Reapubliklnė Vartotojų Bu\'U.11111 ,.Za1otserno" sandė
KooperactĮos BlĮJunga LIETKOOP-J !iu, lr tuose aand6liuoae eaamus 
SĄJŲNOA> Įsako visiem& apskrl- griidus Ir kitu prekes turi tuojau 
člų T&rtotoĮų kooperacĮJos a'1un- perimti vietos apskrities vartotojų 
IN, 1-alkQrualųJų po l!MO m. llepoa l kooperac!Į01 aųjunga; Jei tie aan
mėn. 21 d. arba Llettlklo a1tyrluo- dėlial nuo ųJun1os būtų toli, tai 
,e, arba apskritie.a miestuose, tokiu. andėllua pll perimti vle
tarnautoJa1111 tuojau vykti l aavo tos vartotojų kooperacijos organi
darbovlet•. zaclja. Tokiam „za1otzerno" san-

iiai ramiai sau akrlclD toliau. naik,nd";llli ~ ii jų oro kautyn6ee. llul&ų. Popleilua priei putat6 v1-
uriam laltui praėjua, = p&· Deg~&Dli kri_to !emyn ~vietų lėk- auomet erdve Ir laiku apribotua 
!rodė vlm vokiečių tuvų tuya,, l kul'IUOB buvo tiltallai pa- lmonių aupratimų Ir tikal1111 Die
kadril6, kuri skrido per ų sriij taikyta. DeAimtųj_į ir pMkutinUI. vllll:ojo Proto begalybei, palygln• 

l&Ulltomle eil6mia. NaildatUVII u!maAkuotų boliev1kų lėktuvų nu- darnu Dievo veibmua 11u gyd:,• 
guloa puteb6jo, lmd pallkul boll!-" muiė vieno vokiec'!i_ų kov011 lėktu• l tojo darbu. Savo palaiminiffll 

neilua ~• ~ai k~ vo radiotelegrafin•nkaa, kai tu keai!lani!lajai. lmonijai Popieliua 
aavotilkua .Jl!ltflu. Prialat- bolševikų lėktuvu . a)ėpai .t&:P sutelkė, vlaų pirma, Romai, paakui 

arčiau, nal]r,ljatuvaf putebėjo, bombonetlų nuo vok1ec'!1ų na1k1n-1 italų tautai, 0 taip pat ir v~ 

Ataaklncl panlirOnal, o Įel Įų d6lių ir Juose esamų prekių per
nebūtų, tai likt ųjun1os tarnau- 6mlmul suraiomas atitinkamas 
toĮal, turi tuojau or,anlzuotl bel perėmimo aktas. Taip pat prov;n. 
SW1tlprint1 aųJunn &monių kllno- clJoJ buv. "VoJentorgo", ,,Spector
JamoJo Ir nK1JnoJamoJo turto ap. go" Ir „Tranatorgplto" parduotu. 
saug11, Imti& relkalinn prlei&&la- ves, valgyklas Ir kitas Įmones, kur 
rlnlų prl-111 Ir, kai tik lela ap. nėra Valstybinių Prekybų, paveda
linkybė.s, pradėti normalų darb,. ma perimti ir tvarkyti vietos koo-

tie · uelinomi 16ktuvai buvo tuvų. pMauliui. 

inform■cinės V ■ ■ z1n1os 

Su bo!Aevikų pas!AallnimO 
ena skyriai sudaro tai d.lenai 
lgiamųJĮ balansų, sutl.k.rlnę vi

ų sųskaltų liekanas. Atsiradus ga
mybel naujai veikti, atidengia 
aują balansą sena nomenklatūra. 
Pabaigiant balanų ·reikalinga 
ekvlenos aktyvinės sąskaitos sal

o kredituoti tai sąskaitai, o klek
ienos pasyvinės sųsltaltos sal
o debetuotl tai pačiai sųskaltal, 

aslnaudojant baigiamuoju balan-
. Pelno nuostolių sąskaita ba
nsan neĮvedama. Atidengdami 
radedamųJĮ balansą, naudokite 
omenklatūrą, kuri buvo naudoja. 

baigiamajame balanse. Kol kas 
urių nors pakeitimų nomenkla
- roje Ir tvarkoje nedarykite. 
Vykdant naujas operacijas, SU• 

tas su centralizuotu atsiakalty
u, korteles, skirtas Vall!tybinlo 
anko centru!, reikalinga siųst.l l 
aunų. 

2. Iš operacijų kol kas atlieka
OS ilos: 
a) prlimamos dienos pajamos Iš 

· ų Įstaigų, Įmonių Ir organlzacl
ų. Pajamų priėmlmas turi būti 

lėstas kuo pJačiausial. Tam 
Iu! reikalinga stengtis, kad va-

rinių pajamų kalios tvarkingai 
elktų, _ 
b) reikalaujama iš visų Įmonių, 
taigų Ir organizacijų, kad Jos vl-

klekvienos dienos pajamas atl
uotų bankui, . 
c) mokamieji reikalavimai lšra
tl Ir mokami Lietuvos teritoriJo-
• realizuojami ta pačia tvarka, 

url veikė Ik! šiol, 
d) mokesčiai ir mokėjimai Į 

ludžetlnes sųskaltas priimami 
arka, veikusia Iki baigiamojo 
lanso sudarymo, 
e) Įmokėjimai senoms skoloms 

engti skyrių priimami sena tvar
a, 
f) Išmokėjimai daromi tik al

oms, už atliktus darbus Ir būtl
,-us1oms Ūkinėms Išlaidoms. Vi
lšmokėjlmal daromi tik Įsltlkl-

us jų būtinu reikalingumu Ir 
ngumu. Išmokėjimų kbntrolę 

tlieka patys skyriai arba vietos 
·nanslnlal organai. · 

g) Fondais galima naudotla tik 

- Tekstilės Trestui skubiai rel
linii tekstilės pramonės specla-

1, buhalteriai ir sąskaltlnin-

1. 

Ue\11VOI Valat)'ll4nio Banko Val
dytdjul laidu.a. 

ZIDlu apie eaamus fonduoae pl. 
DIIUI kupiūromis ir monetomis 
naujo balanso atidengimo d.lenai 
skyriai siunčia Lietuvos Val.!tybl
nlam Banku!, Kaune. 

3, Bankas markių l rublius ne
keičia, bet markes, atnešta& mokė
Jimam.,, priima kurau - viena 
markė lygi dešimčiai rublių. 

•· Atidengima& paprastųjų eina
mųjų sąakaitų privatiems ume
nillll! leidžiamas bendrųja tvarka. 

5. Jeigu Įstaigos, Įmonės arba 
organizacijos vadovybė pasikeltė, 

tai !Amokėjimus gailina daryti tik 
Įsltlklnus naujos vadovybės teisėtu 
paskyrimu. 

6. Tarnautojai žydų tautybės 
prie darbo neprileidžiami Ir Iš tar
nybos atleidžiami. 

KOPUSTINSKAS, 
L. e. Ltetuvos Valst11binto Banko 

Vald11tojo p. 

VISŲ LIJ!.'rUVOS ELEKTRINIŲ 
ADMINISTKAOUOS ZINIAI 

Vyr. Energijos Valdyba įparei
goja vu,ų Lietuvos Elektrinių Va
dovybes, kai tik galės suaisiekti 
su Valdyba ir atsakyti i šiu011 
klausimus: 

l. Veikia elektrinė ar ne? 
2. Kokiam laikotarpiui užteks 

kuro? 
3. Tepalų atsarga? 
4. Kaip elektrinės palltatai? 
5. Visas elektrinės personalas 

tarnybos vietoje (jeigu ne, kokių 
pareigūnų trūksta normaliam dar
bui)? 

6. Jei kurių įmonių vadovybė 
yra pasišalinusi, įmonės turto ap· 
saugos ir jos tvarkymo darbo ima
si likusio į.a:.onės personalo vyriau
siojo rango tarnautojas. 

7. Elektrinės kasos piniginiai 
reikalai? 

Atsakymai turi būti duodami 
kuo skubiausiai, pageidaujama, 
jei galima, telefonu arba telegra
fu. 

Vyr. Energijos Valdyba 

VALSTYBINIO „SODYBOS" 
TRESTO PKANESIMAS 

Valstybinis „Sodybos" TrestM 
apskričių kontorų ir Įmonių prie
žiūrų organizuot; paveda taip: 

ma kontoroae pasilikuaiema pagal 
rangų atitinkamieme pareigū-
11&1118: vyr. buhalterfama arba ae
kantiems ta,nautojams. 

Išvardytųjų pareigūnų jsakyir.ai 
įmonių ir kontorų admini.9tracijai 
privalomi. 

J. STRAZDAS, 
Valst. ,.Sodybos" tneto Tvark:,• 

toJas 

KAUNO M. MOKYKLŲ, VAIKŲ 
NAMŲ IR VAIKŲ DAKZELJŲ 

VEDE.JAMS, MOKYTOJAMS, 
AUKLJ1:TO.JAMS m KIT. PA· 

KEIGONAMS 

Kauno M. Savivaldybės švieti
mo Skyrius įpareigoja mokyklų, 
vaikų namų ir darielių bei kitų jo 
žinioje esamų įstaigų ved6jus stro
piai saugoti jataigų patalpas ir 
turtų ir apie užimtas ir laiava.a pa
talpas neatidėliojant informuoti 
švietimo Skyrių. . 

Mokytojai ir kiti švietimo Sky
riaus !iinioje eaan:.ų įstaigų parei
gūnai prašomi laisvų nuo savo 
tiesioginio darbo laikų skirti vi
suomeniniam darbui, ypač 11uslju
siam su vaikų globos reikalais. 

Visi, norintieji prie to darbo 
prisidėti, kviečiami jairegistruoti 
švietimo Skyriuje. 

'v. KUZGAS, 
Svletlmo Skyrla.us Vedėjų 

PARTIZANŲ SANITARIJOS 
BORIŲ VADOVAMS 

Visi Kauųo miesto partizanų sa
nitarijos būrių vadovai prašomi 
neatidėliojant pristatyti i Gedimi
no 34 Nr. Sanitall'ijos Skyrių 911-
rašus l!IUžei.stųjų, kuriems jie 11u
teikė pagalbų. 

IEšKANTIEMS DARBO 

Kauno Miesto Darbo Birža pra
neša, kad reikalingi darbininkai: 
100 moterų Ir 60 vyrų. Neturintieji 
darbo prašome kreiptis š. m. bir
želio mėn. 30 d . 8 val. ryto l Darbo 
Bll'ŽIĮ, Kipro Petrausko gt. 16. 
Darbininkai kasdien registruojami 
Ir skiriami l darbus nuo 8 val. Iki 
14 val. 

Kauno m. Darbo Biri.a 

STUDENTŲ BAZNYOIOS 
CHORAS 

šiandien (VI. 30) 18 val. 30 min. 
renkasi Įgul011 bažnyčioje repetl
cijon. Dalyvauja visi. 

T, pat turi padaryti Ir visi ie- pera tyvama. 
mė.s ūkio bel vartotojų koopenty. Kai tik pradė.s veikti telefonai, 
vų ataaklnll tarnautojai. Jei ap- telegrafas ir paltas, vlall apakrltles 
skrltlea vartotojų kooperaclĮ01 ų. aųJungų, žemės ilklo Ir vartotojų 
Juneoae, iemė.s Oklo bel vartotojų kooperatyvų ate&k!DCI umenya 
kooperat:,vuose būtų pulšallno at- privalo tuojau praneiti LD!IT
saklnll pareigūnai, tai jų parelps ūKIUI (Kaunas, Vytauto pr. 33, 
laikinai turi eiti likę tarnautojai. telef. 20171) apie kooperacijos or-

Tlek apskrities sąjungų, tiek ganizaclJų Įmonių pinigų, prekių, 
kooperatyvų eaamos bel susidariu- Inventoriaus Ir kitokio k.ooperaty
slos vadovybės turi tuojau patik- vinlo turto padėtĮ. 
rinti savo kooperacijos organizacl- Telefonlnlal Ir telegrafiniai pra
jos Įmonių pinigus, inventorių, nešimai turl būti trumpi, bet po Jų 
prekes Ir visų kitą turtų, kuris turi būti prl.slųsti LIET'OKIUI pla
prlklauso tlltrlnamaJal kooperact- tūa raštiški paal.šklnlmai apie 
Jos organizacijai, surašyti atitin- kiekvienos kooperacijos organlza
kamą aktų, kuriame taip pat rel- cljos dabartinę organizacinę , ff. 
Ida atžymėti išvogtas, lšveitas bel nansinę bel prekybinę padėtĮ. 
sugedusias prekes ir nustatyti jų Latktnonos LIETCKIO Vadov11bės 
vertės sumą. Suraiius visą turtų, Ptrmlnlnkar 
sudaryti kiekvienos kooperacijos Kaunas, 1941. VI. 27. 

Susikūrė komitetas nuo karo 
nukentėjusiems šelpti 

Pranešama visuomenės žiniai, kad l guslų politinių kalinių gelbėjimo 
Kaune prie Raudonojo Kryžiaus y.ra sekcija prie Raudonojo Kryžiaus" 
susikūręs Iš buvusiųjų visuomenės yra Laisvės alėjoj Nr. 20; telef. 
organizacijų Ir pavienių asmenų 23813. Įėjimas Iš gatvės. 
Komitetas nuo karo nukentėju· Be to, R . Kryžius prašo aavivaldy• 
s ieros šelpti, kuris pasiskirstė sek- bes suorganiZuotl visuose pravažia• 
cljomls: vimo punktuose, per kuriUOg išvež· 

l) Išvežtųjų l TSRS ir dingusių tlel! ar kaliniai gali grižtl, maltini. 
politinių kalinių gelbėjimo, 2) Valkų mo, plrmosos pagalbos ir lnforma· 
ir moonų globos; nukentėjusių cj0g punktus ir rinkti Iš geros va• 
nuo karo globojimo; politinių ka· lios žmonių šelpimo reikalams au· 
linių globos; aukų rinkimo; pa- kas. Aukų Ir atskaJtomybės reika. 
talpų ir butų sekciją. lals susisiekti su R. Kryžiaus cen· 

Raudonasis Kryž!U,; prašo l!lvež- tru, Kaunas, Kęstučio g . 6, telef. 
tųjų l TSRS ir dingusių politinių Nr, Z1721. Centrui persiųsti Ir au
kallnlų gelbėjimo punktu.s steigti Ir rinkta., aukas. TaJpgi prašoma visų, 
visoje Lietuvoje prie miestų, valsčių kas turi :tlnlų apie Išvežtuosius l 
ir apskričių savivaldybių ir pradėti TSRS, o ypatingai apie išmestua;i11g 
tų nelaimingųjų registraciją. Re- ar pabėgusius Iš vagonų, pakeliu! 
gistracljo, lapų pavyzdžiai bus pa- bevežant, skubiai pranešti tai pa
skelbti spaudoje, kai t ik jie bus at· čia! sekcijai, Kaunas, Laisvės ai. 20, 
spausdlnt,I. telef. 23591, kasdien nuo 9 Ud 18 val. 

Kaune „Išvežtųjų l TSRS Ir din-

TAUPO.IIIOSJOMS VALSTYBES l vės ai. 68no. l'kl atskiro parėdymo 
KASOMS 

I 
taupo~oslos kas<>s jokių operacijų 
neatlieka. 

Pranešama, kad visi Taupomųjų SAUDARGAS, 
Kasų tarnautojai, !.§skyrus žydus, TaupomQJq v. Kasq ValdytoJaa 
prlvalo būti savo tarnybos vietose. 
.Jei kur nėra vedėjų, ta! Jų parei
gas eina vyr. buhalterlal, jet nėra 
vyr. buhalterių - vyr. kontrolieriai 
arba kasininkai. Tuojau reikalinga 
patikrinu pinigines kasas, vertybi
nius popierius, Inventorių bel kitą 
•urtą Ir surašyt atitinkam" aktą. 

Be to, vlSOs taupomosios kasoe turi 
sudaryti indėlių likučių (saldo) 511· 
rašus. Aktą, Indėlių są:-ašu• Ir pra· 
neAlmUs apie Taupomosl<>s Kasos 
s tovi, palito tinklui pradėjus veikti, 
tuojau pat s iųsi! Valstybės Taupo
mųjų Kasų Valdybai, Kaunas, Lals-

DĖMESIUI Tt:VŲ, KUKIŲ 
VAIKAI JSVEZTI l BUV. PIO· 

NIEKIŲ STOVYKLAS 

Vaikų, išvežtų į buv. pionierių 
stovyklas. likimu susirūpino Rau• 
donasi.s Kry!ius. Raudona.sis Kry• 
!ius deda vi.sa.s pastangas, kad iš· 
vežti vaikai biltų sveiki sugrų!inti 
tėvams bei jų gloMjama. 

Krelptla l Tekstilės Trestą Lals
ės Alėja 62 Nr. 

Tresto Valdytojas. 

l. Kėdainių ap&kr. kontoros ūkį 
su visu inventoriumi ir Kėdainių 
Taros Įmonę perimti Ir priežiūrų 
vykdyti pavedama Kėdainių kon
toros vyr. buhalteriui 2eromskiui, 
Antan11i, jam ·nesant, kontoros 
tarnautojui La.šui, Petrul 

2. Merkin6e ir Marcinkonių gry
bų į.a:.onių turtų perimti ir prie!iO
rų vykdyti pavedama Alytaus 
apskr. kontoros viršininkui Stir
nai, Kaziui, jam nesant, kontoros 
vyr. buhalteriui Mal!iulienei, Efro
zina!, 

RADIJO PROGRAMA 

Raudonajan:. Kryžiui yra pavy• 
kę užmegzti ryšį su Palangos pio• 
nierių stovyklomis ir išaiškinti 
vaikų likimą. Vaikai, buvę Palan
gos pionierių stovyklose, yra Pa• 
laųgoje. Gandai, kad jie yra iii• 
vežti į kitas vietas, yra nepagrįsti. 
Palangoje esančiais vaikais rilpl• 
nasi Tautinio Darbo Komitetas ir 
pedagogai mokytojai. Valkai -yra 
aprūp1nt1 maistu, patalpomis, pa
talyne, medicin0s pagalba ir visa 
galima pridiiira ir globa. 

Relkallng• kepėJat ir buhalteriai. 
iptt5 ,,Paramos" kontoron, 
melitų 22. 

Kauno Varto!oJų Bendrovė 
,,PARAMA'' . 

3. Visų auskričių „Sodybos" 
kontorų inventoriaus ir piniginių 
dokumentų priežiūrų, kur peeiša· 
iinę atsakingi pareigūnai , paveda-

Pravieniškių darbo stovykloje raudonųjų budelių 
žiauriai nukankintas 

a. a. Antanas Petronis 
laidojamas šiandien, birželio 30 d., 20 val. Giminės ir 
pažjstami prašomi atvykti Į Kauno katalikų kapines. 

žmona, duktė ir sūnus 

Pirmadienis, VI. 30. 
15,00 Praneilmai estiškai ; 15,15 Pra

neiimal latvllltal; 15,30-18,45 pertrau
ka: 18,45 Koncertu (pl.); 17,00 ZlnlOI 
wkll!<'!lų ltalb&; 17,10 Dainuoja V. Ope• 
ros aol. M. Llpčlenė; 17 ,25 l!:ltoo lln!os, 
praneilmal; 17,40 Operl!<'!lų mw,Uta 
(pl.); 18.00 U laltraičlų; 18,15 Armoni
kos muzika. Groja K. Kv!liilnas; 18,30 
Reportdas-&ktuallJoa; 18,45 Popui. 
slmfonlnh muzlkoa koncertas (pl.) i 
19,15 Valdiniai pranelimai; 19 30 Infor
macijos volctl!<'!! ų kalba: 19,45 Lengva 
mus'ka (pl .); 20,00 Zlnlos vokieč i ų 

kalba; 20,15 Italų karinės dainos (pl.) ; 
20,30 L&lkaa, llnlos, apaudoa alttuall
Joa, prosrama rytdjenaJ.; 20,55 Proara• 
moe u!ba!Ca. 

Antradienis, Vl. SI. 
8.30 Malda; 6,35 Laika.,, llnlos; 

8,50 Koncerta.s (pl.) ; 7 ,00 Zlnl01 vok'•· 
člų kalba ; 7.10 Ry:1n1s koncertas (pl. ) ; 
7,20-7,i5 Kartojimų iinių, praneMinų, 

tollmesn6 dlenos prosrama: 12,00 Var
pų muzlka 11 Karo MuzleJaua; 12,05 
Laiku, lllnloa; 12,20 v. Operoe 
aol. VI. OrtpWen6a ldalnavlmal 
(pl.); 12,30 Zlnioa vokiečių kalba; 
12,45-13,00 IntormaclJos, tollmem6 
dlenoo proirrama: 14,00-14,15 ZlnlOI 
vok.Iečių kalba; 15,00 Prane§lmal eatll
kat; 15,15-15,30 Pranešimai latviJkal; 
16,45 Koncertas (pl.); 17,00 Zlnlos vo
loiečlų kalba; 17.10 Duetu. Da'nuoJa V. 
Operoe ool. St. Santvaras Ir Bt. Bodel
ka; 17,25 tlnloa, prane§lmal; 17,40 Ba
leto muslka (pl.); 18,00 U Jatkra.!čių ; 

18,15 Oani~ų amulklnlnkų lirroJimal 
(pl.) : 18,30 Report&ias-alttuaUJ0&; 
18,45 PO!>ullaroo slmfonlnėa muzlkos 
koncertu (pl.) : 19,15 Konceriaa (pl.); 
19,30 Inlormacijoo vokiečių kalba; 19,45 
Lengva muzika (pl.): 20,00 ZlnlOI .,.,. 
kll!<'!ių kalba; 20,15 Muzikos, dalnoe Ir 
poez'Joa valandėl6; 20,30 Laik as, !1-
n los, proirrama rytdlenal; 20,55 Pr0t1ra
mos utbaiga.. 

Iš Palangos yra atvežti tėvams 
iš v.aikų laiškai. Laiškai yra Lietu• 
vos Raudonojo Kryžiaus Motinos 
Ir Vaiko skyriuje, Kaune, Kęstu• 
čio g. Nr. 7, m aukštas, iš kur 
juos galima ,-tsiin:ti šio mėn. 30 
d. - pirmadieni nuo 15 val. 

Lietuvos Raudonasis KrJl!us 

Į LAISVĘ) 

RedakclfR - Kaunas. Duonela.ičio 
24, tel. 21414 ir 20530. 

Administracija - Kaunas, Du.o
nela.ičio 24, t.el. 22430. 
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P.artizanų 

Grifo generolas St. Raštikis 
Generolas St. Raštikui, vienas j don'Ųjų peraekiotas, vėl gtjf.o tė

p:.rmųjų kovotojų, anksčiau ra.u- vynėn. 

Pravieništėse rau~onieji iššau~ė per 400 žmonių 
Moterų ir vaikų žudymas. Gyvi žmonės po lavonų krūvomis 

Suformuotas tautinio darbo 
apsaugos batalijonas 

J au yra· suformuotas T.autinio j no g. 34. Priimami tarnavę akty-
Darbo Apsaugoe Bait.&lijonas. vio,i ta,rnybo.i karininkai, puskari-
Daug taurių lietuvių, norinčių ja-1 ninki.ai ir eiliniai, 
me tarnauti, užsirašinėja Gedimi-

Raudonieji savo gėdingo bėgi
mo kelią nukloja nekaltų žmooių 
lavonais, beprasmiškai žudydami, 
kas pakliūva po ranka. Vienaa 
toks negirdėto žiaurumo jvykis 
buvo Pravieniškių pataisomųjų 
darbų kolonijoje. Į reda,kciją at
vykęs likęs gyvas pabėgėlia pasa
koja savo šiurpius jspūdžius. 

pareigas - operuojanc!iu.s 8U.Žeill
tus partiza.nu.s. Iškilmingos laido
tuvės jvyko va.kar. Plačiau para• 
šysime vėliau. 

LIETUVIAI, SAUGOKITĖS PA· 
KBJKUSIŲ RUSŲ KABIŲ 1B 

zYDŲ - KOHUNISTŲ 

Mašinų- traktorių stotys turi 
pradėti šienapiutę 

Prasidėjus karui, kolonijų ins
pektorius, prieš pabėgdamas, įsaikė 
administracijai, pruiiartinus pavo
jui, paleisti JIUimtuosius. Adminis
tracija tarėsi su suimt,-isiais, ir 
buvo susitarta likti vietoje ir 
laukti, kol stovyklą perims ati
tinkama įstaiga, Manyta, kad 
bėgti, neturint jokių asmens do
kumentų, pavojinga, nes aplink 
siaučia kovos. 

kėlus ra,nka.e, 811.!ltoti prie bara.ko 
sienos, Tuojau privažiavo du šar
vuočiai. S11&tojo vienas nuo kito 
per 50 m. Apie 200 kareiivių ii 
šautuvų atidengė kryžminę ugnį, 
Kilo baisus klyksmas, maldavi
mas nešaudyti. Po ,pirmųjų salvių 
visa fmonių masė BUltrito a.nt t.e-
mėli: nušauti, S11!eiati ir likę ne
paliesti. šau.dyma.a truko a.pie 15 
-20 minučių. Pasibaigus ma.&i.- Bolie-vil<ų gaujų sukeltoe Pra.
niam šaudymui, a,pie 10 kareivi,i vieniškių dll1'Į)yne niekuo nekaltų 
ir keletas karininkų suĄjo į kiemą civilinių žmonių masinės skerdy
ir tikrino, ar nėra gyvų. Radę nėe ir daugelio ūkininkų šeimų !i
šaudė ii naganų ir badė durtu- žudymas rodo, kad mūsų žmonių 

gyvybei gresia didelis pavojus iš 
Mašinų - traktorių Jr arklių nau-1 nuolati nių darbininkų šienapiūvės i 

dojimo punk,uose yra šienapiūvių, darbą neleidžiamos, 
va.is. pakrikusių rwių kareivių pusės. 

Paskui kareiviai gavo komandą · 
iš kiemo pasitraukti, nes buvo 
girdė!ti sma.ritu.s šaudymas Pra
vieniškių stotyje. Jos link būrys 
ir nužygiavo. Prie užmuštųjų pa,. 
liko vieną mongolą su kUJ!koeva.i
džiu. Perstojus šaudyti, kas liko 
gyvas po lavonų krūva, lindo pa· 
sižiūrėti, kas darosi. Pamatę, kad 
bėra tik vienas karelvui, likę nei
ki ar su.žeisti leidosi bėgti, lįsti 
per vielų tvorą. Sargybinui bandė 
šaudyti ir kelis nušovė, bet, u.ž. 
springus š.autuvui, kitų neS'l)ėjo iš
šaudyti. Išsigelbėjo maždaug 50-
70 žmonių, Sušaudyta. apie 400 
suimtųjų ir 30-40 administraci
.t<>s tarnautojų, tarp jų apie 10 
moterų su vaikai!!. Tarp sušau,dy. 
tų nemaža Kauno gyventojų l.r in• 
ternuotų lenkų. 

arkl'nių grėblių Ir arklių, Šias ma· Už mašinų naudojimą nustato· 
šlnų jėgas reikia panaudoti šiena- mas toks atlyginimas: 
piūtės darbams Ir 11trmučiausla tuo· 
se ūkiuose, kurie dėl karo aplinky. 
b ' ų nepajėgtų laiku sudoroti det· 
liaus. Mašinų stočių Jr arklių nau-
dojimo punktų atsakingieji parei· 
gUnai paleidžia š'enapiūves l darbą 
su patyrusiais darbinink ais ir ark
liais, jei tokių punkte dar yra, Be 

1. Už šienapiūvės darb,i su darbi
ninku }r pora arkllų - 15 rublių 
hektarui, be arklių - 10 rublių. 

2. Už arklinio grėblio su darblnin· 
ku ir arkliu panaudojimą - 5 rub
liai; be arklio Ir darbin:nko - 3 
rubliai hektarui, 

Įsakymas tarybinių ūkių reikalu 

Birželio mė,n. 26 d., ketvirta
dieni, apie 17-18 val. (Maskvos 
laiku) darbo kolonijos barakus 
aJ)Su,po rusų kariuoonenės dalinys, 
maždaug 400-500 kareivių, gink
luotų šautuvais, granatomis, kul
kosvaidžiais. Atvažiaio du šar
vuočiai, 

Apsupę barakus, pirmiausia iš
vilko iš rūsio pasislėpusias mote
ris su vaikais ir tuoj pat sušau
dė. Išgirdę šūvių salves, iš ben-

Buvuslų tarybinių ūkių admini-, nių ūkių ūkvedžiai. Prie ūkių tvar- drabu.čio į kiemą išbė_g'?, išk~ę 
stravimo reikalu. skelbiami šie nuro· kymo kviečiami darbininkų atsto· rankas, stovyklos admm1strac1Jos 
dymal: • val. tarn'.1-u,toi&!• Ir juos šūviai tuoj 

Ko! bUs išspręstas buvusių tary- Admlnistra:',ija prašoma imtis vi- pat 1šgulde. 
bin t ų ūkių tolimesnio likimo klausi·, sų galimų priemonių ūkių turt~i P_o to,_ išlauž'? suimtųjų __ bar3:k~ 
mas tų ūkių administravimą Ir apsaugoti. Darbai ūkluose turi bu·, duns, v isus su1'Jlltuosms 1svare l 
vadC:Vavimą l.š direktorių perima ti vykdomi kiek galint normaliai. kiemą, aptvertą dviguba spygliuo
ūklų agronomai, o kur jų nėra - Darbininkam~ už atliktus darbus tų vielų tvora. Paviršutiniškai 
zoo:echnlkai, buhal teriai bei centrl· bus teisingai atlyginta. apkratė. Paskui jsa.kė visiems, iš-

Visi užmuštieji birželio 29 d. 
buvo pa,laidoti kolonijos ribose, o 
sužeistieji a.tgabenti Kaun:an ir 
pa,ta.lpinti Raudonojo Kryžia.118 Ji. 
goninė6e, 

Visa Europa dfiaugiasi vokiečių ginklo laimėjimu flytuose Žudynės Panevėžy 
mą ir prieš naikinanti bolševiZll'.!ą 
bei gobšųjį kapitalizmą. 

SOFIJA. VI-30. ELTA. ,,So
vietų armijų sunaikinimas - ties 
Minsku ir Baltstoge apsuptos dvi 
armijos" - tokiomis stambiomis 

šiol giriamąją Sovietų Rusijos 
aviaciją. Manoma. kad šios žinioe 
pirmadienį sukels naują savanorių 
kovoti prieš sovietus a.ntplūdj. 

Atsitraukdami iš Panevėžio ru• 
sų bolševikai žydų ir komunistų 
iniciatyva sušaudė 28 gyventojus, 
daugiausia inte!igentua. Jų tarpe 

' nužudė tris gydytojllll, einančius 

žuvo dailininkas Vladas Eidukavi6ius 
antraštėmis • vakarinis laikraštis 
,,Duma." pirmasis paskelbė vokie
čių kariuon:enės vyriausiosios va
dovybės specialius pranešimus 
apie vokiečių kariuomenės perga.· 
lingąjj žygį rytuose. Laikraštis Besitraukdami bolševikai be jo- J Kaip dailininkas Vladas Eldu.ke
tuojau buvo išpirktas, nors ir bu- klos prležaslles nužudė dall!nlnką vičius buvo gana produktyvus: jl1 
vo iii.spau.sd intas dvigubai didesnis, tapytoją Vladą EIDUKEVIC:::IŲ, yra sukūręs daug originalių pa
negu paprastai, egzempliorių skai- kuris gyveno LlnltsmadvaryJe, veikslų, kurių dalis yra Kauno 
čius. Gatvėse, kavinė8e, restora-, AJėksote. Bolševikai Iš pasalų su- DaUės Muziejuje, o taip pat VU
nuose ir ai~štėse matėsi tik )ai~- želdė JĮ Į galvą, Ir nuo tos sunkios niaus Muziejuje, Vilniaus Rašytojų 
raščius sk8.ltą žmonės. Iš vokiečių žaizdos jis mirė. Ir Minininkų Klube. Dalis jo kūri
PU8?5 dabar patvirtintas. v'?kie~ių Dalllnlnkas Vladas Eldukevičlus nlų Uko Lietuvos Dailininkų Są
karmomenės J?erga.l!m •r~1~ p ,r- gimė Kaune 1891 metais, rugplūčio Jungoje ir, be abejo, jo privačiame 
mom1s. kai;o. d1~?m1s 5?f1.Jo.~e pa- mėn. 9 d. Mokėsi Rygos Realinėj bute. 
dar~ d~del1 1spud1 . . Spe_c,!:lle;,i pra- mokykloj. studijavo Rygos Dailės Jei Kaune dailininko Vlado El
neš1ma1 yra svarb1a.us10J1 visų po- mokykloje, vėliau mokėsi meno dukevlčlau.s yra užsilikę giminių, 
kalbių tema. (tapybos) Muencheno Akademijo- Dailininkų sąjunga norėtų sužinoti 

MADRIDAS. 
je. šiaip Vladas Eidukevlčlus buvo jų adresus. Tiek luvlmo priežas. 

VI-30. ELTA, daug pasaulio matęs žmogus, nes tis, tiek žinias apie jo palaidoji-

Tiriamos žvėriškų 
skerdynių smulk- · 

menos 
Redakcija 11 visos Lietuvos vietų 

gauna daug pranešimų apie raudo
nųjų terorą prieš beginklius gyven· 
tojus Ir sąmoningesnius lietuvius. 
Vienur ji11 buvo Iššaudyti, kitur, be 
to, dar !laurlauslal kankinami: nu
piaustoml liežuviai, Išbadomos akys 
etc. Tokiu žvėrllli<u būdu vietinių 
komunistų ir žydų gaujų buvo nu· 
žudlyta taip pat visa eilė kunigų, 
gydytojų, net moterų Ir valkų. 

Dabar tie visi jvyklal atsidėjus 
tiriami Ir patik.rlnaml. Iš miestų, 
kaip gauu pranešimai rodo, smar
kiai nukentėjo Raseiniai, Vilkaviš· 
kis, Marijampolė, Šėta, Taura;,:ė 
Ir kt. 

Įspūdingos iškilmės 
Karo Muziejuje ir 

bažnyčiose 

Įvykis eina po jvykio žaibo greitu• 
mu. Daug tokių dalykų, kurie oar 
vakar atrodė ne tik negalimi, bet 
tiesiog Jr neitlklml, šiandien jau 
yra virtę tikrove. Tą žmonių džia ug· 
limo nuotaiką jau yra pastebė• 

ję Jr paskelbę savo pranešimuose 
Ir kai kurie žurnalistai, kurie ke
liauja drauge su vokiečių armija. 

Pirmosio• Iškilmės Karo Muzie· 
juje buvo tokios jspOdlngos, kad da· 
lis ceremonijų daJyvlų per hlmn11 
Ir vakarinę maldą net suklaupė. Ir 
bažnyčios dar niekad nebuvo mačiu· 
sios tokios žmonių spūsties. Trans
liuojamų per radiją pamaldų klau• 
solsl visame kra.šte tūkstančiai žmo,, 
nlų, Jas baigiant, buvo sugiedota 
Giesmė u.ž Tėvynę, 

LIGONIN&s DIRBA NORMALIAI 

Kauno Miesto Svelkalos Apsau
gos Skyrius praneša, kad vis~ 
poliklinikos, ambulatorijos bel 1M 
goninės dirba normaliai, nustaty~ 

ROMA, VI-30. ELTA, Zinlos 
apie naujuosius didžiuosius vokie
čių kariuomenės, karo aviacijos -ir 
karo laivyno laimėjimus rytų fron
te italų tautos sutiktos su. dideliu 
dž iaugsn:u. ir pasitenkinimu. Italų 
radijas jterpda.vo specia.liaa trans
liacijas ir visur, kur tik viešose 
vietolle buvo įrengti garsiakalbiai, 
susiburdavo daug žmonių pasi
klau.syti specialiųjų pranešimų. 
2monės dėl jų spontaniškai pa
reikšdavo savo džia.ugsffi11. Nors 
radijo klausytojai, pažym; 
„Stefani" agentūra., - yra įpratę 
girdėti pranešimus apie vokiečių 
kariuomenės laimėjimus, tačiau 
tokių d idžiulių laimėjimų per ši 
trun,pą !aiką ji". nebuvo . . tik.~jęsi . 
Kareivinese, kuriose rad1JO z1:11os 
taip pat tuoj buvo praneštos, ita
lų kareiviai surengė • entuzia,stin
gas manifestacijas savo sąjung:i
n iam.s draugams, su kuriais jie 
petys petin drauge kovoja Afriko. 
je ir netruku.s kovos rytų fronte. 
,,š'e laimėjimai, - pažymi „Stefa.
n i", - įrodo, kad pergalė šypsosi 
jaunosioms ir savo idealais per
s iėmusioms taut oms, kurios kovo• 
ja už teisingo.s tvarkOll atnaujini• 

Ypatingą pasigėrėjin:ą čia sukėlė jis studijų reikalais apvažinėjo mą bel gimines prašoma siųsti 
vokiečių karo aviacija, kuriai pa· Vokietiją, Italiją, Prancūz iją, Lietuvos Dailininkų Sąjungai, 
vyko 8u ma.žiapsiais sau nuosto• Sveicariją, Sved iją Ir kitas valsty. Kaunas, Maironlo gatve" Nr. 38. 
lia.is per 7 dienas sutriuškinti iki bes. 1 to~ darbo valandomis. 

„Žaibo" spaustuvė Kaune, Duonel,lo 24; tel. 26616 

" 
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