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- Vieningas n s neatsiliepti j vo-
kRkąja 'mobilizaciją ne tik įspūdingai iŠre'S- 
kia visos tautos sąmoningą pasiryžimą ne
priklausomai gyventi, bet drauge ir parodo, 
kad 1 etuviųtautos vienybe yra įvykę, faksas.

Neprik'ausomybės laikais tautos susiskal
dymas partijom ar srovėm buvo paviršuti
niškas ir H nutlavė mūsų kraš’an siūbtelėju
si -bolševizmo banga. Juo labiau artėjo vo- 
kfečių sovietą karas, juo lietuvių tau osvie- 
ningūmair darėsi stipresnis. 1941 VĮ 23 jis iš
siveržė drąsiu aktyvistų prieš bolševikus su
kilimu, į kurį kap partizanai tučtuojau įsi
jungė arti.štato tūkstančių visokio amžiaus 
vyrų Kelių tūkstančių kritusiųjų kraujas pa
tvirtino (Laik. Vyriausybės paskelbimq), kad 
paša inama bolševiku okupacija ir jų smurtu 
įvykdyta* Lietuvos įjungimas į Sov. S-gą ir 
kad Lietuvos valsytbė vėl atstatoma. O ate', 
darni į Kauna, Vii jų ir kt miestus, vok’e- 
čiai rado nebe sovietų valdinius, be' nepri
klausomos Lietuvos piliečius.

Po šešių savaičių (1941.V1H.-5) civiMerval- 
tungas Laik. Vyriausybę išva kė; gestapo val- 
di'-inkai intriguodami nacionalistus prieš ak
tyvistus, ban ė suskaldyti viešąją lietuvių 
tautos Buomo ę; vokiškieji kom sarai sieke 
atskirti Inte igen:us nuo ūkininkų ir darbi
ninkų; kai kurie buvusių partijų ve kėja’, re 
vienas boUevikmečiu dairęsi Stalno malo
nės, o sukilimo melu, kada tauta atidavė 
geriausias jėga* kovai, — saugiai tūnojo, 
gyventam aprimus vėl pasirodė Ir dedasi 
tautos vadovaisr jie bandė ir tebebando vi
siems įkalbėti, kad tautą vėl reik a suskal
dyti j partijas ir kad tik jie, partijų .vadai, 
esą vlenintėliai tau’os attova:. Tačiau ne
paisant Visų šių pastangų skaldyti, ir užsi
metančių vadovų, tauta nepasidavė nei sve
timų nei savųjų užmačioms, išliko vieninga 
ir ištikima Savo pagrindiniam siekimui — pa
sinaudoti kiekviena proga politinei laisvei 
atgauti ir šiam siekimui sutelkti vitas savo 
jėga*.

Ta proga nėra už kalnų. Suomiai, veng
rą5, rumunai, net Ir italai dabosi taikos.Vo
kietija Rytuose pasiliko bemaž viena jos 
žmonių rezervai Ilgi kraštutinumo įtempti. 
Vasaros veiksmams jinai priversta ieškoti 
naujų rezervų ne tik sava'ame krašte, 1 et ir 
okupuotuose Ir iš Pabaltijo nor ma gauti 
karinės pajėgos frontui Pa’-altfjo 'autos ži
ro, kad jų mirtinas prie’as y a bolševikai, 
su jai* kovoio ir tebekovoja, Tač au jei vo
kiečiai nori dar didesnių aukų, tai Pabaltijo 
tautos, visai teisingai ir tei ė'ai reikalauja, 
kad* Vokiet ja nekliudytų jų valstybiniam 
suverenumui reikštis.

Puošimasis nepriilausomybei

Yra ženklų, kad ang’osak af prieš bol- 
Jevikų galimą antplūdį bandys organizuoti 
poli inį pylimą, kurio šiaurinis sparnas bū
tų Svomija su nž jos nugaros slovinč a Šve
dija, o pietinis — Turkija su Art Rytuose 
esančia ang’ų 10 arm ja Pylimo vidurį su
darytų Fa' altijys, Lenkija, Vengrija ir Ru
munija.

Tačiau Lietuvos neprik'auson.ybės irjos 
sienų klausimas bus išspręstas te už jūrių 
marių, bet čia pat, Lietuvoje. Ką mos palys - 
iš vokiečių politiš' ai Išslkovostae, tą mūsų 
užsienio draugai ir p.-ie’at gaus pripažinti.

Žino iretu padėties rakta* yra Berlyno 
rankose Bendroji karinė ir po’itinė Euro
pos padėtis verčia Be-'lyną nedelsiant per-- 
ži lrėti Pabaltijo, sykiu ir Lietuvos klausimą.

Nepasisekusi mobilizacija yra dar vienas 
įrodymas, kad civiife-ialtungas yra nusigy
venęs ir patiem vokiečiam nenaudingas.Yra 
pagrindo laukti tam tikrų atmainų. Kaip tau
ta į jas teartos, priklausys nuo to, kokos 
bus tos atmainos1. Tačiau jos priklausya it 
nuo mūsų visų vieningo ir tvirto la kymosl. 
Dėl to visų uždav nysi 1) budėti ir laukti 
teisingų informacijų iš ietuviškų šaltinių, o 
ne iš vokiečių propagandinės spaudos; 2> 
energingevs pat ktams sueiti j glaudesnį 
asmeninį ryšį ir dalyt s gautom s informa
cijomis; 3) informacijomis sknb;ai aprūpinti 
kaimą; 4) pal ktj ntošaly visus ginčus, visas 
partijų programas ir intrgas, o dabar sva'- 
biaišia visų programų programa — 

nepriklausomybė.

— Šve:carų ir švedų laikraščiai skelbia 
United P.ess žinią apie rep-|vatizaciją Pa
baltijyje ka p apie vokiečių viliojimo prie
monę ir praneša, kai Lietuvos, Latvijos ir’ 
E'tijo' admini'trac jos įteikus os vokiečiams 
nepriklau:orybės reikalavimus.

— Daugumas Vokietijoj esančių svetim
šalių buvo patalpinti tam tikrose koncen- 
traejos stovyklose Ne vienas Reiche atsi
dūrusių lietuvių tiippat tų stovyklų neiš
vengė ir ligi šiol jose tebėra. Ryšium su 
Vokietijoj paskelbtomis tolalino karo prie
monėmis peržiūrinėjami ir s ovyk’ose užda
rytieji, kurių vienus ruoš amasi pašaukti 
fromau, o kitus pasiųsti į darbus. Todėl 
stovyklose iebeesanVejt lietuviai mano, kad 
jų gyve iir.o sąlygos bent kiek pagerės audios.

— 11.24 Daugai iuose vokiečių policija, 
grasindama sušaudymais, k astingai areš a- 
vo 8 ūk ninkus, kurie nėra atlikę prievolių. 
Bent jų daliai gre«'8Et¥iljnijos ūkininkų liki
mas — ga’i bū’i vieša <Wfan<iyti,

Lietuvos TSR 
VMSTYBINŽ 
B1 BUOMĄ
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VOKIEČIU PLANAI ostlande
S. n*r »Das Re’ch" Nr. 2 buvo įdėta, 

Ostlando žemėlapis, kuri, a’skieidžia šian
dieninius vokiečių planus Kytroe strapus 
su <a s planais, kūnuos p of. Dr. Fr. te
žins išdėstė biošimoje . L’euvęhland und 
der Cš’en”. Toji brošiūra buvo 1916 m. iš
leista šlapio rankraščio tesėmis ir išdalin
ta vyriausybės na jams, aukšties'e -s vokie
čių civilinės valdžios pareigūnams. 1a bro
šiūra buvo ap-a'-ya strapsny „Vokiečių 
planai Rytuose ir Pabaltijyjeišspausdųta- 
ine .Židinyje*, 1935 m., Nr. 8—9.

Joje buvo numatyti du vokiečių planų 
va- iantai dėl dabartinių Ostlando sričių. Pa
gal didįjį planą, siena Rytuose, Leningradą 
priskirant v ot etija, turėtų ei’i nuo Lado
gos ežero Volkovu, per Cholmą, tiesia. li
nija į Černigovą. Tat oū ų naždaug ta pati 
vieta, kuria-pereitą ra-arą ėjo vokiečių — 
sovietų frontą4;

Jeigu vokiečiams nepavyktų didysis pla
nas tai prof. Lezius numato rražąil, pagal . 
kurį vokiečių ryiinė siena eitų Narevu, Pei- 
puso ežeru, Velika'a it Berezinos upėmis, 
ragai .Das Reįch“ žemė apį, tai bemaž su
tampa su dabartinėmis Estijos, Latvijos ir 
Gudijos generalinių sričių rytinėmis sieno
mis. Todėl daba tints Ostlandas yra nekas 
ki a, kaip Lezaus plano mažasis var antas. >

Jau pradėti ir. inkoporavimai į Rechą: 
Balstogės, Gardino ir Suvalkų sritys tiesio
giai prijungtos prie Rytprūsių. Vokišku ky- 

u orima a. k rsti Ostlauoo tautas nuoGe- 
era<i c--> gubernijos lenkų, kad ta p išskal- 

uzu:. butų engviau germanizuosi. Vasario 
p r ojoj p sej tame kylyje lankyvamasis 
Kecho Da bo Fronto vaeas. Dr. Ley. f ai
bė- amas baisto^ėj ir Gardine į vox iečių 
paregimus, aišk ai pure ške. kad r aujai pri- 
4u g, srityse jie esą vokiškun.o pioJenai.

-Labai įuomtai prof, rėžius.‘apibudina rr 
vokteč.ų politiką Padalijo, tautų a žvilgiu:,, 
„Lieitivių' ir k.tų Pabaltijo tautų pusiau su- 
verenės valstybėlės įBulfersiaa en) mums 
kėniam ngos. Vokiečių kolonizacija tuomet 
butų lietuvių, latvių, estų užgnianžta, kaip 
savo laku ironija užgniaužė švedų įia^ą. 
Švedų įta os išnykimas snomiuo e mums' 
turėtų p įminti, kad Pa akijo srty?e įsiga
lėjus os prieš.Okiškos jėgos naikintų \o- 
kiSkumą, o vokišką kolonizaciją tuose kraš
tuose visiška pakirstų’.* Minėtos va’siybės, 
rebatyviai r.epnkiausorros 'apusios, be a~ e- 
jopmo, tat pa 'ą ytų. Ves, išeidami iš savo 
interesų sauįU-tio, ir atei yjė turinė minė
tus kra-tus paglemžti ir savo k eta ranka 
valdyti romėnų parb okštų provincijų pa- 
vyzdžiu’j o '

Lezius puikiai vita įspėjo. Todėl vokie
čių civiline raidžia, vykdydama Leziaus iš
dėstytą Rytuose programą, da o viską, kad 
Pabaltijui kolonizuoti būtų paruošta dirva.

Lezius saio brošiūroje ;pec aliai palie
čia ir lietuvių klausimą: .Mes neturime jo
kio pagrindo išgyvendinti 2 milijonus gy
ventojų Lurnčią tvirtą lietuvių ūkininkų tan

ią, kurt gyvena Kauro, o iš da’!es Vi niaus, 
Gardino, Suvalkų gubernijose r ara iškus 

.lenkų ir rusų dvams nuravimi“, it ektų že- 
’ mūs ko'onizacijai . Voi iečių dvarai pasi

liktų v jų skaičius būtų paiidm'as. Dome
nai ralėtų pasilikti,"'bet rie turėtų būti iš- " 
nuon ojami tik vokiečiams. Be vok ečių Cki- 
n nkų turėtų, būti į atitinkamą aukštumą pa
kelti vokėčių di arminiai ir nuomininkai- 
Mūsų kariuomenės vadai galėtų (auti majo- 
latus Kuržemėje ir Lietuvo.e Ji'argos turė
tų kalbėti vokiškai.. Vokiečių kalba būtų 

i valstybės, miestų ir sodžiaus, vokiečių ben
druomenių mokyklose, kurias lankytų-ir 
lietuvių variai.,;. Lietuvai ūkininkai gale'ų 
steig i liaudies mokyklas ir saro kalba. To- » 
se mokyklo e butųdės'Oira ir kiek vokiš
kai, jei tėvai pageidautų. O jei j e nenorė
tų, būtų leidžiama vokiečių kalbos nesimo
kyti. Vokiečių kalbos , ne mokėjimą v būtų 
tiek žalingas, kad patys-tėvai verstų savo

. vaikus vokiečių kalbos mokytis. Jei mieš
tuose lietuviai norėtų įsteigti, savo prrva- . 
čias mokyklas, jiems nebūtų draudžiama. 
Vilniuje, (ar geriau Jelgavoje) būtų įsteigtas 
vokiečių universitetą*, kuris aprūpintų Klai-v- 
pėdos kraštą kultūrinėmis jėgomis... Lięiu- 
v:ai neturi būti greitai 'getoarizuojamt Ši 
nepavojinga ta ta neturi būti erzinama. Pfer •: 
šimta metų.lietuvių, kraštas «aip susigyvens 
su vokiečiais, kad jį bus galima padaryti. 
Prus jos provincjos dalimi“.

Hvados rereikaljngos. Vokiečių - cvili- 
nės valdžios kultūrinė jr ekonomi ė polit'- 
ka nė per nago juodumą neiškrypsta iš Le-’ 
z auš rėmų. -Nacionalsocialistai ;ebegyvena 
Didžiojo karo meto vokiečio- psichologija 
ir tebegalvoja jo mintimis Tuo tarpu dvide-’ • 
šimtdu su-prise metų nep itlau-omai itgy- 
venusi Lietuva1 jau.nebėra bąuernvolkaš, bet 

. civrlizuo a Vakarų tauta ryžūngai siekianti
to meto-, kada jos ~yal»tyburiant ■ sūvfctefiu-f» 
mui reikštis’ nebebus daroma kliūčių. *

lėv
. y VASARIO. 16 UŽSIENYJE ..
Va ario 16 proga didieji šveicarų laikraš

čiai — Bund; Basler National Zėltūng, Tri
bune de Geneve, Basler Aachrichterrir kt- 
j ide jo įžanginius1 apie Lietuvą' ir kitas Fa-11 
balti o sabs. Basler National Zeiturg tašė: 
»NOrs nedidelės šveicarų $al e> spauda i.e- 
ga’i varyti didžiosios politikos, tač au mū- 
sų-šventa pa-ėiga yra tarti žodį už tuo*, 
kurie negali liuo'n.etu patys prabilti Jrpri- 
minti būs mosios tvarkos panuotojams At
lanto chartos princ'pą — »i os tautos tttii 
ravo teises. Didžiųjų sąjungininkų palinki-' 
m as į kompromisus mažųjų sąskaita padėtų 
p a^tus pagrindus ir visam busimosios tai
kos rumu;*. • J. .1 ’

— II12 Trakų apskrityje srities Lonrsa- 
ro įsakymu vokiečių policija viešai sušaudė 
9 ūkininkus už prevolių neatlikimą. Jų tar
pe buvo 7 lietuviai.
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TOLIMI TAIKOS ŽENKLAI
Vienintelė ašies g upės šalis, turi po 

smūgių Rytuose fš oro r epą-odė susvy a- 
vin o ženklų, yia pa'i Vokietija. Net prie
šingai — ji atsakė totaliu o karo priemo
nių paskelbimu; Visur kitur pasigirdo nau
jų balsų, kurie gal regalės neatsiliepti nė 
Reiche.

1. AŠIES SĄJUNGININKAI SVYRUOJA
Pirmutinė minėtina Suomja. Nuošaliai 

paliekant visus senų datų gandus, pakanka 
suminėti socialdemokratų — didž austos 
Si omijos partijos — manifesto (11.15) pasi
sakymą del užsienio pol tikos:,.Suomija yra 
laisva iš" O i is ka o kiekviena patogiausia 
pro .a, jeigu tik bus ga auluota jos laisvė ir 
nepriklausomybe". Ta? la koma ir paties pre- 
ziaento Ryti prog-ama, nes socialdemokra
tai buvo didžiausi Ryti rinkikai. Su tuo prin
cipu sutiko ir kitos suomių partijos Dabar 
belieka klausima*, ar jr kada a glosaksai 
gal1* duoti tąsias ga an i jas. Ap'e jas nieko 
neužsiminė ir JAV užsienių reikalų pasek- 
re’Orias Sumner Welle*, vienoje iš savo pa
skutiniųjų kalbų švelnai ir bičių iškai paa
kinęs Suomiją pasitrauk; t iŠ JAV prieky sto
vyklos. Visas-reikalas daug priklauso nuo 
Sovietų, kurie po paskutiniųjų Raudonoiios 
armijos laimėjimų labai įžūlūs (r.et anglo
saksų atžvilgiu', pretensingi ir Orientalistai 
ty:ūs. Suomių laikymasis vokiečių atžvilgiu 
gana savarankiškas, o jų spaudos ginčai su 
vokieč ais pusėtinai drąsūs. Drįstama ret 
vokeliams primin j lemtingą bolševikų įsi
leidimą į Pabaltijo šalis 1939—40 m, pri- 
ka’šiojama, kodėl vokiečiai, įvedę Pabalti
jyje okupacinį režimą, neįjungė Pabaltijo 
tautų j bendrą karinį žygį prieš bolševizmą. 
Vokiečių tezė, kad tik Reichas, o ne ang
losaksai galėsią atlaikyti boLevikų verži
mąsi suomių sutinkama su abejojimu ir su 
rezervais. '

Apie Vengriją Times rašė, kad jos pa
siuntinys Vatikane sausio mėn. kreipęsis į 
Popiežių, prašydamas tarpininkauti dėt tai- . 
kos. Pijus -Xjf laikęsis rezervuo ai Ir davęs 
suprasti, jog prieš pradedant derybas reika
lingos prad nes sąlygos — fl-toti iš ka^o ir 
atšaukti rasis inius įs atymūs. Anglų žinio
mis, vengią pasiuntu ams Ankaroje ir Li
sabonoje įsakyta nurodyti, jog vengrai su- 
t nką įžangai į derytas išstoti iš karo, sau
goti savo sienas ir nepra’eisli ašies kariuo
menės. Gal ina apydrąsiai spręsti, kad pa
grinde šios žįn Oa netoli teisybės.

• Ir Rumunijoj, po ž'aur ų smūgių fronte 
ir pačiame kiašte vy aujant chaotinei padė
čiai, pureltja nauji vėjai Kalbama, kad Ru
munijai tenką atsisakyti m o prieš šį karą 
buvusios santvarkos ir su kaimynais iš Il
ginti sienas gyventojų pėrkilnojimu. /r tik 
tai nebus bandymas sugyventi su vengrais, 
Su kuriais rumunai ligi šiol visą laiką aš
triai pykosi. Be to, ap:e vasario vidurį 
Istambule buvo suvažiavę .sveikatos taisy. 
ti* turky užsienių reikalų mini:teri«, turkų 
ambasadorius Maskvoj (prieš lai lankęsis

Ankaroj fr Katre), anglų ambasadorius Tur
kijai ir turkų pasiuntinys Rumunijai. Po (O 
turkai buvo paskleidę žinią, kad marš. An
tone cus lankysiąsfs Ankaroj. Dabar ap’e 
tai rėl nieko nebegirdėti, tik turkų pasiun
tinys Rumunijai pareiškęs kad tarp abiejų 
Ša tų eą bičiuliški santykiai.

2. ITALIJA DAROSI NUOLAIDESNĖ
Apie vasar’o vidurį žinomasis Virginia 

Gayda Gbrna’e dl’alia paskelbė sensacingą 
stra psnį, akindamas anglosaksus apsigalvoti 
i- atisakyti nuo Casablankoje pareikaautos 
besąlygines aš>es valstybių kap.tuliacijos. 
Esą anglosaksai, atkakliai jo laikydamiesi, 
versią ašį kovoti iš pa kutinių ų. Anglosak
sai del to turėsią didžiulių nuostolių, O pa
sipelnysiąs vien bolševizmas. Be o, visos 
italų d vizijos atitrauktos i Italiją, o apie Ri- 
bentropo ke ių dienų pasitarimus Romoje 
išėjo labai liesas pranešimas, kad kova bū-- 
sia ti tęsiama ligi Ašes pergalės.

Išeitų, kad Gaycia anglosaksams siūląs 
tartos pirmąsias sąlygas. Nors po šitokio 
stia psnio pasirodymo Romos politiniai 
sluoksniai ta vertiro kaip asmeninę gerai 
painfo'muoto žurnalisto pažiūrą, tačiau va- 
:ario pabaigoje neutraliuose kraštuose vi- 
suot nai kalbama apie šitokius Romos sam
protavimu-; po pastarųjų sovietų a mijimų 
irome anglo aksų ir ašies valstybių intere- 

' sa- sutampa — pas atyri užtvanką prieš so
vietų ve.-žimąsi. Bendri interesai mrį iš
šaukti ir bendrą akcją, bet čia pažiūros ir 
išsiskiriančios: anglosaksai bend:o darbo 
kliūtimi laiką ašies valstybių vidaus reži
mus ir imąsi juos griauti, (stengdamieM vie
nas po kito iš karo išjungti ašies sąjungi
ninkus. Ašis tikinti, kad jų vidaus režimai 
esanti pati stipriausia užtvanka prieš bolše
vizmą. Nors ir esą liūdna, — kalbama neu
traliuose kraštuose, bet nieko nepadarysi, 
ir ašis taikos neišmaldausianti.

3. VATIKANAS REIKŠMINGAI TYLI
Kaip motom, gyvėja taikos ir jos tarpi

ninkavimo klausimas. Ryšium su tuo nepa
prastai pradedamas lihk.-aiuoti Vatikanas, ku
ris iš Oro atrodo tylus ir rezervuotas. Nei-, 
valiųjų ša ių spauda šiltais žodžiais apibū
dina Vatikaną kaip tradicinės ta plautinės 
teisės yieniutėlę c:adė ę, kaip didžiausią pa
saulinės diplomatjos centrinę, kur šiuo me
tu sėdi per 40 šalių — kariaujančių ir neu
tralių — sustiprintos diplomatinės misijos ir 
1.1 Kai kalbama apie takos kombinacijas, 
visi galvoja apie Popiež ų, kur o pastangų 
taurumu ir sumanumu niekas neabejoja Buv. 
italų užsienių feikalų min. Ciano į ten pa
siuntimas ambasa.'orium neabejotinai suriš
tas su intencijomis mėginti taikos galitnu- 
mu«, o gal ir juos ruošti. Šiuo metu į Ro
mą atvyko JAV arkivysk. Spellmanas. Vatf- 
ka e jo vizitas buvo paaiškintas bažnyti
niais reika'a s, tačiau faktai leidžia kitką ma
nyti. Arkivysk. Spėllmanas fš Amerikos iš-

(žiūr. 6 pusi.)
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l‘J»’43S £
•wTttivyrj. 8/ r VISUOMENEI
./■{isiroue neuafa periodinių ir oeperic* 

driir'u.s’aptų lefdin.jj. Pasi-kelbė keli sąiū- 
džjaf. Du k omit e ai pasirodė su atsifą»*i- 
mais: Vyr ausią* Lietuvių Komite as h'Vie
ningos Kosos Komde as, >kelbtam'es« esą 
vien n'eliaj, ka’bą tautos va du. Visuomenė' 
ėmė nėrvihtfe: kuo iittt ? Iš autoritetingo 
Organo kuris pykins seka ir duoda nuro
dymų, laip laikytis, šiuo re kalu gavome to
kių informacijų: , ' ' i

’ P ą a i Skinam e: •/;*;' " ”
1 Dai s tų leidimų ir komitetų yra pa

daras nuolykių ieškotojų, a sidūrusių ges
tapo lamyto e Gestapas per juos nori su
žinoti t eiklesniuosius lietuvius ir jų planus 
Kai kure iššifruoti ir buvo paskelbti

-2. Dalis leidinių ir sąjūdžių a'sira.’o dėl 
1O, kad kai kurie energingi patriotai maro, 
jog per maža dirbama, arba vėl — matyda; 
mF du sąjūdžius dirbant susirūpina tariamu 
jų nesutikimu Ir puolasi steigti trečią sąjū
dį, kad jis sujungtų pirmuosius du.

3. Dalis ledinių ir komite tu yra pada
ras kai kurių partijų ve kėjų, panorusių par
tijas atgaivinti T e.-a, pabijos flame tauos 
gyvenimo lakotarpy.e ėmėsi darbo pas
kiausiai, tačiau jau pasigarsino .atsišauki
mu į ‘autą* ir .Naujosios Lietuvos Sąjun
gos platforma*.

4. Dalis leidiniu ir o;ganų yra tų sąju-*’’ 
džių, kurie Lietuvos atkūrimo darbą pradė
jo nuo pat oku pact Os pradžios Be garsi
nimosi. atsišaukimais į tautą* ir be koli
te ų ar'tarybų, kol nėra įeikalo, lekiamo’, 
jie'dirba tyl ai konkretų darbą, vsuOmcnę 
laiktyinformuodami, telkdami atskirus as
menis arta užmegsdami rysfus su pasiro
džiusiais ranjars junginiais.

•Tokia yra padėtis. Joje ne tai bloga, 
kad yra keli leidiniai Ir organai Darbo vi
siem yra. Blogiau betgi, kad jie vienas su 
kitu pradeda polemizuoti, užuot demaskavę 
Lietuvos prešy "klastas

Kad visuomenės mfo'mav'mas. orienta
vimas, ir telkimas dabarties reikalui — iš
saugoti kco daugiausia žmonių — ir ateities 
; ei alui — neprik ausomybei atstatyti — 
nenukentėtų.

j.1 s ‘ (Perkelta)
vyko tuoj po-to, kai ii Vatikano sugrįžo 
Roosevelio asmeninis pasiuntu ys Myron 
Tailoras ir tarėsi su JAV preziceotu ir jo 
dtp omatijos šulas. Be to, jis yra artimas 
asmeniu s Roosęvelto bič ulis ir įžymi JAV 
figūra Pake iui 'į Romą Madride jis matėsi 
su gen. Franco, su kuriuo tikriausiai nekal
bėjo apie bažnytinius reikalus. Paskuti
niuoju metu pasigirdo balsų, kad arkivysk. 
Spellmar.as buvo nuvykęs į Seviliją, kur ma
tėsi su anglų ir amerikiečių pas uoliniais Is
panijai ir Portugalija'. Pačiame Vatikane jo 
vizitą Supa visiška tyla.

ORiENTlOTIS • ■- "
Siūlome:
1. Nno’ykų ieškotojams, jei j’e yra lie

tuviai — mesti avantiūrą ir parsidavimą. Lie
tuva neplati. Visuomenė juos iššifruos, o 
tada jie bus nenaudingi ges'apui jr pats ge
stapas juos sulikviduos, nes nenorės turėif 
nereikalingų liudtniakų.

2. Patriotams inic atoriams — pr eš ren
giantis ką naujo leisti, organizuoti ar ap
jungti, p raiansia rūpintis patirti, ar nėra

. jau tas dprbaš kitų dirbamas. Jeigu taip, 
apgalvoti; ar ne geriau savas jėgas perke ti 
j esamą darbą ir . jį fudinamintf, nekaip iš 
naujo vėl nauja- organiiuoti. Senojo nepa
naikinsime, jis eis Fap- ėjęs, o naujais gali
me tik daugiau pakrikimo įvesti.

3. Partijų žuonėms — gera#,, jeigu ir par
tijų žmonės organizuotai imasi kitų jaa to
kiu būdu dirbamo darb© — nepriklau omy-. j 
lei atitatyti. Tačiau su nepriklausomybes 
atstatymu nėia suderinamas visuomenės klai
dinimas, o kai kurių net tautos- destrukcija. _ 
Ateity jie turėtų a) ne-dafdintj visuomenės ! 
skelbimą s, kad .Vyriausias lietuvių komite
tas” esąs suorganizuotas .didžiosios Lietu
vos visuomenės dalies” ir tik jis galįs kal
bėti tautos vardu. — Tai komitetas partijų,
o kiek partijos šiandien lietuvių viseome- 
nei atstovauja, tesprendžia pati visuomenė. • 
b) Dviprasmybėm s ir abuzųomi*. kad lietu- 
vii, pa .tranai padėję Reichui okupuoti 
Lietuvą, ka p tai daro „Yyr. Liet. Komitetas“ 
net , ats šauk me į tanią“, neįžeidinėti kraujo, 
kurį tūkstančar jaunimo atidavė Lietuvos 
žemei vaduoti, ir kurį ne „didžojl vi
suomenės dalis“, bet visa tauta laiko pagar
boj. c) Liautis platinus tokius raitus, kaip 
Smetonos Pro memor'a- Tas raitas yra gė
da visai tautai del savo prezidento, kuris sa
ve norėdamas išteisinti, apšmeižė vigus sa
vo padėjėjus, visus tariamuosius savo reži
mo priešus ir visą tautą. Tokius raitus pla
tinti gali tik lietuvių tautos priešas arbatas, 
kuris nori šmeižti žmones, nepriklausančius 
partijoms ir dėl to stovinčius skersai kelio 
partijų atgaivinimui. Liautis platinus it to
kias „N. L. S.“ platformas, kur os prosovie
tinė programa visuomenėje provokuoja nuo
monę. kad jos autoriai jau ruošiasi bolše
vizmo sugrįžimui, d) Nekiaidinti skelbimais, 
kad ligi šio! nebuvę organo, kuris galėtų 
kalbėti lietuvių tautos vardu — esama ir ki
tų organų, kurie ne su mažesne teise kaip 
V. L. K. galėtų tartis atstovaują tauiaų betiie 
apie teises nekalba, o patį darbą dirba. Ta
čiau lietuvis pairo'as, susirūpinęs tautos at
stovavimu, neturi pamiršti visai kito Orga
no, kuris labiausiai gali kalbėti tautos var
du..— tai Lietuvos Laikinoji Vyf;ausybė. Jos 
moralinė teisė atstovauti pagrista tuo ryž
tingumu ir drąsa, su kuria ji pašaukė tautą 
sukilti prieš bolševikus, atstatė Nepriklauso
mybę ir ištisas šešias savaites išlaikė vokie
čių spaudimą, ligi jėga buvo išstumta iš pa- 

(Nukei'a į 4 pusi)
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