
Lietuva i? Lenkija saistomos beveik tų 
tų p*člų ^ecųtolitteių veiksnių. A-bu ferastes 
ir abi tautas jte»arii«Oma‘ pjr>ektoja ta pa
ti gerjgauų ir tusų grėsme. Jis kūtevlsnu 
patogiu momųnte stengdavęsi Lisiuvą ir 
Lenkiją pavergti. Kai paskirai nepajėgdavo 
abiejų kraštų užvaldyti, tai susitarę Lietu
vos ir Lenkuos sritis pasidalindavo

Dėl to visa lietuvių ir lankų politika tu
ri būti ypatingai budri ir protinga. Ir ne kas 
kits, o uk sarissagoS interesai Lietuvai it 
Lenkijai nerodo jų tarpusavio santykių po
būdį ir linkmę. Yra normalu ir natine, kad 
abu k-'aJtai ko darniausiai sugyventų* nore 
Istorija to ir nerodo.

Lietusių tauta turi pilnų pagrindų prie- 
kafštauti lankų tautai dėl jos steoltelaus 
politinio nerealum.o ir agtesingumo, sieku
sio ir siekiančio Lietuvą pavergti. Tai buvo 
pradedant 13 a„ lygias taip yra ir Šiandien. 
Kla>ki nelaimių istorija lankų nspamokė, Jų 
tautos vadovai visais sprendžiamais mo- 
tnftsuHa netarto politinės išminties. Neari- 
nislme lenkų politinio trumparegiškumo, pa- 
sirelSknsio bandymais sulieti I stuvių tautų 
sm lenkų tauta. 13 dsugsljo įvykių pamig
sime tik du faktus, kuriuos nors skiria 700 
mėty istorija, tačiau jįe yra lyg tos pačios 
dienos dvyniai.

Lietuvių tania gerai žino, kad 13 a. pra
džioje vokiečius į Paprūsę artikvisU lenkai 
(jų kunigaUžtis Hfūdjor.as), Ukždamieri lai
kos augalėli jų nejvsikiflmai lietuvių gimi
nei — prC»»ms. Bat liėjo kitaip. Pakviestas 
taikinis*** nors prūsas ir pavergė, bet ji» 
tapo ir pačių didžiausia lenkų tautos prjefu. 
jis užgrobė visą lenkiškąjį Pamarį ir nnstQ- 
mė Lenkiją nuo Baliuos. Tačiau ir dusda
ma bei grasoma pavojaus bsti visiškai su
naikinta Lenkija stengėsi Lietuvy pavargti 
unijomis.

O kaip pasielgė Lenkija didžiosios kritės 
matu? ji, lygiai kaip ir 13 b. lietuvių gimi
nių atžvilgiu, vėl susijungė su savo istori- 
n'u priedu — vokiečiais ir draskė Cekoslo- 
vakų respublikų. Lietuvėje dėl toki© bepro
tiško elgesio paprasčiausi kaimiečiai buvo 
pagauti nustebimo, Čia gir dėjome bahų, esą 
Lenkija kelis Teienas turėtų atiduoti Čeko
slovakijai, kad tik £« fa išlaikytų taiką. R»- 
xuIUs; Lenkia iš naujo buvo ”vokiečių ir 
rusų pasidalinta.

Juo tarpa Lietuva, ners L- kaip vokie
čiai spaudi, nesileido j tešenišką politiką 

Lenkijos atžvilgiu. Frteste*a!, ji dar priėmė 
lenkų įžgllHs ir įsos globojo, nore lenkai 
waaw pasauly Smelte lietuvius ag tai, tad 
Šie Vilniaus miesto ir srities gyvemtajam 
sudarė sąlygas sugrįžti prie lietuvių Laibos, 
kurta kalbžjo jų tėvai sr seneksf.

Šiuo meta ieškai, sekdami augių pustau- 
svyros Biiatj, kad mažesniąsias Europos 
valstybes teikia suorganiesou j blekstr, per- 
šasi vadovauti blokai, kurį sudarytų Uate- 
va, Lenkija ir Čekoslovakija. Tam uždavi
niai reikia arfat^H Visa taukų Istorija to 
uerodo. Tat gal 1939 rst padah'nimo katas
trofa. bas lenkus atvedusi j protą?

Deja, tuo tarpu mes dar asturiine jokių 
duomenų teinamai j šį klausimą atsakyti.. 
Atvirkščiai. Daugelis momentų tod®, kad 
Mdaml sutrempti. lenkai iebs^lvoįa spta 
kitų pavergimą (vakarų ykraiaieeių ir gudų), 
o taippat apie Vilčių, visiškai Beieškodami 
kelis; su šiomis tautomis gerai sugyvent!. 
Tokių aspiracijų ir lokio politinio proto 
Lenkija Vidurio Europoje nebus pakenčia
ma it juo labiau aagafes taržtj vadovaujamo 
vaidmens.

Nežiūrint į lai lietuvių tania dar notėtų 
tlk&tl lenkų tautos atgimimu is jos pailtteio 
proto pragiedrėjimu. Aspiracijos į unijas ar 
j mūsų valstybinio gyvenimo lopšį — Vii- 
siaus «r»j ae tik Ltatsvos, bet ir pačios 
Lenkijos naudai tori būti visiems lahams 
išmuštos iš galvų. To reikalai!;* abtajtį ta«- 
tų didieji ateitie uždaviniai, sukreipti i Ba'- 
thos jūrą ir j suniokotų sričių atstatymą- 
Įtakų kelias į Baltija eina u* per Vilnių, 
bet per savas Pamario sritis, bfitfaaa Lenki
jos egzistencijai Mes manome, kėš Lenki
jai yr* reikalinga loasoitaueia tvirta Lieta?*, 
itafp kad Lietuvai yra i eikelistga tvirta Len
kija. Si tiesa turi pagrįsti vtspusiftbai gem 
Ltatsvoa ir Lenkijos Mutyktas, o oev klas
tingos užmačios Ir buko groto politika.

Politinėje raidoje yra didelių skhtasių 
tarp lietuvių Ir ienttų tautų. Lietuvių tauta 
grtariai jrirrsakš lenkų priklsusQuies jsovy- 
tautinės Lietuvos politikos dėl tų pneSas- 
čių, kurios ją srivedė ptla žlegi®®. Tuo 
tarpu nemaža lenkų mosjoa Lealtijog co- 
iitiką vis dar tebelaiko siektinu idealu. Stsl 
kodil teisinga tvirtinti, kad lenkų Jautai te
bevadovauja žuvusios Lenkijos politick; 
protas, kai lietuvių tauta susirado naujus 
politinius idealus. Tik šią idealai gali nulem
ti Ir gerą Ltmvos ir L«nk’|o« s»gyvėsimą 
jų ab’ejų naudai.
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VISUOTINĖ MOBILIZACIJA.
Konferencija, KubiiiSaa potvarkiai, apskr. 

v-ką lt kt. ponų persistengimai buvo tik ei- 
vilfervaltungo manevrai klaidinti nepakarf1 
karnai iafermuotus lietuvius, aes mūsų liki
mas buvo dar kovo m. nuspręstas. Kovo 29 
d. Rosenbcrgas išleido potvarkį, kuriuo oku
puotose Rytų grityse turi arbeitsamte regis
truotis: visi nuo pilnų 15 iki pilnų 65 m. vy
rai ir nuo pilnų 15 iki 45 m moterys. UŽ 
nesireęistravimą grasoma kalėjimu.

Lietuvoje šis potvarkis ligi šiol nebuvo 
viešai paskelbtas, nes cfvilfervaltungas mo- 
bilizaciją vykdė klasėmis ir kalbėjo apie 
„savanoriškumą“. 1919—24 m mobilizac pas
kelbta balandžio pradžioj, 1912 — 1918 ir 
1925 m. — birželio pradž. Nepersenai Šiau
lių komisaras GeAteke, išduodamas ligi šiol 
slėptąjį Rosenberg© potvarkį, nuskyrė ir 
1914—1922 m. moterų mobilizacija. Ruošia
mi nauji vyrų ir moterų šaukimai,

Dabar vokiečių planai galutinai atsisklei
dė — Išvežti visus galinčias dirbti Lietuvos 
vyrus ir moteris, Ko nepadarė bolševikai 
masiniais išvežimais, tę net su kaupu vykdo 
vokiečiai Tačiau lietuvių tauta taria šaltą 
ir ryžtingą: ne!

Kiekvienas pašauktas registruotis, prieš 
kotnisijon stodamas, tegul ge ai apsisvarsto, 
ar galės dokumentais įrodyti, kad yra vi
sam karo laikui nepakeičiamas. To nepra- 
raatydamas, daugiau laimės nesirCyistruoda- 
mas- Vokiečiai UK ir kt. atleidinėjimais su
darinėja sveikų lietuvių sąrašus, kurių dabar 
neturi ir pagal kuriuos vėliau ir atleistuo
sius pašauks.

Moterys, nesiregistrcokite. Jūsų vieta tė
vynėje faia vyrų ir artimųjų. Išvežios sutik
site gėdą, vargą ar mirtį.

Lietuviai laukia. Laikas dirba musų nau
dai. Nė žingsnį© iš Lietuvos!

UŽGNIAUŽ1AMI UNJVER5JTETAI
Iii.17 vok ečiai uždarė Vilniaus ir Kauno 

"niversitetus ir visas kitas aukštąsias Lietu
vos mokyklas. Jaunimo nestojimas į mobi- 
lizaci.os'Komialjas buvo tjktai proga, bet ne 
priežastis. Vokiečiai jau seniai tykojo aukš
tąsias mokyklas likviduoti. Ypačiai jie buvo 
nusistatę prieš dvasinius mokslus. Jau 1942 
m, pavasarį iš Rygos buvo duotas įsakymas 
sustabdyti normalų darbą Hum. Mokslų, 
Filosofijos, Teisių ir Ekonomijos fakulte
tuose. Vietoje normalių paskaitų ir norma
lios programos buvo išakyta įvesti variu. 
Kriegssonderlehrgaage, vadinasi — „bėdos 
kursus*, kuriuos baigę studentai gautų ne 
diplomus, bet \tik laikinius pažymėjimus. 
Tačiau Švietimo Tarėjas šiam įsakymui ne
davė tolimesnės eigos, ir minėti fakultetai 
dirbo normaliai ligi pa? uždarymo.

Vį.23 30 Vilniuje ir Kaune buvo Byges 
įsakymu sukviesti visų iakuhefų atskiri po
sėdžiai, kuriuose dalyvavo Reicho komisa
ro atstovas prof. Stefmanas, švietimo įgalio
tinis prot Sehreitas ir ivairūe specialistai 
pagal fakulteto pobūdį. Šiuose posėdžiuose 
buvo paverti darbai universiteto dėstylojam. 
Be to. buvo iškelti įvarūs klausimai. J Įneš 
atsakydama* prof StegaiauaB išryiktoo da
bartine universitetų padėtį, kurią galima 
šiaip formuluoti:

1 Universitetai laikomi ae uždarytais, 
bet tiktai sustabdytas mokymo darbas, nes 
pasak Stegmano, dėstytojai nemokėję prisi
taikyti prie naujės dvasios ir uesugsbėję 
ios įkvėpti studentams. 2. Techniškų moks
lų fakultetais (technologijos, statybos, me
dicinos, miškin., gamtos mokslų) mokyme 
klausimas bus keliamas ir bus leista’, jį per
tvarkius pagal vokiečių pavyzdį. Dvas oių 
mokslų fakaltetasns (human, mokslų, fileso- 
fijo', teisės, ekonomikos) mokymas nebus 
leistas, nes Jie mokslą', kaip pareiškė Steg- 
inanas, pergyvena lūži, o jų dėstytojai Lie
tuvoje dar nėra persiėmę naująja _ pasaulė
žiūra. 3, Pg kurto laiko bus peržiūrėti šiuo 
metu dirbami dėstytojų mokslo darbai ir 
bug nuspręsta, kuriems dėstytojams leisti 
tolias studentus mokyti, kuriems neleisti. 4. 
Šiuo metu baigiantieji studentai, kurie iš
klausė kursą Ugi 1942 na. rudens sem. pra
džios, galės gauti diplomus. Visi kiti ir visų 
fakultetu gaus tiktai pažymėjimus, kuriuos 
išduos Svietisio Vadyba (ne universitetas). 
Po karo šitie students! turės vėl grįžii at
gal j ualversitetą. 5. Į šiuo metu uždarytas 
laboratorijas ir bibliotekas galėa įeiti mokr-
10 darbus dirbą dėstytojai ir baigiantieji 
studentai, gavę specialius leidimus. 6. Hum. 
Mokslų, Filosofijos, Teisės, Ekonomikos fa
kultetų' nei dėstytoja', nei studentu nue 
mobilizacijos neatleibžiarci.

BOLŠEVIKAI IR C1VILFERVALTUNGAS
Gudijoj siaučiančios bolševikų gaujos 

persimetė ir į Lietuvą. Švenčionių, Svyrių 
ir Eišiškių apskr. miškai pilni partizanų. Jie 
apiplėšinėja ūkius net 12 km. ne© Vilniaus. 
Švenčionių rajone pravėrus stambesnius va
lymus, gaujos pasirodė Zarasų, Uteaes ic. 
Rekišk'o apskrityse.

VI. 3 j Antalieptės mieat. pavakary atėjo 
per 30 žm, surankiojo pieninės tarnautoju* 
ir kt, pasitaikiutius ir uždarė į rūsį. Paėmė 
kelias svleito dėžes, kiaušinius, raš. mašinėlę, 
telaf. aparatą. Išgėrė grietinę. Sulaikė išma- 
luco giįžtančius ūkiniukua. Atėmė miltus ir 
sudaužę pieninės įreng.. pasitraukė į mišką.

Kitur nežinomi ginkluoti vyrai atiminėta 
maisto produktus ir reikalauja pasiečių net
11 policininkų. Nekartą nuleidžiami nu© bo- 
gią traukiniai. Gaujom gauna papildymų gi".-
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klahs ir žmospraus oro keliu. Prie jų prisi
deda belSevilo? balaitviai. Maistu gaajas ap
rūpina dažniausiai vietas rusai, kurių tuos* 
apskr. yra ištisi kaišai-

Ką daro civilfervaltungas desantininkam 
likt idueti? Nieko. Bet dsr nat rnsšia parti
zanams dirvą. Liaiuvių bataliouai _ išmėtyti 
Rytų fronts. SS-žsnėarai ir ukrainiečiai kai 
latvių batalionai, gaudydami ir terorizuoda
mi listuvros, verčia ne vieną tviako bendro 
an bolševikais netariu tį pareiti į nelegalią 
padėtį. Pats Retitelnas globoja viatos rusus, 
paskyrė jiems įgaliotfaj, laimina .Visstnik“ 
skiltyse ir organizuoja iš jų policija. Matyt, 
pas Rentalną bus atgijusios senos rūtų dva
rininko hadicįos, kad jfs jaučiasi kaip išti
kimas caro tarnas savo dvaruose.

0 Vilnijos ūkininkų šaudytojas Wnlfas 
Vilniaus srities valst. ūkių valdytoju pasky
rė vokišką lenkq Komarą, kuris sudarė są
lygas rusiotsjaaizueti slaptai lenkų karinei 
orga ijzasiiai. Jo dvarų adminislrat. paskirtieji 
lenkai dvaruose sudarė' fialas ginkluotas 
grupes, kurios žudo r.e tik lietuvius polici
ninkas, bet ir ne 'seną vokietį į kitą pasau
lį pasiunčia.

Paskutiniuoju matu nefaglioja padėtyje 
atsidūrusio elemento skaičius dar padidės, 
nes civilfarvaltuflgas sudarinėja labai pla
čias vad. koBtunistnojaaSio tiemanto sąra
šas, j kūrinos įtraukiami visi, kas bent kiek 
bolševikų laikais aktyviau pasireiškė arba 
vokiečiams nepatinka dėl aiškaus lietuvHko 
nusistatymo. Visi lietuviai, o ypač policjos 
bei saugumo valdininkai turit

1. Vengti nepatinkamą ar kairiųjų pažiū
rą a..E>euį apšaukti komunistu, jeigu n€ra 
konkrečiais faktais įrodyta, kad jis bolševi
kų laikais nusikalto prieš tautą ar atskirus 
lietuvius arba dabar pa’alko ryšius su bol
ševikų das&ntinmkais.

2. Bolševikai yra mūsą didžiausi prieisi, 
f Ne vienas lietuvis neturi pataikyti ryšių su

dasanŪRinkais, pabėgusiais belaisviais ir vo
kiečiais dezeityrais. Apie juos patyrus tuoj 
reikia pranešti policijai ir visomis priemo
nėmis padėti juos likviduoti. Jokių įtartinų 
gaivalu, kurie gali būti iš bolševikų tarpo, 
į lietuvišką judėjimą neįsileisti.

TYLA PASIBAIGĖ
Diplomatlniuos užkulisiuos nieko įdo

maus. Vėl kalbą ginklai ir po truputį juda 
frontai. Vokiečiai nuo gegužės mėo. Rytų 
fioate laikė 190 vokiečių ir 28 vasalines di
vizijas. Vien Jšrriol&asko Belgorod© ruože 
buvę sutelkta 100 dlv. Maskvai puiri. Jaus
dami rimtą grėsmę Vakaruose ir Pietuose, 
vokiečiai Vii. 5 Kursko įlinkime piadėjo 
dalinę ofenzyva: jeigu pavyks nesunkiai at
siimti Kurską, bus galima bandyt, žigittGti į 
Maskvą.

Tačiau per pi/mąją kautynių savaitę so
vietai parodė kietą y asi priešinimą. Iš abiejų 
pusių tirpsta divizija po divizijos, Šimtai lėk
tuvų ir tūkstančiai bankų. Vargu, ar vokie
čiai, paėmę kuzskq, berizikuos žygiuoti įM-vą 

juo labiau, kad kontiaenta itjklaidytom 
70—80 vok. div. (12—Norvegijoj, apie 40 — 
Nyderlanduos ir Prancūzijoj, 6 — Italijoj, 12 
— Balkanuose) rimtai graso anglosaksai. VII. 
10 puikiai Suplanuotu žygiu išteįlš didžiu
lius desantus Sicilijoj, kuriorplotas kaip pu
si Lietuvos, kalnuota ir ginama 200 009 ita
lų ir 100.000 vokiečių. Anglosaksams kova 
bus sunki, tačiau neabejotinai vyraudami jū
roje ir ore, turi vises šansus laimėti.

Musolinio padėtis "nepavydėtina. Kariuo
menėj dofetistihž dvasia. Tauta išvargusi ir 
iš vidaus braška. Kalrissics grupės yradėjo 
aktyvią kovą prieš fašizmą ir už karo pa- 
baig Jeigu aaglosk. Sicilija Hcpasftenk. tai 
Musoiiniui bus labai sunku N. Metų sulaukt.

Sicilija dar nėra aatrasis frsutas Balka
nuos stipriai veikia graikų ir įjigoriavų par
tizanai. Vokiečiai stovi prie Juodosios jūros 
ir turkų šieno?. Turkai delsia stoti į k»ą, 
kol sovietai nepasabo savo pokari, ių planų. 
Todėl tenka prileisti: kol sovietai kariškai 
tebėra stiprūs ir politiškai nesukalbami, an
glosaksai pasitenkias Viduržemio jūros sa
lą užitr,inė)ijru.

Sikorskio žuvimas, kurj gaubia paslaptis, 
lenkų ir sovietų santykiu nesu veltino. Lan
kų demokr.ir pilsudskinrai rluoks. nesusita
ria dėl įpėdinio. Sikorskis buvo lankstus pa- ' 
liti kas Jo planas: Čekeslovak — Lenkijos — 
Lietuvos federacija, k uriai vadovautų lenkai.

VIS SIAURINAMAS BIUDŽETAS
Lietuvoje vokiečiai uue 1942 XU.15 įstei

gė Generalise Monopolių Direkciją. Ji per
ėmė tabako ir spirite trestus su visomis jų 
įmonėmis, kurios atleistos nuo mokes&ą. 
Tu© badu valst. biudžete* neteks apie 16 
mil RM matinių pijamų. Šiais metais geaa- 
ralinio komisaro įsakymu ir finansų geu. 
tarėjai pritariant iš valstybes iždo karui fi
nansuoti į vokiečių rasą pervesta 15 mil. 
R M. (Pereitais jaeteis tam pačiam tikslui fi
nansų gan. tarėjas sarleido 16,5 mil. RM). 
Ba to, šių met:j biudžetą vekieiiai parei
kalavę sumokėti dar 5 mil. R M išlyginti 
kainų skirtumui, kuris susider© įvežaut į 
Lietuvą pramonės gaminius, karių takos 
Reiche apie 35—45 procentų aukštesnės. 
Ta&‘au iš Vokietijos Įvežama tokių prekių, 
karias pigesnėmis kainomis pasija patys 
vokiečiai, todėl tas tariamas kaišų skirtu
mas yra tik pretekstas išimti U krašto pr- 
teigą. Juo labiao, tad išvežantų iš Lietuvos 
ž®mės ūkio produktų kainos čia yra 40—60 
proc. pigesHėz, kaip Reiche. Bet apie kainų 
skirtumą Liet biudžeto naudai nekalbas-a.

I
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NAUJOSIOS KARTOS D
Su bnllevikų invazija pasibaigia sssostes, 

Nepriklausomybę iikovojuslox k valstybę 
suharMsios kartos politrsls vaidmuo Atsa
kingumą už tamsa likimą ir kovas naštą 
dėl Nepriklausomybės art savo pačią pasi
ima laisvoj® Lietuvoje išaugusi karta

Savo pavyzdžlozefurėjorse, sėsto
ji karta valstybę kBpė ir politinį gyveaiaą 
grindė tso metu mašnlomis liberalinės de- 
mčkralijos idėjomis Tačiau kada pasirodė, 
jog politinis liberalizmas išvirsta demagogi
ja ir valstybei gresia anarchija, tai 1926 m. 
sukilinsu buvo prieita prie aaioretetinio re
žime. Bet fr Ant. Smetonos d iki a tūri, tru
kusi trylika su puse metų, virto tautą slo
pinančia fr visokį kūrybiškumą slegiančia 
klika. Tautos dauguma atsidūrė opozicijoje. 
Autoritetinis režimas vis labiau silpnėjo, 
ypačiai 1935-1940 m. Ir jeigu ne kars su
krėtimai, tai per kokius trejus ketvertu* me
tus būtų visiškai sugriuvęs, bos politiniam 
gyvenimui kubrbndo karta, kuri valstybės 
gyvenimą planavo perorganizuoti kūrybiš- 
kesoiais pagrindais. Bolševikų invazija fr 
vokiečių okupacija tq natūralų naujosios 
kartos išėjimą į viešąjį politinį bei valstybi
nį gyvenimą sutrukdė. Tačiau tauta praktiš
kai gavo patirt1; ne tik ką reiškia savos 
valstybės neturėti, bet ir kokie baisūs ko
munistinis ar nacionalsocialistinis rėžimai, 
žmogų pavertę besieliu automatu ir valsty
bės vergu.

Todjl laisvai pragyventi 22 metai ir šio 
kaso sukrėtimai naująją kartą išmokė daug 
ką suprasti ir daug Įsą pervertinti. Jinai tei
giamai žiuri į zavuOiius — demokrattui ir 
autoritetinį režimus, nors nemano sugrįžti 
nei prie A Smetonos autoritetinio valdy
me. Iš šalies primestieji komunistinis ir na- 
donaisoc alkilais režimai jai yra drąsūs eka- 
perimentai: bolševizmo išniekintame socia
lizme ji mato kilsiu pastangų, o rasistinia
me nac onairocializane ji įžvelgia teigiamų 
politinių principų, tačiau sykia biaurlsf ko- 
tauBizmo ir nacfonaisec'aftzmo užnuodytu 
žmogum.

Jes politiniai Idealai Išplaukia iš naujos 
dvasios žmogaus, kurį, charakterizuodami se
nosiomis sąvokomis, rasime, kad jis savo 
nusiteikimais yra nacionalistas sa
vo gyvenimu socialistas, fr savo 
dvasios gelmėmis krikščionis.

Nacionalistas, nes iš širdies myli Lietu
vą, braegina įos maną, kalbą, kultūrą jr tra
dicijas, prisirišęs prie gimtosios žamės. Jis 
jaučiasi dalisfnkas tautos visuomeninio ir 
kultūrinio gyvenimo, rūpinasi visokeriopa 
tautos pažanga, pasiryžęs kiekvieau momen
tu tapti kareiviu ir ginklu ginti tautos lais
vę. Ja 3 tolimas betkoks internacionalizmas, 

jeigu jis įse-maio jame taut©« apsireižkiant 
Tačiau jis aiškia^ žino, kad už lames dar 
yra teoniia, todėl kiekvieną svetiaataotį 
vertina fc'eK, kišk jame tikras žmogus apsi
reiškia.

Socialiste’', nes yr» įsisąmoninęs, kad jo 
asmeninė gerovė didžia dalimi priklauso 
nuo bendros tautos gerovės Jo pragyveni
mo pagrindas darbas, todėl jam nėra nei 
juodų, nei baitų darbų, o abu lygiai garbin
gi. Ne klasių kova, bet gamybinis solidaru
mas apsprendžia darbininkų ir darbdavių 
santykius: abu yra žmonės ir pirmoj eilėj 
dirba bendram visų reikalui.

Krikščionis ne tiek konfesine, kiek kul 
turine prasme, nes žino, kad vakarietiškoji 
kultūra išaugo iš plačios krikščioniškosios 
dvasfoi ir kad lietuvių tauta jau 500 metų 
kaip katalikiška. Krikščioniškasis pradas ra- 
cienallstą ir socialistą apcaugo nuo besielio 
kolektyvizmo, suteikia žmogiškąjį gilumą ir 
kultfirlnj pozityvizmą ir savo artime liepia 
įžvelgti norintį gyventi ir džiaugi is Į tave 
panašų bto’j. todėl religiją laiko teigiamu 
veiksniu tautos gyvenime. Tačiau pasaulė
žiūrinę kovę iji&a iš politinės plotmės,nes 
mano, kad valstybė uernri būti pasaulėžiūri
nė. Valstybė privalo rūpintis konkrečiais 
dalykais ir sudaryti sąlygas tautai kultūriš
kai, visuomautškai bei ekonomiškai augti. 
Gi tikėjimas yra kiekvieno vidfuio apsispren
dimo dalykas. Dėl to tikintysis tolerantiš
kas kiekvienai pasaulėžiūiaf, įeigs ji pozity
vi, o netikintis tikinčiajame įžvelgia ir gilų 
žmogiškumą, ne vien t k prietaru*. Ir tikin
tysis ir netikintis kovoj už savo pasaulėžiū
rą nesinaudoja politinėmis priemonėmis.

Toks nacionalistas, socialistas ir krikš
čionis drauge savo dvasioje amžinai ne
rimsta, degt, siekia ir ieško vis naujų ir 
naujų įeišktmoji formų. Jis jaučiasi stiprus 
daug ką padaryti fr drąsus priiiimti visą at
sakingumą už tautas likimą. Todėl šitaip su
prastą nacionalizmą, socializmą ir piačiadva- 
sį krikščioniškumą dėdamas į politinio gy
venimo pągrindus, jis kovoja už Nepriklau
somybę ir ruošia valstybės atstatymą.
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