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NESIDUOKIME KLAIDINAMI
Bolševikat'ziao: jų tikrasis veidas pasaulį 

gąsdina. Jį buvo pridengę tobuliausios demc.- į ...... ; ; " ■
ir Lenkijos rytus juos demaskavo. Reikšdami 
iš naujo pretenzijas Vakarų kryptimi, užsidė
jo ir naujas kaukes: tariamai panaikino komin- 
terną ir paskelbė laisvę ortodoksų provoslavų 
bažnyčiai. Prie tų ženklų prikabino užsieniui 
skirtą šūkį: „bolševikai jau pasikeitę“.

Gaunam .-m žiniom, bolševikų pasikeitimo 
( šūkis skkidžiamas Prancūzjjoj, Austrijoj, Če

koslovakijoj ir kitose vokiečių okupuotose ša
lyse. Ir Lietuvoje imama uoliai šnabždėti: bol
ševikai jau nebe tie, su jais jau galima kai
myniškai sugyventi; net ių atėjimas būtų ma
žiau pavojingas, kaip vokiečių...

Tai tik bolševizmo agentų propaganda. 
Bolševikai nepasikeitė Chuichilis viešai giria 
bolševikų^, bit savo viduje jis tas pats Chur
chills, kurį bolševikai paskelbė savo didžiau
siu priešu. Stalinas tarė gražius žodžius apie 
kominterno panaikinimą ir bolševizmo propa
gandos sustabdymą kituose kraštuose- Stalinas 
pilko NKVD agentus į vyskupų drabužius ir 
vežios juos po Londoną. Bei tai fygos lape
liai užsieniui. O Stalinas liko tas pats, bolše
vizmas tas pats, jo imperializmas, visų tautų 
laisvę ir piliečių gyvybę- naikinąs, tas pats. 
Kad bolševikai atsisakytų nuo bolševizmo tuo 
metu, kada jiems sekasi fronte, naivu ir gal
voti. Su kiekvienu pasisekimu jų apetitas ga
li tik didėti ir sistema stiprėti.

Lietuviai tikrąjį bolševikų veidą pažino. 
Nors vokiečių rudoji okupacija savo bepro
tiškais darbais blukdo bolševikų žiaurumų at
siminimus ir prievarta stiprina simpatijas bol
ševikams, nors agentai ar naivus geros valios 
žmonės šnabžda apie bolševikų pasikeitimus, 
bet lietuvių nekaltas k*a> jas, bolševikmečiu 
patirtos kančios ir gyvųjų troškimas gyventi 
garsiau įspėja:

■ Bolševizmo sugrįžimas būtų ‘ tautai ir ios 
Į gyventojams mirtis, kurios neišvengtų ir di- 
/ džiausi čia bolševizmo simpatikri.

Gandus apie bolševizmo pasikeitimą reikia 
atmesti su pasipiktinimu,-kaip klastingai lei
džiamus nuodus sutirpdyti lietuvių atsparumui 
prieš bolševizmą, palaužo aktyviam pasiryžimui 
siekti laisvės ir kovoti už savo- gyvybę sykiu 
su suomiais, estais, latviais, lenkais ir kitom 
savo kraštą ginančiom tautom tuo blogiausiu 
atveju, jei bolšev. veržtųsi į mūsų teritoriją.

Visuomenėje reikia šalinti, aplinkybes, pa
lankias agentų propagandai. Šalinti socialinius 
nesutikimus ir neapikantą, kuriai davė progą

vokiečiai, priskirdami mažažemius dirbti prie 
t____ s ambių ūkininkų. Materiališkai remti tarnau-

kmtijos kauke. Invazijos į Pabaltijo valstybes tojus ir p prastus darbininkus tų įstaigų, ku-
" “ ’ 1 tiese jie negali spekuliuoti ir dėl civilferval-

tungo nustatyto nežmoniško gyventojų aprū- _ 
pinimo yra atsidūrę blogesnėje materialinėje 
padėtyje, kaip bolševikmečiu. Sunkią materia
linę padėtį ir socialinius susikirtimus agentai 
išnaudoja bolševizmo propagandai. Prieš ją 
teturint viena, priemonę — pravesti socialinį 
solidarumą kiekviename kaime, kiekviename 
valsčiuje.

Telkti reikia kaip telkus, taupyti savo žmo
nių jrgas ir kiekvienam ruošt.s atiduoti jas 
tik tuo atveju, kada teks save ir savo terito
riją ginti tik savo tautos autoritetams pašau
kus. Ne kitaip!

Jie nepasikeitė — nei raudonieji, nei ru
dieji. Ir mes negalime keistis.

RESPEKTUOTI LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBE

Šveicarų telegramų agentūros pranešimu, 
kurį X 10 paskelbė Beromuenstęrio radijo sto
tis, Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovus Lon
done ir Vašingtone, prieš išvykdami į Mas
kvą, priėmė Anglijos užs. reik ministeris Ede
nas ir JAV užs. reik, ministeris Hulis.

Šveicarų radijas patvirtino tai, ką prieš sa
vaitę (X. 12' buvo paskelbęs Pressbnrgo „Orenz- 
bote (Slovakijoje) Stockhuimo korespondentas: 
„Švedų — Socialdemckratm — Londono ko
respondentas sužinojo iš britų politinių sluok
snių, kad Atlanto cartes prasme Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos pasiuntiniai Londone ir Va- , 
šingtone daro pastangų, kad busimoj konfe
rencijoj Anglija ir JAV Pabaltijo problemą 
svarstytų, respektuodami Lietuves, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybes“.

— Dr. Kleist, aukštas Rytų ministerijos pa
reigūnas, iš savo pareigų oficialiai pasitraukė. 
Manoma, kad jis gavo kokį nors svarbų dip
lomatinį pavedimą. Dr. Kleist yra autorius 
1939. VIII.23 vo’iečių sovietų nepuolimo pak
to, kuriuo buvo pasidalintas Pabaltijys: Estija, 
ir Latvija perleista sovietams, Lietuva — -vo
kiečiams. 19-11 m. vasarą jis buvo atvykęs j 
Kauną ir kumščiu daužydamas stalą ir visaip 
grasindamas, spaudė ’’’Laik. Vyriausybės min. 
pirm pavad, prof. J. Ambrazevičių ir karo 
min. gen. Itastikį, kad Laik. Vyriausybė’lais
va valia išsiskirstytų.

— Berlyne paleista bendrovė „Goering 
Werkea kuriai buvo paskirti milijardiniai kapi
talai ir pavesta eksplotuoti okrip. kraštų kasjklas
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ŠVEICARŲ SPAUDA APIE LIETUVĄ
Kiekvienas lietuvius skriaudžiąs civilferval- 

tungo darbas, su vardais, pavardėmis ir viso
mis smulkmenomis, patenka j pasaulio spau
dą. Pasirodo, kad vokiečiai elgiasi kaip bol
ševikai ir barbarai ne tik tuose kraštuose, ku
rie su Vokietija kariavo, bet ir Lietuvoje, kur 
buvo draugiškai sutikti. Ypač daug žinių iš 
Lietuvos jsideda šveicarai ir švedai.

1. Lietuvoje didėja Įtempimas
Šia antrašte IX.6 Šveicirijos oficiozas „Der 

Bunt“ įsidėjo straipsni apie rugp. mėn. vyk
dytus 1912-25 m. vyrų masinius gaudymus. 
Štai santrauka.

Policijos gen. mjr. Wisocki buvęs pakeis
tas iš Ukrainos atkeltu „kie'os rankos“ Kar
mų. Vokiečiai pradėjo represijas prieš šeimas 
tų, kurie nerireglstruoja ir nestoja į'statybos 
batalionus. Baudžiamosios ekspedicijos vyk
domos ukrainiečių pagalba. Reritelnas pareis-' 
kęs, kad visi, kurie prie „naujosios tvarkos“ 
neprisidės, bus laikomi probolševikais ir sui
minėjami. Kone, stovykloje prie Kauno padė
ta apie 1000 jaunuolių, iš kurių 30 sušaudyta. 
Slaptosios lietuvių organizacijos įsakė niekam 
iš Lietuvos nevykti. Okupantai lietuvių tarpe 
randą maža pritarimo. Prie valsčių viršaičių 
atsiųsti vokiečiai. Keliolika į kone, stovyklas 
išvežtų lietuvių mirę, o apie likusius įžymius 
mokslininkus ir žurnalistus nieko negirdėti irtt.

2. Vokiečių valdoma Lietuva
Šį straipsnį IX.2 prekybos skyriaus įžangi

niu paskelbė „Neue Zuericher Žeitung“. Pa
minėjęs, kad po rusų okupacijos nusikratymo 
ir Lietuvos valstybės konstitucinių organų su
darymo lietuviai tikėjosi nusimesti nacionali
zacijos įstatymus, „NZZ“ rašo, kad „šita vil
tis neišsipildė. Netaikus įvestas civilfervaltun- 
gas perėmė Lietuvos „generalinės srities“ val
dymą. Vokietija įsaku pasiskelbė teisėta įpė
dinė tarybinės Lietuvos, kuri tetvėrė vos vie
nerius metus. Į vokiečių rankas pateko visas 
Lietuvos turtas, kuris sovietų okupacijos me
tu buvo nacionalizuotas. Vokiečių okupaciniai 
organai padarė vien mažus organizacinius pa
keitimus, kad rastą padėti savo tikslams ge
riau išnaudotų.Vietoj sovietiškų trestų daug kur 
buvo įkurtos specialios b-vės (Gesellschaften)“.

Laikraštis sumini svarbiausias: 1. Landbe- 
wirtschaftungs—Gesellschaft: jai priklauso vals
tybiniai, išvežtųjų, repatriavusių lietuvių, žydų 
ir ki. ūkiai. Savo žemę dirbąs lietuvis pada
rytas valdytoju, be nuosavybės teisių, ir pri
valo visus produktus valdžiai atiduoti. 2. Zen- 
tralhandels—Gesellschaft Ost perėmė skerdyk
las, cukraus fabrikas, malūnus, alaus bravorus 
ir kt., viso apie 300 įmonių, jų tarpe Maistą 
ir Lietuvos Cukrų, 3. Grundstueck—Gesell

schaft Litauen m. b. H. perėmė bolševikme- 
čiu nacionalizuotus namus ir sklypus. Turi 
352 skyrius ir valdo dešimtis tūkstančių namų. 
Tuo tarpu ligi rugp. pabaigos visoj Lietuvoje 
apie 100 žmonių atgavo savo namus. 4. Ta- 
bakindustrie G. m. b. H. Ostland apima apie 
50 įmonių ir sutartimis verčia ūkininkus ati
duoti užaugintą tabaką. 5. Ostland — Faser 
G. m. b. H. valdo 74 tekstilės, popieriaus ir 
pin. fabrikus. Ūkininkai negauna leidimų me
džiagoms pirkti, bet už pristatytus maisto 
produktus gauna taškus, už kuriuos gali pirk
ti medžiagas, pagamintas iš vilnų bei linų at- 
kritų ir skudurų. Tomis medžiagomis apden
giami ir bolševikai karo belaisviai. 6. Genos- 
sen-'chaftsverband Ostland per vokiečių pati
kėtinius perėmė Lietuvos kooperatyvus, jų 
tarpe Pienocenttą ir Lietūkį, kurie abu panau
dojami prievolėms iš ūkininkų surinkti.

Laikraštis pabrėžia, kad išskaičiavo toli 
gražu ne visas vokiškas bendroves. Šalia jų 
gyvuoja ir bolševikų laikais sukurti trestai — 
odų, statybinių medžiagų, durpių, viešbučių ir 
kt. Visi lietuviški bankai likviduojami, o jų vie
toje įkuriami vokiški: Notenbank Ostland—pi
nigams leisti ir Gemeinschaftsbank Ostland— 
visokių rūšių kreditams tvarkyti. Savo skyrius 
Lietuvoje įkūrė Dresdner Bank, Bank der Deut- 
schen Arbeit AG ir Reicho Taupomosios Ka
sos. „Tuo būdu nė vieno banko nelieka lietu
vių rankose“, baigia savo straipsnį laikraštis.

3. Amerika Pabaltijo sovietams nepripažins
„Basler Nachrichten“ VIII. 11 įžanginio vie

toje įsidėjo savo Vašingtono korespondento 
pranešimą „Anglosaksai ir rusai“, kuriame pa
liečiamas ir Pabaltijys: „Amerika trijų Pabal
tijo valstybių į Sov. S-gą įjungimo niekados 
nepripažino ir negalvoja pripažinti. Pabaltijo 
pasiuntinybės Amerikoj yra laikomos pilnatei
sėmis diplomatinėms atstovybėmis. Savo 11.26 
kalboje Summner Welles pažymėjo, kad Ame
rikos vyriausybė Pabaltijo klausimą laikanti 
atviru, nei Amerika jį norinti išspręsti ta pras
me, kad Rusija, gautų jai reikalingas karines 
garantijas, be kurių ji vėliakos Pabaltijo savo 
saugumui reikalautų Tikra, abi anglosaksų vy
riausybės dėl to visiškai vieningos“.

— Kroatijoje vokiečių kalba leidžiamas sa
vaitinis „Neue Ordnung“ Nr. 107-8 paskyrė 
Pabaltijui. Apie Estiją rašė jų savivaldos pirm, 
gen. direktorius Dr. Mae, o apie Latviją — 
pirm. gen. direkt. generolas Dankers, apie 
Lietuvą ... buvo perspausdinta Ant. Smeto
nos „Pro memorija“ ir įdėtas Lietuvos pra
voslavų metropolito Sergiejaus straipsnis, su 
atvaizdu ir parašu „Lietuves ir Vilniaus me
tropolitas“. Komisariatas šio r.umerio platini
mą Lietuvoje sulaikė.
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MASKVOS KONFERENCIJA
X.29 Rooseveltas pareiškė: „Maskvos kon

ferencijoje pasiektas pilnas susitarimas, kuris 
apima karo baigimą, paliaubą metą ir pokari
nį Europos tvarkymą. Tašką „i“ nebuvo sta
tyta ir „t“ brūkšnelių neperbraukta“. Reiškia, 
dėl smulkmeną nesitarta. Todėl kol nepaskelb
tas komunikatas, konferencijos įvertinimą ten
ka atidėti.

Posėdžiai buvo dramatiški, nes Maskva ir 
Londonas—Vašingtonas buvo griežtai nusista
tę gint! savo skirtingas pažiūras į karo pagrei
tinimą ir pokrnnį Europos tvarkymą. Konfe
renciją diplomatiškai ruošiant šie skirtingumai 
nebuvo sureguliuoti. Maskva net spyrėsi po
litinių klausimų visai nesvarstyti. Prieš pat 
konf-ją Maskva *u Vašingtonu pasirašė sutarti, 
kuria JAV padidina maisto ir karui vesti rei
kalingą medžiagų tiekimą. Ši sutartis greičiau
siai buvo kaina, už kurią Amerika „nupirko“ 
Maskvos sutikimą svarstyti politinius klausimus

Visdėlto pačioj pradžioj sovietai griežtai pa
reikalavo, kad anglosaksai pagreitintų karą. Va
šingtonas sutiko: karas turįs būti pagreitintas 
ne tik Europoje, bet ir Azijoje! Ir Maskva at
sidūrė prieš keblias politines problemas.

Politinių klausimų svarstymas taip pat bu
vo labai įtemptas. Anglosaksą1, o ypač ameri
kiečiai kietai laikėsi Atlanto chartos. Kad iš
gelbėtų kon-ją, Edenas dau^ prakaitavo, ieš
kodamas lanksčių ir bendrai priimtinų formu
lių. Apytikriai galima spėti, kad jie mus pa
liktų ramybėje. Įtampą didino per Dnieprą Bal
kanų link riedančios bolševikų masės. Vokie
čių prlešpuoliai prie Krivoj Itogo ir rengimą 
sis iš naujo gintis Bugo-Kijcvo linijoje bend
rojoj strategijoj tėra tik tam tikro laiko epi
zodai. Todėl visai natūralu, kad Dniepro kilpoje 
ir Nogaisko stepėse vokiečių patirti smūgiai 
atsitrenkė ne tik Berlyne, bet ir Ankaroje. Dar 
1X.29 Konstantinopolio „Akcham“ rašė: „Tur
kų didžiausias noras, kad Balkanų valstybės

VĖL 10 MILIJONŲ RM
Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai la

bai dideli. Valdininkų ir tarnautojų atlyginimai 
tokie maži, kad iš jų negalima pragyvtnti. 
Dėl medžiagų tiūkumo statybos Ir remonto 
darbai dažnai nevykdomi. Todėl ižde kartais 
susidaro laikinas pinigų perteklius. Rugpiūčio 
gale savivaldos biudžete tas perteklius pasiekė 
net 17 mil. Rm. Iš tų sumų bu»o planuojama 
žemesnių kategorijų tarnautojams padidinti 
atlyginimus nuo š m. balandžio 1 d. Tačiau 
Reicho Komisras Rytų Kraltul pakartotinai pa
reikalavo visą 17 mil. „paskolinti“. Finansų 
Oen. Tarėjas Reicho Komisarui pervedė 10 
nrl RM. Kai kurių vadybų tarnautojai ir da
bar nežino, kada jų atlyginimai bus pakelti, 
nors civilfervaltungas nuo pavasario kelis kar
tus pakartotinai pranešė, kad atlyginimai bus 
padidinu 

vėl atgautų nepriklausomybes ir Įkartų naują 
Balkanų sąjungą“. Be abejo, visa tai būtų nu
kreipta prieš Maskvą. Todėl antroj spalio pu
sėj Hitleris pradėjo organizuoti bulgarų, ru
munų, kroatų ir albanų bloką, kad atremtų 
Balkanams gręsiantį anglosaksų ir turkų puo
limą; susitarti nepavyko. Prlešing-i. Ataturko 
Turkijos dvidešimtmečio proga maršalas An
tonescu ir vengrų min. pirm. Kallay įrodinėjo 
tradicinę rumunų-turkų ir vengrų —turkų 
draugystę. Iš abiejų pareiškimų kyšoja noras 
sovietų pavojaus akivaizdoje sureguliuoti blo
gus rumunų—vengrų santykius. Viskas rodo, 
kad netrukus Balkanai gali užsidegti.

—XI l atalioną vokiečiai išskirstė už taria
mą nelegalios lietuvių spaudos platinimą, gink
lų į Lietuvą gabenimą, priešvokišką nusista
tymą ir ryšius su partizanais. Kad bataliono 
kariai domisi nelegalia lietuvių spauda ir rei
kalauja aprūpinti bent taip, kaip aprūpinami 
vokiečių kariai, savaime suprantama. Tačiau 
ginklų gabenimas ir ryšiai su partizanais yra 
vokiečių fantazija.

—X.13 vokiečiai dėl gaujų palaikymo su
degino rusų gyvenamą didelį Miliūnų kaimą 
(Rokiškio apsk.). Kaltų nebuvo ieškoma, todėl 
daug pabėgusių to kaimo rusų galutinai susi
dėjo su gaujomis. Prieš kelias dienas jame 
su didelėms iškilmėmis buvo sutiktas gesta
pininkas A. Stavrovskij, Rente’no įgaliotinis 
Lietuvos rusų teikalams, buvęs žymus bolše
vikų valdininkas.

AUKOS
AD, VD, Žibuoklė, JK, IŪkininkar, LĄžuo- 

las, AnykšŠilelis, Rūti. Durpinyčia, Nežinoma, 
Ivan, Javas, AK. Garsas, Karvelis, SOS, Amat- 
ninkas. Aušra. ŽJ, Dilgelė, J D, Varpa, Dagis, 
Bijūnas, Girėnaitė, J V, J I po 5; Br, Ramunė-po 
8; Ąžuolas, ŽAK, SMVogelis, VVLempa, Bijū
nas, Aukuras, Remunė, LV, Banga, Jsf, Gyv, 
AD, SKs, X, Y8, RB, Baras, „Špokas“, AKE, 
ADE, IJ, Aš, Slyvas, Dnigis, Kaduginis, Erškė
tis, Ašarėlė. Nežinomas, JuK, Pagirinis Butiro- 
metras po 10; TU, PVJK, Č, Rugys, Rausvė, 
Bitonas po 15; PD, My, DP, AG, Nežinomas, 
UKM, xyz, MU, PO, a’, VM, Nvc, Bp, JA, Dū- 
šaitis, Liūtas, Alfa, Svarūnas, Kipšas, JSBūda, 
Danutė, Lokys, W, KK-Stulpas, ME, K-ya po 
20; GK 1S; L, K Ligonis, Lz, Sūnus po 25; Bntas 
28; Dėdienė, Vd, PŽ, Nieks, GIrėnattė po 30; 
SD 35; Past, Aidas po -1 ; Sdpl 47; ŠB.Gečž, 
„Tėvynėsmyl“, Siesartis. Jr, KJA po 50; KTU, 
Lazdelė po 60; Miškas, šaka, ppGr, B, S, V po 
100; Dušvarjiai, 105; Šd 12C;„H-rls“ 130; V R 
150; JS 150; Kanaplynė, Lokys, AG, Skardis, 
LJ, RopasišJ-is po 200; Deguč 255; Ukmergės 
m 500; perPR U50 ir smulkioms 10 RM,
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I REFORMUOTĄ
K f. Pažangesniu pagrindu

Modernioj valstybėje populiarus dvejopas 
visuomenes susiorganizavimas — politinis ir 
profesinis. Demokratinėse valstybėse buvo po- 
poliaresnis politinis svsiorganizavin.as parti
jom. Dikiaiftrinėse — profesijom. Ateities vals
tybėje galimas trečias susiorganizavimo būd?s
— pąjtinis ir profesinis.

Lietuvoje seimų laikais visuomenės politi
nis nusistatymas reiškėsi per partijas. Ilgai
niui jų vardas dėl Įvairių priežasčių tapo ne- 
popuiiaius. Dar nepriklausomoj valstybėj jau
nesnioji karta reiškė pastangų politinį susior- 
ganizavimą reformuoti, o po bolševikų akty
vesnioji ir jaunesnioji visuomenės dalis suėjo 
ne į buv.. senąsias partijas, bet į gaivališkai 
atsiradusius naujus sąjūdžius, aiškiai norinčius 
išvengti buvusių klaidų ir ieškančių naujų pag
rindų politiniam tautos susiorganizav. ateity.

Atsižvelgiant Į pokarinę ateitį, galima teig
ti, kad tie politiniai sambūriai, ar seni ar nau
ji, kurie yra pagrįsti autoritetinio diktatūrinio 
režimo idėja, bus pasmerkti išnykti. Manev
ruodami jie gali pakeisti vardus ir prisitaikyti 
prie demokratinio principo, bet jie negalės tu
rėti patvaresnio pašnekinto, nes žmonės, ku
rie kaitalioja savo principinius nusistatymus, 
negalės įkvėpti pasitikėjimo.

Dabartinėj visuomenėj daugiau simpatijų 
ras tie susigrupavimai, kurie savo siekimuose, 
arba programoje, reikšis su pažangia sociali
ne, ekonomine ir kultūrine kūryba, savo tak
tikoje — kultūringu sugyvenimu su kitais po
litiniais susigrupavimais, savo organizacijoje
— lūs pagrįsti demokratiniu, t.y ne iš vir
šaus užmestu geriausių žmonių iškėlimu į 
vadovaujančias pareigas.

Per ilgus metus buv. partijos, išskyrus tau
tininkus, visos rėmėsi demokratybe; visos taip 
pat ne visada geruosius žmones į į riebį iškel
davo. O jų visų siekimai pirmiausia ir svar
biausia skyrėsi ne tiek socialine ir ekonomine 
programa, kiek religine pasaulėžiūra. V liau
dininkai buvo artimesni socialekonomine prog- 
tama k. demokratams nei socialdemokratams, 
o vis dėlto liaudininkai ėjo išvien su sccial- 

• demokratais, nes bendras jų buvo nusistaty
mas religijos atžvilgiu. Politinės partijos ir 
telkėsi į du būriu; vienos prieš religiją, kitos 
už ją. Del religijos ir ėjo politinė kova, kar 
tais tiek žiauri, kad už bendro stalo su kleri
kalais jų politiniai partneriai sakė nesėstą

Tokios kovos išsemenčios energiją tr ją 
atimančius nuo socialinių ekonom nių klausi
mų sprendimo, galima būtų išvengti, jei poli
tinėje arenoje nebūtų kovojama pirmiausia dėl 
religinės pasaulėžiūros. Bet tam reikalingi bū
tų nauji politinių • grupių pagrindai, kuriuose 
būtų išjungta kova dėl religinių klausimų. O 
kova nekiltų ir būtų abi puses patenkinąs iš
sprendimas pripažinus:

-1
DEMOKR.^

1. religij^" 
ri laisvę viešajame gyvenime reikšti ;

2. religijos praktikavimas ar nepraktikavi
mas yra kiekvieno asmeninis reikalas.

Pripažinus pirmą principą, pasiliautų vi
suomenės dalies pastangos kovoti prieš reli
giją ar jos institucijas. Pripažinus antrą prin—~ 
cipą, atkristų kitai visuomenės dabai noias ką 
nors versti tikėjimą juridine ar moraline 
prievarta.

Tokiem principam pripažinti reikta ne nu- 
baisavimo, bet visuomenės dalies laisvo įsiti
kinimo, kad t’ip geriausiai suderiu, mi tikin
čių ir netikinčių sąžinės re.kalsi ir kad toki? 
sprendimas geriausiai atitinka 1 etuvių visuo
menės nūs teikimus ir interesus.

Šitoks laisvas pripažinimas nebuvo gali
mas anksčiau, kada vienos visuomenės dalies 
nusistatymas i rieš religiją, buvo virtęs irgi 
do; mine „religija“, kurią pakeisti gali tik il
gesnis laikas. Bet naujesnė karta, išaugusi be 
rusų nihilistinės dvasios ir įtakos, yra plates
nių pažiūrų. Ji nėra avansu nusistačiusi prieš 
religiją O kad religija yra pozityvus veiksnys, 
naujesnės kartos žmogui, nors nepraktikuo
jančiam, rodo pats gyvenimas, prisimenant 
bažnyčios reikšmę lietuviškam atsparumui iš- 
la-kyti bolševikų metu, Vatikano, vienintelio 
šiais la kai*, t.urų stovėjimą žmoniškumo sar
gyboje; per šiuos įvairių ideologijų laikus ga
lėjo kiekvienas pastebėti, katra dorovė labiau 
saugo visuomenės ir asmenybės pagrindus 
— ar krikščioniškoji, ar prieštikybinė.

Pagaliau ir lietuvių visuomenės daugumos 
kriltįĮjįjpmškas nusistatymas skatina demokra- 
tiškųpiincipų žmogų tos daugumos brange
nybes respektuoti

Ne visi sportuoja savo fizinei sveikatai už
grūdinti, bet niekas šiandien nekovoja prieš 
kitų sportą, nes jis kitiems naudingas. Nevi
si religiją praktikuoja charakteriui stiprinti, bet 
jiem nėra pagrindo kovoti prieš religiją; iws 
ji kitiems p zityvi. Religijos atžvilgiu senes
nioji karia buvo artimesnė rusų ii prancūzų 
nusis’atymui, jaunesnioji — dabarLniam anglų.

Atsisakius trio lenkinės kovos politiniam 
gyvenime, daug-energijos ir iniciatyvos būtų 
sutaupyta politinėm, socialinėm, ekonominėm 
problemom Jos ir turėtų būti politinių gru
pių pagrindas, kaip tat yra Suomijoj ar Šve
dijoj. Tas konkrečas j rob’enias sprendžiant 
gah rasti bendrą kalbą ir katalikas, ir protes
tantas, ir laisvamanis Socialinids ekonnini- 
uWs siekini is pagristuose politiniuose sąjū- 
d/iųo-e galėtų tilpti ir tikintis ir liberalas. Ma
žėtų tada tarpusavio nesantaika, o kūrybinis 
darbas eitų sparčiau.

Tokį politinį susiorganizayimą organiškoje 
demokratijoje gali papildyti profesinis, apie 
kurį ka bėsitne sek .m'klnie „Į Laisvę“ nsine- 
O’je-
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