
VASARIO lt-Jl ANO KARO METU IR DABAR
Vasario 16 diena reiškia tą paų lietuvių 

siekimą dabar kaip ir Didžiojo karo metu. 
Dabaitinė padėtis, kai kas taria, esanti pana
ši j 1917 metus; panaš ai ei-ią ir įvykiai, iki 
bus pasiekta nepriklausomybė

Panašumo iš tikro yra. Vokiečių tikslas tas 
pats — pasilaikyti sau Lietuvą kolonizacijai. 
Taktkt panaši — paspausti ar pavijoti lietu
vius, kad jie savo rankom paremtų vokiečių 
planus.

Skirtumo vis dėlto daugiau. Abudu part
neriai yra kitokioj padėty. Vokiečiai dabar, tai 
ne pailamentinė valstybė. Vokieč.ų k talikų 
Centras ir socialdemokratai buvo tie kanalai, 
per kuriuos Didžiojo karo metu lietuvių nu
siskundimai okupacine valdžia pasiekdavo reichu 
stagą, viešąją opiniją ir vertė centro valdžią 
svarstyti Lietuvos klausimą. Dabartinėj totalis- 

• tinėj Vokietijoj lietuviai niekam negali išdės
tyti savo pareiškimų be okupacinės valdžios 
pritarimo. O pastaroji negali jų priimti, jeigu 
jie nesutaria su iš vršaus padiktuota partijos 
nuomone, kuri yra privaloma ir nediskutuoja- 
ma. Kitos nuomonės negali būti. O savo kryp
ties partija nelinkus keisti. Nors visi iš šalies 
mato, kaip jos pol tika privedė prie visiško ne
pasisekimo Rytuose, bet niekas nedrįsta to 

. garsiai pasakyti. Kaip gi drįs pasakyti apie 
nenorto durnus Lietuvoj. Dėl to lietuvių vo't-- 
čių s mtykiuose jokios pažangos ir nėra. Čia, 
atrodo, galės būti ne evoliucija, tik lūžis, jei- 

’ gu kada partijos politika luš.

VASARIO 16 PROGRAMA
Dvidešimtšeštąją nepriklausomybės pas

kelbimo dieną kaime ir mieste švenčiame:
1. Nuo pat ryto iškeldami trispalves,
2. Pasipuošdarni tautiniais drabužiais ir 

prisisegdami tautos bei vals ybės ženklus,
3. Dalyvaudami pamaldose, papuošdami 

bei lankydami karių, partizanų ir tautos vei
kėjų kapus ar paminklus,

4. Organizuodami uždarus Vasario 16 
minėjimus.

Vasario 16-toji yra tavritės vidury. Todėl 
vengti tokių dalykų, kurie sudarytų okupan
tui 'progą lietuviams prikišti darbo vengimą, 
nedtsci; linuotumą ir pn. Visais atvejais vengti 
išsišokimų ar savališkų organizuotų eisenų.

Susikaupimu ir rimtimi tebūnie demonstruo
jamas tas tyras lietuviškumas, kuris žėrėjo per 
amžiu«, kuris pergyvens visas okupacijas ir 
kurio gaivinama tauta bet kuriomis aplinkybė
mis išsikovo; laisvą, nepriklausomą gyvenimą.
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Antra,Didžiojo kiro metu vokiečiai norėjo 
turėti lietuvių atstovybę. Kai lietuviai nesutiko 
įe ti į Vertr..uensratą — tokį, kaip pirmojo 
tarėjo taryba, vokiečiai neprieštaravo sušaukti 
Vilniuje lietuvių konferenciją kuri, nedalyvau
jant vokiečiams, išrinko Lk-tuvos Tarybą. Ji 
oficialiai reiškė lietuvių tautos valią. Ji po il
gų derybų su vokiečiais ir privedė prie Va
sario lo dienos akto. Dabar vokiečiai išvaikė 
Lietuvos vyriausybę, su Lietuvos *pasiuntiniu 
nesišneka, visuomenės politinius organus su
varė į pogrindį. Išblaškė, kas galėtų šnekėtis 
tautos, valstybės, ar visuomenės vardu. Tau
tos valios reiškėjo jie nenori turėti. Jie gaudo 
tik atskirus asmenis, kad jie būtų vokiečių 
valios reiškėjai lietuvių tautoje, ir per juos 
nori diktuoti lietuviams. Bet visuomenė tų as
menų nelaiko kompetentingais lalbėti tautos 
vardu, ir dėl to jų balsai nuskamba tuščiomis. 
Ir ateityje, jei matys, kad tų asmenų atskiri 
žygiai yra bent kiek tautai naudingi, tu juos 
parems, jei nenaudingi, tai pamos ranka, nes 
jų susitarimas su vokiečiais Ir pažadai visuo
menės nesaisto. Tokią padėtį sukūrė patys 
vokiečiai.

Lietuvių poziciją stiprina nusimanymas, kad 
nėra reikalo maldauti kokios politinės malo
nės. Mūsų valstybė veikė, kai vokiečiai atėjo, 
ir niekas jos nepanaikino. Lietuvos nepriklau
somybė neieikalinga naujo Vokietijos pripaži
nimo; kaip tos nepriklausomybės neginčija ki
tos valstybės, išskyrus bolševikus Dėl to nau- * 
joji Vasario 16 diena reikš mums ne lūpes- 
čius dėl valstyb s pripažinimo, bet tūpe-čius 
dėl pašalinimo kliūčių, kurios dabar ar ateity 
trukdys nepriklausomybei reikštis Tai padėtis 
nepalyginti geresnė kaip 1918 metais.

Jeigu dab.tr sukliudoma suvereniniams or
ganams veisti, tai palauksim kantri;! ir disci
plinuotai laikų, kada vokiečiai ims su • mumis 
kaip su tauta šnekėtis, o jei to nebus, — tada 
su tais nereiks šnekėtis Nors ligi tol bus ne
maža mėginimų ir aidelių aukų, bet yra dau
giui pagrindo nei 1918 metais tikėti laiminga 
išeitimi.

Vilniaus krašte siaučia 300-463 vyrų ban
ditų gaujos, kurios šaudo antrojoj pusėj bu
vo užėmusios Šumsko ir Rudaminos mieste).

— 129 Vilniaus krašte per 20J bolševiki
nių banditų užpuolė ir sunaikino Kaniūkų k , 
Jašiūnų v. Prieš tai gyven ojai „Kelis kartus 
banditams ginklu pasipriešinę. Žuvo 3j žm. 
ii apie 20 sunkiai sužeirtų
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KARINE IR POLITINE PADĖTIS
Rytų fronte pasibaigė pustrečių metų tru

kęs Leningrado apsupimas. Sovietų kariuome
nė šiaurėj peržengė Estijos sieną ir sustojo 
prie Narvos. Atsileido va žtai sov. Baltijos jū
ros karo laivynui, kuris jau ruošiasi prasimuš
ti pro vokiečių minų Įsukus Suomių įlankoje 
ir aktingiau veikti Baltijos jūroje. Dniepro sri
tyje sovietams esą pasisekę V'enoj vietoj ap
supti 10 vok. div., kitoj 5. Bolševikai neplačiu 
frontu peržengė 1939 m. Lenkijos sieną.

Visų karinių samprotavimų branduolys su
siveda į vieną mums gyvybinį klausimą: ar 
įmanoma, kad bolševikai vėl įsibrautų į L:e- 
tuvą. Būtum nesąžiningi, jeigu griežtai tvirtin
tume viena ar kita. Pavojaus yra Tačiau vi
sai pagrįstai ganome, kad tą pavojų galima 
nugalėti. Viena, mes drauge su latviais ir es
tais ginsimės. Antra, ir vokiečiai Lietuvos te
ritoriją gins kaip įmanydami — ne dėl mūsų 
meilės, bet dėl to, kad Lietuva yra vartai į jų 
pačių žemę. Toliau, norime tikėti ir sovietų 
karinių jėgų tolydiniu susidėvėjimu. Juk ir da
bar sovietų smūgiams trūksta tikro polėkio, 
nors vokiečių jėgos gerokai praskystintos po 
to, kai Italijos kapituliacijos metu iš Rytų bu
vo atitraukta kariuomenės j Vakarus ir Pietus.

Su ypa’ingn dėmesiu sekame Lenkijos by
lą, nes iš jos eigos galim spręsti ir apie savo 
perspektyvas. Principinis anglo alįsų šituo 
klausimu nusistatymas aiškus, nepakitėjęs ir 
tvirtas. Sausio pabaigoj britų parlamente vie
nas konservatorių at-tovas paklausė Edeną, 
koks britų vyriausybės nusistatymas Lenkijos 
sienų liausimu. Edenas atsakė, kai tas nusi
statymas tebesąs toks pat, kokį jį .išdėstė 
Churchillh 1940 m. rugsėjo 3 d. britų parla
mente, o kita proga atskiroj notoj lenkų Si 
korelio vyriausybei: britų vyriausybė nepripa- 

. žįstanti sienų pakeitimų Europoje, įvykusių po 
1939.VIII.31, t.y. iio karo metu. Britų vyriau
sybė sutinkanti, Jog sienų perkėlimų gulį įvyk
ti, bet tai turį būti padaryta abiem suintere
suotosioms šalims laisvai susitarus, bet ne 
stipresniajam užpuolus.

Šis anglosaksų nusistatymas yra priešingas 
govietų siekimams prisijungti Pabaltijį, Rytų 
Lenkiją ir kt. sritis. Tačiau anglosaksai kol 
kas stengiasi išsaugoti getų santykių su SSSR 
fasadą. Lygiai taippat ir sovietai ieško formu
lės, kuri bent iš oro būtų priimtina anglosak
sams. Tam reikalui Kremliuj buvo priimtas 
Stalino konstitucijos pakeitimas, kuriuo atski
roms SSSR respublikoms suteikiamos plačios 
laisvės krašto gynimo ir užsienio politikos 
srityje. Tuo pakeitimu sovietai nori sudaryti 
įspūdį einą t ris pačisis keliais, kuriais yra nu- 
ejusf Britų Imperija, susidedanti iš visos ei
lės savarankių dominijų. Tačiau pasaulio opi 
nija nesidavė apmulkinama. Veik visa neutra
lioji spauda — švedų, šveicarų, turkų — aiški
na, jog tai tėra lik taktinis manevras, kuris iš 

esmės nieko nepakeičia. Anglų spauda ligi 
šiol susilaiko nuo esmingesnių komentarų. Tik 
vienas darbiečių „Daily Herald" prie žinios 
pridūrė, jog sovietai tuo stengiasi padidinti 
savo tautinių respublį^ų išorinę nepriklauso
mybę, iš vidaus tačiau — sustiprinti visos SSSR 
vienybę. Amerikiečių spauda savo skepticizmo 
visiškai neslepia, o visa eilė politikų, tarp jų 
senatorius Brice, visą. SSSR laikymąsi Lenki
jos byloj (JAV tarpininkavimo atmetimą...) 
aštriai kritikuoja ir numato galimą santykių 
su SSSR.pakitėjimą. Kada toks pakitėjimas 
gilėtų įvykti, šiuo tarpu dar sunku pramatyti. 
Šiaip ar taip, jį pirmoj eilėj apspręs anglo
saksų interesai, bet ne Rytų Europos tautų 
reikalai.

Mižosios Europos šalys soyietų laimėjimų 
yra stipriai paveikt 's. Nerimo ženklų matyti 
Suomiuose, nors ši maža narsi tauta ir toliau 
ryžtasi kovoti, jeigu nebus garbingų taikos 
sąlygų. Į savo sienų kiautą vis labiau sus - 
traukia vengrai, gerai įvertiną bolševikinį pa
vojų ir pasiryžę gin'is ligi paskutinio kraujo 
laso Abi šios tau'os nepuoselėja neapikantos 
anglosaksam Priešingai Jos džiaugtųsi, jeigu 
Eu<opa galėtų tvarkytis jų skelbiamų šūkių 
žen le, bet be SSSR. Užtat didelis palinkimas 
į SSSR pusę pastebimas Bulgarijoje, kur ne
mėgstami ir net nekenčiami vokiečiai, bet kur 
bijomasi anglosaksų, žadančių be atodairos 
apkarpyti dabartinę Didžiąją Bulgariją. Sunku 
ką bepasakyti apie Rumunija, kuri, atsidūrusi 
visiškoj v* kiečių priklausomybėj, gyvena, ga
lima sakyti, chaotiška bui į ir laikosi gestapo 
prilaikoma.

Kad Ispanija, anglosaksų paspausta, po 
Italijos kapituliacijos internuotuosius italų lai
vus dabar išleido iš savo uostų su karališkąja 
vėliava, rodo, jog toje Europos dalyje neabe- 
jolin i vyrauja anglosaksų galybė.

GRĮŽTAMA PRIE KLASIŲ KOVOS
Ligi šiol nelegalioji spauda orientavosi i 

visus lietuvius. Tačiau neseniai išėjęs naujas 
ne’egalus laikraštėlis „Lietuvos Kelias“ (1 nr., 
sausio mėn.) imasi kalbėti „smulkiųjų ūkinin
kų ir darbininkų" vardu. Tektų sveikinti ne
pasirašiusių leidėjų pastangas specialiai eiti į 
tuos mūsų tautos sluoksnius, ugdyti juose lie
tuviškumą, valstybingumą bei tiesų demokra
tiškumą ir kovoti prieš Maskvos agentų ban
dymus okupacijos meto sunkumus išnaudoti 
bolševikinei propagandai. Dėja, pirmajame 
„LK“ nemeryje to nematyti. Užtat jame daug 
klasine kova persunktos agitacijos, k ui atsi
duoda bolševikiniu raugu.Jeigu „LK“ ir ateity 
eis į darbininkiją bei smtdkią ą ūkininliją su 
klasinės kovos nur taika, tai tautinei visų lie
tuvių k- vai už valstybės atstatymą nepasitar
naus.
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RUOŠTIS
Banditai siaučia visoj Lietuvoj. Žudomi 

žmonės, naikinamas turtas. Ypačiai kenčia 
Lietuvos ry'ai.

Banditizmą Maskva išnaudoja ir tarptauti
nei propagandai. Esą lietuviai masiškai sukilę 
•prieš vokiečius, solidarizuoją su Raud. armija 
ir laukią jos išvadavimo. Maskvai padeda tie, 
kurie šnibžda, kad nereikią bolševiką erzinti 
prieš juos pasisakymais. Įspėja, kad aktyvieji 
prieš bolševikus galį būti banditų sulikviduoti 
ir tt. Banditizmas, į kurį vokiečiai žiūri pro 
pirštus, gali dar padidėti, kai frontas priartės.

Kad būtų apsaugoti mūsų tautiečiai ir jų 
turtas ir išlaikyta mūsų aiški linija pri-š, bol
ševizmą, yra reikalo: l.wisom priemonėm pa
remti kovą s j banditizmu ir jo globėjais; 2. 
griežtai atmesti visus gandus apie bolševikų 
pasikei imą, apie reikalą dėl jų '.ylėti ir tt., 

* kaip priešingus lietuvių interesams.
Molotovas .neseniai pasakyto) kalboj vėl 

pažadėjo Lietuvą. Latviją ir Estiją<„išvadu «ti“. 
Maskvos propaganda pliauškia pasauliui, kad 
„Lietuva, Latvija ir Estija norinčios sugrįžti 
prie sago motinos tėvynės“. Tai bjaurus me
las! Pabaltijys nenori nei Maskvai, nei Bery- 
nui priklausyti, o kovoja už nepriklausomų 
valstybių atstatymą. Akivaizdoje viso to ir 
mes turim būti vissam pasiruošę.

\ STEIGIAMA VIRTINĖ RINKTINĖ
-Vasario 1 d Rentelnas davė sutikimą, kad 

pirmasis tarėjas- pask rtų gen. Plechavičių lie
tuviškai Vietinei Rinktinei organizuou'. Rinkti
nė bus naudojama tik Lietuvoje. Ją sudarys 
25 apskričių komendantūros po komendantūrą 
kiekv.enoje apskrityje. Kiekviena komendantū
ra turėtų po dvi kuopas kareivių, o Vilniaus 
krašte ir daugiau. Ginklus duosią vokiečiai. 
Vadovybė vien iš lietuv ų karininkų. Rinkti
nės kadrai-jau komplektuojami. Netrukus sa
vanoriškumo principu bus p adėtos rinkti ir 
pačios įgulos.

AR METAS POLEMIKOMS?
Arba tiesiogmiai puldama, arba faktus iš- 

kreipydama, arba aliuzijomis ir špilkomis, 
„Nepriklausoma Lietuva“ jau kelintas mėnuo 
varo polemiką tarp tau inių orgapiz cijų. Š.tn. 
nr. 2 (1. iO) ketvirtajame puslapyje apgailes
tauja, kad polemikos nesiliauja, o pirmajame 
pati skelbia,nebesą, sugestijonuodams mintį, 
kad Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ki
lęs iš Vyr. Lietuvių Komi eto, j kuri įsijungu
si „prokatalikų“ srovė: 1. Vy\ Lietuvos Iš
laisvinimo Koiiiitrtas yra visiškai naujas 
politinis organas, sudarytas ne kieno nors į 
ką nors įsijungimo keliu, bet visiems ji suda
rantiems polikn am» kolektyvams tam tikru 
principu susitarus. 2. Vyr. Lietuvių 
Komit.tą sudarė mažesnė dalis buv part'jų 

ir pora naujųjų sąjūdžių. Savaime supranta
ma, jis negalėjo turėti krašto vyriausiojo po
litinio organo kompetencijos ir po susitarimo 
likvidavosi kaip nereikalingas. B. „ProkataH- ‘ 
kų“ vardas kai kuriems tų oolitinių kolektyvų, 
kurie šiuo metu sudaro Vyr. Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą ir kurie Vyr. Lietuvių Ko
mitete nedalyvavo, visai netinka. Jų tarpe yra 
visai naujų sąjūdžių, kurie religinius įsitikini
mus iš politinių pagundų išjungia, savo na
riams palikdami visišką laisvę ir tikėti ir ne
tikėti.

Visi šitie dalykai „NL“ yra puikiai žinomi. 
Todėl sunku suprasti, kam nori „N L“ pasi
tarnauti, tokiu metu varydama polemiką t^rp 
tautinių organizacijų. Laikydami Lietuvos pa
dėtį perdaug rimtą ir brangindami tautos vie
nybę, ir šį kartą nesileidžiame į platesnes 
diskusijas ir tikrųjų panašių po'emikų prie
žasčių neaiškiname.

SKAITYTOJAMS
Išeina vis nauji ir niuji nelegalūs laikraš

tėliai. Visu.imenei orentuotis nuo šio nume
rio pradedame žymėti . J Laisvę“ leidėją. Kas 
yra Lietuvių F.ontas, kokios taktikos laikosi 
kovoje dėl valstybės atsta'ymo ir ko siekia 
ateities Lietuvoje, kiekvienas galėjo suprasti 
iš „Į Laisvę“ puslapių, o ypačiai iš dabar 
spausdinamo politiškai ideologinio ciklo „j 
reformuotą demokratiją“.
AUKOS

Kregždė 4; Lietuvis "O; FJ, K'Kpo40j Pys, 
MKJ. Pasienietis, Aa, Aitvaras, Žemaitukas po 
50; SvilpAp2M 76; Viduklė, Nova po 80; Rp 
CO; Krivlė, VS, JKK, KM, JB, VK, Trejukė, KK, 
SM, Elena po 100; Lap is 165; VD, Pa po 200; 
TėvinSargas, RA po 300; IšUk 315; Pocius, AJ 
po 400; An V 500; Nežinomas, Rūtelė, Vinis,TB, 
ZDzūkas, AŪkiniukas, BĄžuoIas, B O rūdas, Ą- 
žuolas, ARp, no 5; Va r,; Kasininkas 9; Šilelis, 
Puš nėlis, Pažintis, Putinas. Algis, VU, Ryba, 
Antbukas, Tulpė, Kapupė, Pūkis, Laukosūnus, 
Kliavas, Senelis, Vladas, AdasrJD2, LK\ AO8, 
bS, FM, AB, AC- Žilvitis, BR, PD, VytiesD, 
Op, Perkūnas, Žiogas, VS, XX, Mauragis po 
10; Valas 11; ŠV 12; Salos, Kardas, MM Juzė 
Jaf po 15; Vytis 17.5; Ža bas, LP, SS, hš, Či
kaga, Pilis, Bokštas, ZEJ, Bijūnas, Dušis, Ka- 
relis, Lapuką, Sakalas, SM, HG, Baltausis, G, 
Atžala, J KG, Žvaigždikis, Žvaigždė, Maršan- 
tas, -f-, MN po 20; „b“ 23; Čebrelis, Ameri
ka, Spintukas, Sos, LŠ po 25; Menulis, Žiū
ronas, Avansas, AR po >0; KR 20; Suvalkietis 
32; T S 35; JG 37; 3P 40; 2P, AP, bS, MK, 
L3V, ZKM, Figusas, Miėkas, VV, Vj po 50, 
T 60; LN 61; ŠL, Bendras po 70; AČ 30; VV, 
Eglė, Ąžuol is, LST, PsK, ZilvitislO, „Beržas“. 
S?, Kukutis, Kaunoaps po 100; K J V 60; Po
vas, GyvKaukė po 150; LSSk, MB po 200. 
Stotis 250; SB 2c-5,5; Mar-jamrolė 500; Šiau 
liai lOOt) RM.
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Į REFORMUOTĄ DEMOKRATlk^-—™...

. 5. Reti, ija valstybės gyvenime
Pas mus anksčiau buvo įprasta arba reli

giją mėginti visiškai išstumti iš visuomenės 
gyvenimo, padarant ją grynai kiekvieno as
mens privatiniu dalyku j kuriuo valstybė nesi
domi, arba kaifcurias gyveni sritis palenkti 
aiš rems religijom reikalavimams ir visus pi 
liečlus versti šitiems reikalavimams nusilenk
ti, nepaisant, ar jie tiki ar ne. Manydami, kad 
politinio visuomenės susi^rnpavimo statymas 
ant religijos arba ant aniireligijos yra š es
mės klaidingas, mes ir į religijos vaidmenį 
žiūrime kitaip, negu žiūrėta ankščiau. Ateities 
Lietuvoje religija negalės būti nei iš visuo
menės išmesta, nei visuomenė jai palenkta.

Religija, ypatingai krikščioniškoji, turėda
ma aukštą moralę, aiškias sankcijas, įpareigo
dama žmogų jo sąžinėje, išvystydsma didelį 
kulturinį ir socialinį veikimą, yra pozityvus 
veiksnys valstybės gyvenime? daugeliu atžvil
gių pozityvesnis, negu mokslas, menas, spor
tas. Jeigu tad valstybė remia šitas sritis ir jų 
nelaiko tiktai grynas privatinėmis, kadangi 
jos tarnauja visos tautos kui.ūros pažangai, 
tai tuo labiau valstybė privalo remti religijos 
darbus kultūros, labdaros ar socialinėje srity. 
Pozityvus valstybės nusistatymas religijos at
žvilgiu yra pirmasis principas, pagal kurį tu
rės būti išspręsti ateityje valstybės ir Bažny
čios santykiai.

Pripažindama religiją pozityviu veiksniu, 
valstybė tuo pačiu įsipareigoja duoti laisvą 
visoms konfesijoms savo tikėjimą skelbti ir jį 
praktikuoti. Tačiau iš kitos pusės", skelbdama 
asmens ir sąžinės laisvę, valstybė negali vers
ti savo piliečių priklausyti tai ar kitai religi
jai arba atlikti tos ar kitos religijos reikalau
jamas praktikas. Tikėjimo praktikavimas ar 
nepraktikavimas yra kiekvįeno asmens daly
kas, Dėl savo religijos įsitikinimų pilietis ne
privalo turėti nemalonumij ar naudos įstaty
mų ir valstybinės jrskiikos srityse.

Religinės bendruomenės, priklausydamos 
ideologinei sričiai, valstybės akyse stovi toje 
pačioje eilėįe, kaip ir kultūrines organizacijos, 
vadinasi, privalo turėti juridinio asmens tei
ses. Savo viduje joms reikia palikti tvarkytis 
pagal savo nuostatus. Valstybė neprivalo kiš
tis į išvidinę religinių bendruomenių santvar
ką. Zakristijonaiiti valstybei niekados nedera.

Mokėti dvasininkams atlyginimą už religi
nius patarnavimus yra tikinčiųjų, ne valsty
bės, dalykas. Dvas.ninkai negali būti valsty
bes išlaikomi, nes ne valstybės reikalas rū
pintis, religiniu kiekvieno ašmens gyvenimu. 
Dvasininkų ir apskritai religinės bendruomės 
išlaikymas privalo gulti ant pačių Šios ben 
dntomenės narių. Tačiau jeigu religinė bend
ruomenė dirba kultūrinį, karitatyvinį ar socia
linį darbą, laikydama mokyklas, prieglaudas, 

šelpdama vargšus, leisdama spausdintus ir tt, 
trom valstybė privalo šituos darbus paremti, 
kaip kad ji remia visa tai, kas kelia krašto 
gerovę ir tautos kultūrą.

Du dalykai pas mus būdavo nesutarimų . 
šaltinis: santuoka ir tikybos dėstymas mokyk
lose. Tačiau iš vienos nusės pripažįstant są- 
ž nėš JaiS'ę, ii kitos religiją laikant pozityviu 
veiksmu, šiuos nesutarimus lengva pašalinti. 
Santuoka turi būti ir religinė, kad būtų pa
gerbti Tikinčiųjų įsitikinimai, ir civilinė, kad 
būt ■ pagerbti tie, kurie reti ijos nepraktikuo? 
ja. Plikytai turi turėti galimybės pasirinkti 
savo jungtuvių formą tokią kokią jie nori. 
Abi santuokos formos: ir religinė ir ei ilinė 
turi turėti vienodos juridinės galios, Be abe- 
jo, moterysčių registraciją tori Vesti valstybės 
įstaigos, todėl religinės santuokos turi būti 
užregistruotos atitinkamose valstybės įstaigo
se. Tai padirys tie, kurie piliečius tuokia re
ligiškai. Moterystės bylos turėtų būti kelia
mos tose insntuc.jose, kurtose moterystė su
daryta. Kas susituokė religiškai, savo mote
rystę tvarko pagal religijos nuostatus; kas 
susituokė civiliškai - pagal valstybės įstatymą. 
Tuo būdu bus išvengta painiavos, kuri atsis -. 
randa, kai įvairių institucijų sutuokti asmens 
pradeda bylinėtis.

Tikybos dėstvmas mokykloje taip pat ne
turi būti nei visiškai pašalintas nei prievarta 
brukamas visiems. Tikinčiųjų tėvų vaikams 
jų tikyba mokyklose privaloma. Tačiau tėvai 
visados turi teisę pareikšti kitokį savo nusi
statymą ir prašyti' atleisti jų vaikus nuo tiky
bos mokymosi^ Kadangi tėvai yra pirmaeiliai 
vaiko auklėtojai, todėl jie ir turi teisę duoti 
vaikui tokią pasaulėžiūrą, kokią jie taiko tin
kamiausia'. Taip ateityje ir turės būti tvarko
mas religijos mokymas mokyklose. Jmi Lai
kinoji Vyriausybė tokius nuostatus išleido.

Priesaika ir iškilmingas pasižadėjimas teis
muose, kariuomenėje ir visur kitur turės vie
nodos gaištamosios galios ir galės būti pasi
renkamas laisvai pagal kiekvieno norą.

Kadangi Katalikų Bažnyčia yra tarptautinė 
organizaciją ir jėga, todėl su ja jau įprasta 
turėti speciali sutartis, vad. konkordatu, ir pa
laikyti diplomatinius santykius. Atrodo, 5wd 
■Vatikano vaidmuo po' karo bus labai reikš
mingas. Todėl diplomatinių santykių palaiko
mas mums bus ne tik naudingas, bet ir rei
kalingas, fgnnravnias tokios galybės, kaip 
Vatikanas, arb* net kova su juo tarptautinėj 
politikoj mums būtų tiktai pražūtingas.

Vadinasi: tikėjimo laisvė ir įsitikinimų pa
garba privatinėje srityje, parama kultūrinėje 
srityje, korektiški santykiai diplomatinėj srity
je, — štai tie principai, pagal koriuos turės 
būti tvarkoma religija Lietuvos ateities gyve
nime.
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