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Pradėdami leisti ’'Ateities Keliu'ty pieš norime iš anksto susi— 
prasti su skaitytoju, jam pasakydami, kuriuo tikslu tatai darome, 

Esame naujo gyvenimo prieangyje,'Esame netik mes, Įvykiu iš 
tėvynės išblokšti ir Europos kraštuos išsklaidyti lietuviai, bet ir 
visas platusis pasaulis;^Antras pasaulinis karus, žiaurus kaip nė vie
nas prieš tai siautęs^ išnaikinęs žmonių milijonus, išgriovęs ištisas 
šalis, alkanu vargu užgulęs žmoniją, neturėtu jokio pateisinimo, jei 
jis tai žmonijai nieku neatsilygintą. -Taip nebus. Jei karas del to ki
lo, kad praeities/.gyvenimas jį paruošė, padare jį n •=■ išvengiamu,- tai 
kaimas turėjo virsti ir virto^gyvenimo chirurgu žmonių visuomenėje buvu
sioms gilioms ir gydytinoms žaizdoms ^atidengti. Karas išryškino'gyvenį-r—;- 
me esamus blogumus, visu aštrumu sužadino žmonių sąmonę ir jgąskatino 
imtis skubiu priemonių naujai persitvarkyti.

Karas^buvo pasaulinis; pasaulinis bus ir persitvarkymas. Tik 
.atidžiau;įsižiūrėkime i tai, kao dabar yra pribrendihsi'Europą, ir kuo 
‘reiškiasi još’gyvenimas, ir nesunku bus prieiti išvadą, kad persitvar
kymas j8jU vyksta. Ir jis. neapsiribos tik Europa. Europoj piimiausia iš
sivystė ta visuomenes santvarka, kurios ligomis dabar-sergame. Čia iš
augo ir.tos jėgos, kurios šimtmečiais turėj o-.'kplti santvarkos blogumus, 
vis st'ipredamos, sąmonėaamois; brandindamos natt^o gyvenimo minti ir pa- 
siruo-šdamos būti nąujo gyvenimo kūrėjai. Bet kėpitaįistinė santvarka 
seniai liovėsi buvus tik Europos savumas; ji apėnė tfisą, pasaulį su sa
vo teigiamais ir.neigiamais reiškiniais, susiedama jį.vienumon. Del to 

■ ir j o supasi keitimai buvo pasaulinio masto, Ws esame iliąką manyti, kad 
ir bolševiką Rusija, rtiek stropiai izoliavusi save nuo /buržuazinio pa
saulio",-. nebus tą.įvykią nuošaliai palikta. Geruoju ar piktuoju* arti
moj ateity ar kiek vėliau ir-ji bus įtraukta į 1storinią įvykią eigą 
■ir jiems turės paklusti. z’

Męs visi gyvename nepalaužiama viltim ir pasiryžimu.- girgžt i namo. 
Grižg, stvertis darbo, kad atsikurtume, -užgydytume karo ža’izdaąJLr 
sparčiu žingsniu eitume ^pirmyn, nuo kitą neatsilikdami. Tais pačiais 
jausmaįs gyvena tėvynėj likusieji, tik dar vieną pridėjus, - troškimą 
greičiau išsilaisvinti iš baisios, Žlugdančios vergijos. Kur mes bebu
sime-, ateities įvykiai neaplenks ir musą. Ir jei norime eiti vis pir
myn, turime įsisąmoninti tai, kas dabar darosi pasauly, nės pirmyn tas 
tepajėgia eiti, kas eina su gyvenimu.

Tas gyvenimo'supratimas yra mums ypatingai reikalingas. Paskuti
nius prieš karą 13 metą išgyvenome vadistiniam režime,“Didžiausia žala, 
kurią mums tas režimas?.yra padaręs)‘-yra ta, kad ji$.mus politiškai ir 
visuomeniškai jagmarino^.-sustabdė mumyse valstybinės ’ ir visuomeninės są
monės atfgimą, Vs piliecią padarė mus režimo ipavaldiniais, kartais indi
ferentiškais bendriems- tautos reikalams. Jei musą vyresnioji karta, 
kiek vadizmas nespėjo jos demoralizuoti, dar kai ką išsaugojo iš savo 
visuomeninio bagažo, tai musą jaunoji karta yru dvigubai nuskriausta. 
Ji buvo sąmoningai mokoma visuomenės reikalais nesirūpinti, jais nesi
domėti, ją nepažinti,. Tam buvo "vadas" ir "vadukai". .Jaunimą pakako 
penėti skambiais sūkiais bo turinio, bo savaimingos minties. Toks jis 
ir augo, ligi pastarojo laiko įvykiai skaudžiai davė per galvą ne tik 
musą "vadui", bet ir visai musą visuomenei. Dabar pajutome reikalą gal— 
VOti, Z'uetuvosX
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Dar vieną savumu \ Kai payra senoji gyve
nimo tvarka, visos gyvosioš”visuomenės grupes pradeda ieškoti sau vie
tos naujoj, stengdamos prisitaikyti "laiko dvasiai” it užimti, plačiau 
vietos. Vyksta seną vertybią perkainoj imas ir^naują ieškojimas. Vyksta 
spekuliacija naujasis vertybėmis, Senąją F®tij y. vitrinose atstr&nda <. 
naują prekių, tartum, joms svetimu ir nepaprastą. Beikia turėti šviesias 
ftkis., kad tinkamai įvertintum, kur yra tikrus gaminys-ir kur falisifika— 
tas. Kaip tik dabartiniu metu prekyba falsifikuotais dalykais smarkiai 
pagyvėjo ir musą ^visuomeninėj wtalkuškėj”, Mums rūpėtu, kad apgautu ir ' * 
ayaigąjrusią-skaičius butą kiek galima mažesnis.

Mas statome sau kuklą uždavinį, - aiškintis ir padėti musą-skni- 
''ty tą jam s. susivokti tuose politiniuose, ūkiškuos© ir socialiniuose reiks-, 
luošo, kurio ęudarys vykstundio persitvarkymo turinį, ne tik kur kitur 
bot if pas njuS. Ją supratimas rdikalingaš ir mums, kur bebūtume ir ypač 
kai grįšim Lietuvon. Vėliau už kitike stodami į atsikūrimo darbą, iš
griauti ir .susilpninti, mos maža laiko tat arėsimo aiškintis Savo užda
vinius patios darljp eigoj o, jei to’ no pad nrysi.m dfž>dr> Dėl to negaiškim 

' Jasisterigsim noiti į smuSkmonaš, nešIvOItiTį boraikaiingus gin-7 
ous. ir dirbti pozityviai. Yra pagrindo tikėtis turėti pastovią bendra— 
darbiu didžiuose Vakaru kraštuose, ir tas palengvins mums tiekil^po— 
grindinę įnformaoiją iš platesniojo pasaulio, is galimu pirmoj p salti- 
nią. Musų, kukliose pastangose kviečiame skaitytoją būti no tik mus1/ 
bondromįnšiu, bęt ir musą bondrudLarbiu. Kas nuoširdžiai nori pasiruošti 
grasiam, socialiniai teisingam ir pažangiam Lietuvos atkūrimai, šu tais
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no pod ary si,m dafrrfir > Del to negaiškim.., 
naflj noslvčl&irį bereikalingus gin-7

ir tas palengvins mums tiektl^po—

Trėmimas;Išmokė mus gyventi sulig šia diena. Daugelis įprato 
nąt’. galvo’tl sulig šia dįona, - kam šatro vargint i at eit ios klausimais,' 
jol zpogus nežinai,' kas ryt bus. Be to galvojimas roikalingas„^aįorį- . 
ją,. oi’^Ų./nd visuomdt yra. po tą daug. ’ ' ','j' ,

• ' Yrą musą 'tarpo zmonią, Kurie, nenori ąpio ateitį galvoji dar’.dėl"
kitokią motyyą. tJie įsivaizduoju, kad grįžę’.Lietuvon, jie raąįtoriTyis- 
ką kaip 'palikę: ir tylą Nemuną, ir žalius musą laukus, ir žmonos su yi- 
sd’gyvenimo tvarka, kaip ją’.esama palikę ♦ Net savo šiltas viętąs, Jei” 
tokias buvo spėję sau patikrinti mieloj tėvynėj. Dėl tokią zmohlą dau
gumos šiandien užtenku paprastinto, kad'ir.pdgpįndinio šūkio: dienlng'os 
pastangos atgauti 'laisvą tėvynę, o jdu Visi kita savaime bus pridėta^’ i 
Ir nėra ypatingo reikalo jau šiandien rūpintis,’ kas bus toliau; apie " 
tai-pagalvosimo būdami namie.- ,J: : .‘ .'

Ar teisingai tą zrionią galvojama? Tas savotiškas.'minties tingu
mas yra charakteringus suvo nusies musą konservatoriams,''kurio ir ne
nori- Lietuvai. kitokio gyvenimo,; kaip j is ,kad yru buvęš. Jie nenori rau-’ 
tyti, kad pokarinis pasaulis keičiasi, olnh’ į persitvarkymą, ieško; nau
ją gyvenimo formą ir jau imasi jas kurti. Nenori pagalvoti upio ' tai,. 
kad ir mes turėsime naujai tvarkytis. Ir no tik del.tą,' Kžd kiti nadjpį 
tvarkosi. 7

Naro sugrįžę, rasime išgriautus arba nutrinkusius miestu^, išde
gintus ir ištuštintus kaimus, išgriautą pramonę, nualintą žomgš ūkį; 
geležinkelius be vagoną, gąrvežią ir g’al not b., bėgtą; plentus ir vieš
kelius nė tik sudėvėtus, b“ot ir be jokio motorižpoto sus Įsi o kimo. Upėse 
ir juroj Išnyko musą garldiyiai įr baidokuj.. Išnaikinti miškdi. Iki pas
kutinio išgraibstyto ė atsargos sandėliuose ir krautuvėse. Bei" kokios 
pra^toec sutaupęs' pinigą f ormp^. išnyko kaip dtui&i. Viskas inside vėjo hv
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trobėsir.i ir darbo Įrankiai, drabužis ir'avalynė. I? .ka^rsvarbiausia, - 
išnaikinti z.-.onės; dalis žuvo laisvės kovose, priešę kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose^, bolšuvikijos vergovėj; dalis pabiro po ^sve
timus kraštus ir ieškos naujos tėvynės emigracijoj o: visi, ir ypač . 
krašto likę bus įvykię nukamuoti. 1 .Baran,usko žodžiais tariant,

. Tik Ont lauko pliko
x Kalios pušelės apykreives liko,.. .

piktesnę naujakurio būklę sunku įsivaizduoti. • ‘
Bot ar. yra mums viltiod atsikurti? IŠ visę Tarybines Rusijos 

užgrobtu kraštę Pabnltios padėtis iki šiol atrodo tragiškiausia; not 
nežinomo, .kuria kryptim gali pasvirti musę ateitis. Bet neturimo taisės 
nė reikalo būti defutistais. Bolševikinės Rusijos frontuose įgytoji 
aureolė galutinai išblunka net tę akyse, kurio yra linkę viskį, vertinti 
biznio rustu. Prieš Vakarus bolševikiški Rytai vis aiškiau stoja, kaipo 
besotis, klastingas, priemonię noskįriįs grobikas, vergija pagrindęs , 
savęję santvarką ir Smogę nužeminančiu včrgiję neręs kitiems. No tik 
bendradarbiavimas su primityviu ir žiauriu bolšovikijos komunizmu, bot 
ir susipratimas su juo kiek ilgesniam laikui darosi neįmanomas not la
biausia Soviotę Rusijai palankiems. Ir dėlto musę pagrindinė orientaci
ja pasilieka teisinga: vakarai negali sukurti pastovios taikos^ kol.' 
partneriais turi bolševizmo reiškėjus, - Stalina, Mo.lotovę, Vjzsinskį. 
Todėl ir musę reikalas negali užgesti; jis sutampa su gyvybiniais Va
kartį siekimais ir susilauks teisingo sprendimo. No mos imsimės atsakyti 
ištroškusiam į klausinę.: kada? Jei esamo kietai pasiryžę ištverti ban
dymuose ir nenusiminti, kol busimu laisvi, m.os net neturėtume tam klau
simui dėti pirnauj .noios reikšmės, Turime būti pasiruošę kovoti už sa
vojo krašto 1 msvę, -lig ji bus atgaunu.

■ Ir dėl to turima ruoštis nu tik kovai, bet ir atsikūrimui. Sto
dami priemto itin sunkaus darbo, mes neturėsime laiko-nė aimanuoti. 
Stosime pavėluotai, kai kiti po karo ^au bus atsigavę ir paskubėę pir
mieji išnaudoti sąlygomis patogia ukiskę pokario konjunktūrą, Bet mes 
turėsime įsilieti į pasaulinį ūkį, su juo bendradarbiauti, imdami iš 
jo, bet ir duodami jam. Kad duotume, turėsimo pūtysutemptai gaminti, 
viena ranka atsistatydarni, kitu dirbdami savai ir užsienio rinkai, Ir 
naujomis sąlygomis, laisvos varžybos sąlygomis su kitais kraštais, tik
riausia nobeatsitvordani muitę siena nuo pasaulio ir dėl to pajėgus kon
kuruoti.

Kaip turėsima dirbti ir kę? Kaip organizuosimo musę gamybinę 
veiklu visę musę kraštoūkį? Ar krapštysimėš kiekvienas atskirai savo 
vargę šiukšlyno, kaip- dažnai anksčiau* kad darėme, ar ieškosim nauju 
•ūkininkavimo’fozmę, našosnię, visiems pelningosnię, geresniu, kad jos ' 
duotę mums galimumo pajėgiai varžytis su .kitais ir sudarytę pagrindę 
visam musę kuUnrįniam ir sočialinicm gyveni:- ui tarpti,

Jei krašte likę, bolševikiško siaubo veikia-,! ir nuo jo. gindamios, 
neturi sęlygę musę ateities-planuoti, tai. mos jas turime., Neprivalomo 
namo grįžti sunaus-palaidūno nuotaika, ištuštėję ir padrikomis mintimis 
ir dėl to turimo musę ateities klausimus aiškintis visu nuoširdžiu pasi
ryžimu. , , < .

g orb filr.o tas,' žirgas.

' Piimojo Prancūzijos Št,Sermo 1945.X.21 d. rinkimai' savo rezulta
tais sukėlė daug dėmesio. lyginami su 1936 parlamento sudėtim (pas- .
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taroje atstovę skaičiai pažymėti skliausteliuose), ^io 1945 maX, 
21 d. Tinkinai 'davė tokius rezultatus: komunistai •» 152 (73); so-v. 
oialistai - 148 (156); Respublikoniškoji Liaudies Partija (MES)- 
- 138 (-); radikol-socialistai - 22 (117); vidurio ir dešinięję 
grupes - 62 (270)c Taigi siu linkimai iškels visai nauja iki šiol 
nežinoma, respublikonę liaudies partiję (Mouvcmont Rėpubiioain Po- 
pulaire) arba, Žymint trun.pt i, MBP sęjudĮ.

MilP, kad ir nauja politinė* fomucija, iš karto gavo 138 vio-
■ tas* Komunis-tai gavo 79 paplldooms vietas, socialistai nustojo 8, 

radikfel-sooialistai, vidurio ir dešiniojo sparno monarohistai pra
kišo 303 vietas. MSP iškilimas, radikalę., -vidurio ir dešininę kb- 
tastrofuĮis pralaimėj imas, sudarė staigmeną ir šukele visuomeninėsx 
galvosenos žmonię dėmėsi. '

Atidus skaitytojas iŠ kurto pastebės, kad Prancūzijos visuo
menes vidurys, t.y, smulkioję savininkę, vertelgų, laisvęję profe
siją’ sluoksniai atitruko nuo buvusięję vidurio ir došinięję parti
ją ir susimėtė į. nauję MRP formed jį ir į. komunistus. Taigi vidu
rys, vadinamoji smulkioji buržuazija, susvyravo ir parietė senas ir 

■nutupėtas politines laktas, Ir ne be roikalo tat padarė; karus ir 
vokiešię okupacija parovė vidurio ūkinę gerovę, nuskurdino: jo me
džiaginę būklę ir privertė jį. ieškoti nauję kolię ir id eolo gi. j ę0 
Senosios, kapitalistines partijos tos geroves atstatyti ^negali, tad 
pasukta į. komunistus ir susimesta į. nauję MRP sęjudį.* Iš to paties 
vidurio sluoksnio . išėję - žmonės, atsisakė nuo tradicinio sukumpė j i- 
mo ir kdnsui ratizmo, sukurė nauję, gan radikalę kRP sąjūdį..

Vidurio sluoksnię blaškymosi pavyzdžię ir daugiau turime. 
Vokietijos ir Italijos visuomeninis vidurys, pirmojo karo ekonomi
nės krizės pasekmėje, susvyravus jo ūkinei bazei, persimetė į Hitle
rio naoizmę Ir ^ussolinio fašizmu. Kitaip turus, tę kraštę vidurys 
at s i durė_monopo lin_io_ kapitalo^ agentę, demagoginię "vadę" vadovybė
je, kurio, kad pabraukti’ į~suvo‘ vidurį., išej į. viošumį su skam
biais naoionalsooializmo., šovinizmo ir net "socializmo".Šukiais.

% Monopolinis kapitalizmas, šito manevro pagalbu laikinai sužlugdė 
) demokratiję ir socializmę ir tūlam laikui pratęsė savo viešpatavi

mu. Ūkinio sukrėtimo laikais vidurys visuomoz pasijuto osęs bongu?- 
jonoloj juroj be vairo ir irklo. Jis bijosi osninię' sočialinię^por- 
tvarkymę, sunkiai juos supranta, nes jo akinė būklė yru savotišku 
ir neleidžia jam sukurti ai škięę, visuomeninę raidę atitinkančias 
perspektyvas. ■ • . ' . '

Tokię pat būklę dabar turime Prancūzijoje. Viduriniai sluoks- _ 
ęiai, pašlijus ję ekonominei būklei, susvyravo, ieško nauję kolię 
ir i'dėjinię gairię. Taigi'turime Si^o^^^snį^dėįins^krd  ̂

MHP tuos sluoksnius paėmė savo vadovyben.
Autieji Prancūzijos 8t.Seime Šon, birželio 2 d0. rinkimai eta- - 

vė MBP 165 vietas, komunistą.s - 150, socialistams 128. Tuo badu 
MHP aiškiai į,s?,tvirtino. Viduiys ir dešinieji ražai teatsigavo.

Ekonominę MBP bazę žinome, bet kas yra MHP sęjudis? Likta- 
turinię palihkimę bžnt tuo tarpu jis^neturi, bijosi gilesnię,sccia- 
linię pertvarkymę ir platesniu privačios nuosavybės pažeid ir.ę^. MRP 
yra demokratinis socialistinio atspalvio sęjudis. Tvirtinama, . kad.^ 
MBP nėra klerikalinė partija, tokia prasme klerikalinė, - krdclę tu
rėjome prieš karę. Ji nesanti katalikiška, ners ję romia Prancūzi
jos dvasia.įnkę daugumu, tačiau sakoma,- kad MRP remiasi krikščionis— 

/ ka pasaulėžiūra, bet yra atmetusi konfesinį./atspalvį.* Tuo budu M3P
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yra persiorientavusios Prancūzijos kataliką ir klero partija^ kuri 
atmetė agresingą klerikalizmą ir pasiryžo vykdyti gyvenimo pribran
dintus socialinius ir akinius pertvarkymus. Laikytis snunkdeio ku- ’ 
pitalizmo pavojinga, stovėti vietojo - mirtis, eiti su socialis-; 
tais - nepakeliui^ taigi susiformavo vidurio sluoksnį, atitinkanti , 
srovė, išmetusi is savo bagažo klerikalizmą.

Rusiškieji-, kryžkelėje stovintieji^ katalikai ir kai kurio 
buvusieji kadarai "Mažžid" Kr, 2 šituo MRP laimėjimu nepaprastai 
apsidžiaugė. Jie šoko entuziastingai tvirtinti, kad MR2 laimėji
mas reiškiu "atgyvenusio socialistą materializmo" galę. Po r anks
tyvas džiaugsmas ir išvados neteisingos ir nerimtos. Juk .atsitiko 
kaip tik priešingai -■ ką taIikai nūslydo _nuo s ayo s en ąjp_ dogmu ir 

■. pę rbalno J o_ nutr iušus j kler IkalizToo" z irgą.Soleželės n era do t e, tai 
alSkū7"l'rūmpą"MRP"atsiradimo ana llz^rclavšm e, - J išbyra pagrįstas 
ir teisingas.

Dėl kity "MaŽ.Zid." tvirtinimy trumpai norimo štai ką pa
sakyti;

1) Sveikiname, "kad visoks konfesinio klausimo pastatymas 
MRP sąjūdyje yra visiškai išjungtas". Soc.demokratai visuomet sto
vėjo ir kovojo už tai, kad bažnyčia buty atskirta nuo valstybės, 
mokykla nuo konfesijos, kad sąžinės laisvė ir religinis: apsisprenr- 
dimas buty privatus asmens reikalas. Jei musą katalikai .pasielgs 
taip, kaip pasielgė ka?, mes busime ne be reikalo kovoję dėl to, 
kad religijos nereikia Jaukti su politika. Mes busimo patenkinti, 
nes išjungus konfesijos reikalus 1S politikos, sutaupysimo savo 
Jėgas kovai su savanaudišku parazitizmu. "Maž.Zid.” pažymi; 
nepriimtinas atrodo kai kuriems konservatyvią nusiteikimą fe. tali- ' 

■ toms, net bažnytines hierurchijog “ ' J . —
lavim

kuria b uIdos! so- i u >i. . —■—’ WWW w wrrt’W^WW* 
cialinio ĮffiJP programos rcika±LV^;’t a— Pa’br«) • Jtdšybe,. mums pri
simena pralotaT Antunaviolai,~Tžurie ■ kovoj e prieš socialinius soc. 
flem. reikalavimus buvo neleistinai toli nuėję. 1 '

•2)MB3?esąs "revoliucinis sąjūdis", nes jaunieji Prancūzių 
Jos katalikai suprato, "kad ve- Igjffba t’.ir i but i is va duotfejlš pri
kišu so my b ės t re s t a rs: ūkinė" sėlTe s jčqega~ gggūlVHjĮBljkc llą ąsmeną 
ar”šeimu ranŽoŠe7~turVbutl~ ūzbtkHntū pagarba"žmogaus vertybei..." rBcEtEl^eniriEEuTsSir ŠSVISHsIy^IEn^^^

' t£ pripažįstąs, tačiau šiuo rotu tai Jau ne revoliucinis reikalar- 
vimas.

3) "Socialinis klausimas yra pix*my plr.mlausj.ai moralinis 
kla uslr.iu s^7‘ sako """U ♦ upžva?.g'£iin kuš. Ola t oi”J a u- vis iska s no -
susipratimas bei nerimtas samprotavimas. Bažnyčia Socialines nege
roves propaguoja išsprpsti kr i kšd io n aš kos m o Į Įė°L " A Imu žn om is" ir 
labdarybemis, t.y. Ji rekor.enduoja pavargusius” ir alkanus papenėti 
pasiturinciyjy stalo trupiniais. Reikia teisingai galvoti.ir supras
ti, kad socialinis klausimas yea yisuor;en_inės_prie volės ir pareigos 
reikalas_atidwti dirbantiems tai\ kas Jj-pmš 
priklausyti. Sitai p" galvoj o^istorlni o r.a’T77"4 
taip yra teisingas ir esminis galvojimas.

Jei mūsiškieji ’katalikai ir MEP supras

MRP-savoms v or į" be" Baimės, pFiokalZFĘf ir 
visuomenės svarstykliy, tada daugelis socialinės'moralės klausimą 
išsispręs. - .,

= --J_ pr ik 1 ruso bei~brįyoĮo 
teriolizmo'“sąlininkai ir 

f
k-d Jg&ciąlinė moralė 

yra kovojančią visuomeninly klasių j ėgy_ sgntg kio_kįĮĮLjjjgigog ir Jai
r™5' * ^’priokalMy”"ir'avyrE.Blmy.* 'Gosiant dirbančios ■■ * ---- —.."A u i 4 w »-i
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"Maž*Zid.”, ‘Įvertindamas M.RP, nedavė šio reiškinio atsiradimo, 
tikru priežasčių, pervertino situaciją, nesprendė klausimo i§ esmes, 
apsidžiaugė "socialistu materializmo” neva krize, prikišo tą .irizę; 
kitiems, vietoj te, kad taikyty j q_ sau; tuo jas sąmoningai suklaidi
no savo skaitytojus* Tai yra neleistina, todėl prie kai kuriai klau
simai mes dar grĮsime.

Nepavykusi ofenzyva*

Praėjusiais metais rusu zonos Vokietijos komunistu partija 
(KPD) pradėję ofenzyvų prieš Vokietijos Soc.vdem. -part-iją (SPD) del . 
Vieningos Socialist? Partijos (SEP) sudarymo. Nors SĖD Komitetus 
šios ofenzyvos neatlaikė ir nežymia balsą dauguma pasisakė uz ”vie—' 
nybp”, bet soc.dum. mases Vokietijos rytuose ir Vakariniu_zcnp.a.«o 
tam griežtai pusi priešino. Kovo men, Sariyne buvo;'susirinkąs didžiu— 
lis soo.dorie funkcionierių mitingas, bet ir šis Susirinkimas l.ėOO 
balsu prieš 400 nutarėĮmomunls^u joršamę. ”vienybę” neiti ir pureika— 
levo, kad ŠĮ klausimą išspręsta soo.den. partijos nariai slaptu bal
savimu. Soc.dam. partijos nariai per ĮvykusĮ plebzscitę, didžiule 
balsu daugumu pasisakė prieš Vieningos Partijos su komunistais sėdu—

Norėdami laimėti p lubišeitą, komunistai r enc ji Į arsią agita
ciją ir išvystė didžiulio masto pro pa gandu*. LapelraHs, p!.-asat:.ms su
naudota kelis šimtai tony, popierių; Į kovę, stojo Bei’lyno rudi ozonas-, 
8 dienraščiai; Į darbu paleista medžiaginiai argumentai: dešros ir 
bulkutės; be to,. nesnaudė rasą okupacinės valdžios ’’parama’'. Sity, 
sunkiųjų ofenzyvą sc o. d-m. partijos nariai atlaike pu. Lkomis rankom.ia. 
Tai buvo kova <•=■ nelygi, anekdotiniu priemonių, kurias suminėti reikė
tų daug viecos0 loisu zonoje Vokietijos sco.dem., išskyrus Berlyną^ 
yra nelegalioj padėty. Budingas Berlyno soc.čem. kcim tote pirmininko • 
mostas posakis: s«kl teisinga, kad Alljantai karą Stopoje vedė dėl 
demokratijos atstatymo, mos reikliau jame d zr.okratij'.is įgyvendinimo vi
sose Vokietijos zonose!”

Kuriais sumetimais komunistai, kurio iki Hitlerio atėjimo i 
valdžių, soc.dom. skaitė priešu Nr. 1, dabar panoro eę jais bendrau
ti ir susijungti? Sumetimui šie: reikėjo po naujos vieningos partijos 
iškaba paslėpti savo silpnumą ir sukompromituotu komunistu, parti jos 
vardu) sunaikinti -savo priešą — soc. demokratus, Įvedant juos Į naują 
Vieningu Socialistiu Partiją (SĖD); naujos partijos' vcabv .vlm$k paimti 
Į savo rankas. Jei tekia ’’vienybė” Įzyktp, komunistai 4* faktiškai 
Maskva — SĖD pagalba vadovautu vokiečiu milijonams, Įsigytą Lemiamos 
Įtakos, o po to Vokietijoj, jei sąlygos leistu, padarytu toki pat 
bandymą, kokĮ jie padarė Lenkijoj. Si mikliai sugalvota, strategija, 
kurios pasekmės b’gtu kolosalėu reikšmės, nepavyko. Ruoša cm ies r in c tori 
pienui, komunistu:! atsisakė nuo Sovietu Vokietijos Šukio', nutyli dik
tatūrinius savo palinkimus j r virto pirmaeiliais demokraubis*

Vokietijos s.d. stoja uz socializmo Įgyvendinimą d V. o kratinė
mis priemonėmis, neatsisako laisvės ir laisvos kritikos pbcincipu. 
Jie suko savo masnms, kad nc.nori tapti svetimos valstybės' politikos 
Įrankiu ir nori pctsilikti savarankus kovotojai dėl demokrs,tinio socia
lizmo savam kraštu.

Kas yra demokratij a?

Sis Piloto klausimas stoju šiandien ne prieš vieną s'lig«ndytuju 
ir pakrikdintuju* Prieškarinis vadizme laikotarpis padarė vi Ūką, kad 
demokratijos, esmę jžtemoytu, jU nuvertintą Lr išniekintu. B^)t ir d c—
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mokruti jos tariamieji Salininkai graibstosi jos ne švariom rankom 
ir mintim. Diktatoriškas bolševizmus jaučiasi roikaliflgas dekoruo
ti policinės valstybes fas-adę demokratijos gėlėmis. Mes iš savojo 
patyrimo žinome, kad "deiuckrot is klausioj i” Stalino konstitucija 
tėra kevalas be turinio. Baksifikuotę demokratizmo prinoipę nega
lėjo atsižadėti ir visa eilė kitę diktatorę ir pusiau diktntutę.

Kol vedizmo režimui kartu ir ję ideologijos susmuko ir de
mokratija atgavo savo aureolę, atsigavo ne tik demokratai, bet 
jais ima dėtis ir tie, kas dar tik vakar demokratiją niokojo. Tip 
atvirto demoksratei pakankamai dažnai gretinasi prie demokratijos . 
arba is praeities neskalbtais baltiniais, ar - kas dar blogi&ux- 
daro >ostangę kontrabendę įnešti į. demokratijos sęvokį. ir į pači.- 
demokratinę santvarką jai svetinę rėžinę ir ideologiję raugę. SJu-.« 
pruntaiję, daro tai visu galinu atsargumu. Dėl to ir musę v i šuorą- 
ninian gyvenime nesunku susitikti ir su keršais demokratais. Bosi- : 
ruošiant musę ateičiai, kiekvienom būtinai išsiaiškinti, kas yra 
demokratija, kad nasuklystume į. Šuntakius. l’rio šito klausimo neš 
dar vėliau grįšime. Tuo tarpu norime musę skaitytojus supažindinti 
su diskusijomis apie demokratijos esmę, kurios gyvai vedamos anglę 
spaudoje. <

Anglę profesorius E.N. Oarr Nottinghorre skaito paskaitę tema, 
kas yra demokratija. Paskaita buvo atspausdinta atskiru leidiniu. 
Dėl jo pasisakė didelis anglę laikraštis "Monohestor Guardian* ir 
tuo pradėjo v:'.ošę diskusiję, kurioje pasisakė visa eile zymię D. - 
Britanijos mokslininkę, politikę ir visuomenininkę. Kai kurius tu. 
pasisakymę ola dedame*

Bertrand Bussell, žinomas anglę filosofas, rašo;
^viŠ Skirtingos pažiūros apie taię kas yra d amokratija pa

sireiškia dabartiniais laikais: anglę-amerikonę pažiūra ir rusę pa
žiuro* Kiekviena iš šię‘ pažiurę yra remiama didelio skuioiuus ar.o- 
nię, ir, gal but, ne- tiek nuoširdžiai, kai kurię ję nominolinię pro- 
tagonistę. Anglę-amerikonę "demokratijos* definicija, yra. ta, kad ję 
reiškia daugumos valdymas; rusę pažiuro yra ta, kad domokrotija su
sidaro iš valdymo daugumos interesams, tuos interesus nustatant pa
gal marksistinę politinę filosoflję.

Sitę dvieję pažiurę išdavos yra labai skirtingos. Daugumos 
valdymas Amerikos Jungtinėse Valstybėse veda prie išlaikymo kapita
lizmo, kurį visi marksistai laiko nesuderinamu su daugumos in‘tere» 
sais. Graikijoj tai priveda prie reakaoinės vyriausybes išrinkimo. 
Vokietijoj tas gali privesti prie nacizmo atstatymo. Busiškos pažiū
ros Salininkai gali^pabrezti tuos faktus savo demokratijos interpre
tacijai paremti. Tačiau visai kitoki^rezultatai susidaro iš rusę pa
žiūros išdavę. Pradžiai reikia pabrėžti, kad dogma yra tos pažiūros 
esmė. Viena partija - Šiuo atveju komunistę partija - skelbia, kud 
ji žinanti, kas yru daugumos interesai, ir kad žinanti su tokiu tik
rumu, kad tas suteikię jai teisę ir paneigę vartota prievartę-, savo 
oponentams, nors jie butę didelė gyventoję dauguma? .Škirtvmo esmė 
tarp dvieję pažiurę apie demokratiję yra ta, kurie antręju pažiuręs 
priima,visai nelaiko reikalinga laukti, kol jie gulės įgyCi pritari- 
mę sau įtikinimu; atvirkšoiai, ję politika yra: pirma nzgrorti go- 
lię, o paskui valdžios propaganda įtikinti ir gauti, piliečiu prita- 
rimę. Jie tvirtina, kad tom tikri žmonės žino geriau,, kas yra daugu
mos interesai, kaip pati daugumu ir todėl jie turi toisę diktuoti 
daugumai tos paoios daugumos labui; dėl to jie turį^teisę sudaryti 
autokratinę valdžię, uždrausdemi visę kitę Jai priešingę propugundę. 
Jin tikisi su laiku išgauti bandrę, klusnę laugurnos sutikimę, peši—
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remdami persekiojimą ir edukacines indoktrinacijos kombinacija, 
kaip kad kunigaikštis A-lbc padare ten, kur dabar yru. Belgija-, Pir
mutinis sunkumas toje politinėje filosofijoje yra tas, kad yra ir 
kitos politinės grupės, kurios lygiai taip pat yra įsitikinusios 
apie savo koncepcijos teisingumą visuomenės labui. Didele dauguma 
amorikiešig, įskaitant net C.1*0», tiki į privatinį verslą* Kata
liku bažnyčia turi dogmą sistemą, iš kuriu išplaukia, kad dauguma- 
turi virsti katalikais; jei tos dogmos yra teisingos, bet kuris,., 
jėgos vartojimo laipsnis yru pateisinamas kataliką tikybai pa
skleisti-, Sakykim, kr.d katalikai ir komunistai sutikt g, jog-vald
žia turi siekti daugumos gerovės, nesiskaitydama.su tos daug ’.įsos 
norais* Tada, - tik jėga galėtą;nuspręsti, kuri dogma -kataliką- 
ar komunistą - turi būti ’ valdžios priimta. Iš'to išplaukia, kad. 
tie, kurie yru dogmatiškai įsitikinę į"savo politinės tikybos 
t ie s ą, nepaisant savo- an ks ty v esnią j ą iri t e no i j ą,Iii š 1 j un ta įve 1 tl' 
į opresinio režimo sudarymą krašto viduje ir į mišion-i-ėriJku&-.'ka
rus užsienyje* Tas įvyko pe.r Prancūzą Revoliuciją, ir tas įvyko* 
Cromwelio laikais Anglijoj tiek, kiek Anglijos pajėgumo menkumas, 
tatai tada leido. Musą dienomis. Rusija"eina fOm'iliariniu keliu* Vi- 
scis tokiais atsitikimais Revoliucinės Pajėgos armijos neišvengia
mai pavirstu iŠ,naujos tikybos misionierią senojo imperializmo in
strumentu.

Deja,., vis dar tebėra tiesu, kad "paj ėga^sudaro korupciją, o 
absoliutinė kuxixjiiiHX jėga koruptina absoliutiškai" IŠ to išplau
kia neišvengiamas procesas: tie,- kurio užgrobiu' valdžią tikslu.tar
nauti visuomenės daunvr.os interesams prieš tcs ’daugumos norą, anks
čiau ar vėliau pakeičia daugumos interesus savo pačią Interesais. 
Prancūzą Revoliucijos principuose nebuvo nieko, kas galėtą parodyti 
būtinumą Napoleono broliams užimti įvairius Europos sostus; tačiau 
tai buvo daugumos paneigimo natūralinis padarinys, kuris prasidėjo 
Hobespiėiro laikais. Sakoma, rusą revoliucija siekusi ekonominės ly
gybės ; bet dabar Rusijoj yra daug daugiau ekonominės -nelygybės, kaip, 
sakysim. Britanijoj, ir tai yra politinės nelygybės pasekmė. .

laisvė, kuri buvo senesnės demokratinės koncepcijos integra
linė dalis, yra pilnai •atmetama^naujoje koncepcijoje ir pajuokiama, 
kaio buržuazinis fetišas. Tai, žinoma, yra limitccijos reikalas, nes 
bet kokia valdžia vartoja prievartą; net kraštutiniai ^laisez-f a irę 
8a liniamt/Kelis anarchistus, nesiūlo laisvės žmogžudžiams ir plėši
kams. Tačiau prievarta, nors tam tikru laipsniu yra neišbengiama, 
pati per* save yra blogybė, kurią mes turine siekti sumažinti, kiek 
tas suderinant su socialinės tva-rkos palaikymu. Daugumos valdymas 
turi tą pirmenybę, kad blogiausiu atsitikimu tai tėra mažuma, ku
riai yra vartojama prievarta; -geriausių atveju tai yra bendrai visą 
priimtas valdymosi būdas, - -išskyrus ekstremistą saują - kuriame vi
si pritaria pripažintu demokratišku procesu padarytiems nutarimams. 
Tuo tarpu pagal komunistinę ir.fašistinę teoriją, laisvė kaip poli
tinis desideratas yra nepripažįstama ir. to pasekmėje politiniai kon
fliktai neišvengiamai veda prie slaptosios policijos ir koncentraci
jos stovyklą žiaurumo ir prie bendros gyventoją; degradacijos gar ver
giškumą ir savigarbos nustosimą. Ne, vien, ną’oią režime tokios žalingos 
negerovės yra įvykusios.

Dabartinią dieną politikoje mes matome, kad Rusija priešinasi 
visoms pastangoms nustatyti daugumos norus, - Lenkijoj, Vengrijoj, 
Rmaunijoj ir-Graikij o j ir vokieoią socialdemokratą susiliejimo su ko-
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munistais klausimu. Tas Įtikinimo -pakeitimas. jega veda prie; nelsyen
giamos prievartij.es reakcijos ir Į j ego s ^politikos . sukurį. su Stalinu 
Napoleono rolėj o. Z tonines bomboj eroje sis kelias gali pasibaigti 
tik nelaime visai žmonijai.

Amerikiečiai tvarko Vokietiją.

Amerikiečių okupacinėje zonoje: Bavarijoj, Wurttemberge-Badene ir 
Gross-Hess.one praėjo rinkimai Į apskri
čių ir i didžiųjų miestų. Bavarijoj Ank'imus laimėjo krikšosoclaiei,

.**• nirmauja soc.dem. Bavarijos ir Wurttembargo—Bad-eno--
laikinosios* vyriausybes paruošė tų kraštų konstitucijas ir greitu 
laiku bus rinkimai Į tų dviejų kraštų Steigiamuosius Seinus (kondta- 
gus), kuria tas konstitucijas priims. Anglų ir prancūzų tonose rinki- 
■ .,? dar nebuvo o ■■ . .. ■.

. <. Įdomus Bavarijon konstitucijos projektas, sudarytas miništbrž ai 
pirmininkui Hogneriui (sco,dem.vadovaujant, konstitucija numoto, .kad 
Vokietija Vua sufederuoty valstybių sąjunga (Bundėsstuat), Konstituol--. 
ja be -priekaištų demokratišku-, bet yra minėtinų naujovių: 1) sąrašai, 
kurie rinkimu apygurdoje nesurenka 1.0 c/<> balsų negauna atstovybes; 2). 
demokratija tik d am o krata:, s, ’tay., rinkikų grupes, kurios s&ekia pa- . 
naikinti pilietines Laisves ir elne prieš tautos, valstybes interesus, 
siekiu panaikinti, konstitucijų jėgos pagalba, negali-dalyvauk Į .rinki
muose; ginčus sprendžiu teismas; 3) jei pilieč ium s gurant uq j ariąs laik« . 
*v4a, tai tuo puolu piliečiui privalo turėti pareigų.'ir prievolių;; ;.fc> 
bo, mokslinimosi, ipekosčių mokėjimo, prievolė užimti garbes- tarnybas, 
d i rbt i ' vi suomen e s ge re bei, savi t urp in es pag alb o s pr i cvc lai; 4) ūkio 
sritims taikomu planingo ūkio ’ šimtam a,, suvalstybinami *b>emes''turtai, ■ ;.. • 
jėgos šaltiniui, svarbiosipa prar.cnus, susisl:ekdkusdidieji bankai 
ir draudimo Įstaigos, Tai tik būdingesnes Sips, .konsti tuo ij os', naujo ves.

Lie tuviu Šocialis tą Sgj ungos šuva zia?imas. .

Amerikos Liet,Soo.Sa-gos ir LDD šuva ziąvlmas Įvyks šara0- rugpiu- 
cio 31 ir rugsėjo 1 ir 2 d,dr Bestoje, Mase. Dienctvark6j’e; Lietuvos- ■ 
atkūrimo, Lietuvos s,d. rėmimo, prgCnizaoiniai,spaudos ir kt, klausi
mai.

1945 a, rugsėjo men. Paryžiuje susirinkę 56 valstybių profesi
nių sąjungų atstovai, atkarę Pa saulinę Prof.S-gų są j ung<J-, kuri jungia 
66.750.000 profesiniai organizuotų narių, kongresas -proklamavo pa
grindinius dirbančiųjų reikc-lavimus: 1) teise prof, organizuotis Ir 
sudarinėti kolektyvines sutartis; 2) teise kurti kooperatyvus ir savi— 
tarpines pagalbos org.; 3) žodžio, spaudos, suMrinkitių., šųžin&ųir • 
politinio susiorganižavimo laisve; 4) politine, ūkiais- ir socialine 
lygybe visiems be rases ir Įsitikinimų, skirtumo; 5) lygus visiems-" 
(Švietimas; 6) už atitinkamų darbų - tinkamas a t lyginimas ir "j. .-tinka- 
m<s so c .iiilinialapra pjln imas, " . ž
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Įmonią Tarybos.

Demokratinėj Vokietijoj veikei Įmonią tarybos. Hitleris, jas'
■ '.panaikino. Dabot Įmonią tarybos ir v61 atkurtos. Įmones tarnautojai 

ir darbininkai renka Įmones Tarybą? Tarybą uždaviniui: roguliuoti — 
dirbcnšiąją santykius su darbo davėjais, žiūrėti koloktyvinią sutarčią 
vykdymo, darbo sąlygą sveikatingumo, siūlyti daxbq davėjams įvesti Įso—,, 

■' nes© pagerinimus tikslu pakelti pnoduktingumą ir darbo našumą, ginti 
Ūirbanciąją profesinius ir socialinio draudimo reikalus, bendradaxbiau--' 
ti su atitinkamomis Įstaigomis, kad Įmones nedirb įu .ginklavimuisi, ben~> 
drai Žiūrėti dirbančiąją geroves Įmonėse reikalą. įmcnią Tarybos kas 
trys menesiai privalo tarnautoj tu s ir darbininkams palakti■ pranešimua- 
apio savo veiklą ir Įmonesjreikalos» Darbo davėjai privalo Įmonią ta
ryboms tiekti reikalingas žinias ir netrukdyti JąJUrbc..

Darbo te i s:xi. "' ' . ’ •

Darbo teismai sprendžia visus ginčus darbo davėją ir jo cttejąj 
kylančius ašį tarifinią ir kolektyviniu sutarčių vykdymo, ginčus Įmo-..-_ 

..nią tarybą ir darbdaviai, nesusipratimus del darbo sąlygą Įmondso/  -dol 
atlyginimą, del sutarsią darbo davėjo ir Įmonėje dirbančią mokiniu 'irf ? 
pan.

Teismai yru šie; vietos, provinciją ir krašto teismai. Teismą 
pirmininkai turi būti kvalifikuoti ir patyrp teisininkai, Teismą tere- 
jai renkami dirbunčiąją ir darbdaviu lygiomis.

- Laisvos profesines sąjungos, Įmonią tarybos ir darbo teismui, 
’■'tai institucijos, kurios na tik reguliuoja dirbenoiąją ir darbo davė

ją santykius, žiūri Įmones gamybinio produktin^umo, bet visos minėtos 
institucijos sudaro lyg ir busimosios socialines demokratijos pagrin
dą. Visur, kur tik vyksta kuris nors visuomeninio pobūdžio veiksmas, v." 
visose visuomeninio gyvenimo ląstelėse, Įstaigose, Įmonėse, Įvairiose 
institucijose privalo išsirutuliuoti demokratines atstovybes, Tatai 
ir bus plašiai ir nuosakiai ^suprasta demokratija ne tik politiniam, 
bet ir ukiškai-socialiniom zmonią gyvenime,

Laboritu Anglijoj. (Musą korespondento) <-

Pokarine Anglija, patikėjusi krašto valdymą Darbo -Part ijai, 
suka Į naują kelią sunkiomis sąlygomis. Praėjusiam kare Anglija daug 
ko neteko. Nekalbant apie nuostolius žmonėmis, daug didesnius, kaip 
piimo pasaulinio, šis karas paliko, jai smarkiai apgriautus miestus 
ir pramones dalĮ, sumažino prekybinio laivyno tonaząą pareikalavo 
iš jos milžinišką išlaidą ir privertė sunkiai Įsiskolinti. Per pen
kerius metus ištuštėjo atsargos ir.pageliau susiaurėjo kanalai, .ku
riais Į metropoliją tekejo iš dominiją medus ir pienas, Anglija išė
jo iš karo kaip sunkią ligą persirgusi, nusilpusi materialiai ir po
litiniuose santykiuose nustumta treeLon- vieton. Del to ir jos balsas 
"galingąją” pasitarimuose neteko galingo sultingumo, pasidarė santū
resnis ir atsargesnis. "Nubfeidnejusi’’ Anglija virto kukli ir susli'u- 
pinusi. ! .

Ir vistik Darbo .Partija drĮso plačiai užsimoti, nors artimoji 
ateitis neaiški ir verčia būti visam kam pasiruošus. Aišku, kad labo— 
ritėms bet koks naujas konfliktas dvigubai vengtinas.’ ir del sunkumo 
všl jĮ pakelti, ir del to, kad jis virstą didžiausiu stabdžiu eiti Į
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suplanuotų persitvarkymą, Del to ir Bevina draugiška šypsena Moloto
vui dalimi yra reikalo šypsena; bet Verksianti Bevinas nėra linkęs. 

Per rinkimus Darbo Partija rinkikams įsipareigojo sutvarkyti 
socialinį draudimu ir praduti tautos ūkio nacionalizacijų. Tai pen— 
kip metų, dabartinio parlamento kadencijos planas. Tuo tarpu apie 
jį tik labai aplamai. Socialinio draudimo projektas yra dcrbieoių 
pataisytus vad, Beveridge plonas. Tam tikrais atsitikimais jis api
ma draudimu visų ir būtent i senatvės pensija, vaikų pašalpa, nemoka
mas gydymas tiekiamas visiems be išimties. Draudimus nedarbo atsiti
kimais užtikrinamus visiems samdomiesiems; bot gali draustis ir nesam- ■ 
domi, sakysim, krautuvininkai, tik~jiems įmokejime. sąlygos yra sunkės-'-' 
nės. Nemokumas gydymas visiems keičiu santykius tarp paciento ir gydy- 
tojo, kurie Anglijoj yra labui savotiški; ton^gydyto jai pacientus peru
ką''ir parduoda. Gydytojai pakele didelį triukšmų, už tos jų “soryituti- ė 
nės" teises į' pacientę, pažeidimų ir nurimo tik tuomet, kai jiems buvo . 
patikrinta 66 mil. svarp sterlingų kompensacijos už "laisvų piaktikų"" ' 
netekimų.

‘ Ūkio srity durbieciui pasižadėjo nacionalizuoti: Anglijos Ban
kų, reguliuojantį kepi taip apyvartą; geležinkelius ir ilgpjp distanci
jų transpę-rtų; anglies, kuro, šviesos ir energijos gamybos pramonę ir 
sunkiųjų metalurgiją, kitaip tariant, geležies ir plieno kaip metalo , 
Žaliavų gamybų. Bet valstybine ūkio kontrole siekia daug plačiau, .Be* 

jveik visos pagrindines pramones sritys^guvo patariamus trijp komito- ’ 
tus-, skiriamus atitinkamo ministorio iš valstybinio eksporto, darbda
vių atstovo ir darbininkp atstovo, pasitariant del pastarųjų su atitin
kamų grupip vadovaujančiomis organizacijomis. Tie trijp komitetai įmo- 
nes-navininku i rekomenduoja; techniškus patobulinimus, gamybos racione^ 
ližacijp7~-nan?j4as darbo ni4-toduar-bcGii3crcinius planus, y-p-an- j-el~guralfiama 
eksportui, darbo sųlygų ir algp pertvarkymų. Rekomendacija nėra priva
loma, bet trijp komiteto■žodis labui svarus. Už komitetų stovi tiekimo 
ministeris, kuriam dar nuo karo meto priklauso teise duoti ar neduoti ' 
fabrikantui žaliavę, nustatyti jum eksportui kvotų, paveikti kreditų 
skyrimų ir net pasiūlyti valstybei įmonę išpii-kti, jei ji neracionaliai 
vedama. Rekomendacijos tiekiamos, išeinant iš tautos ūkio interesų ir 
su jomis nesiskaityti sunku. •

Tuo tarpu trijp komitetas gavo: tekstiles, avalines, molio dir
binių, glastikos, chemijos ir dar auug kitp pramones sričių. Komitetai 
gerai užsirekomendavo ir aiškiai padeda kelt;! darbo našumų., lygina ne
susipratimus tarp darbo ir kapitalo ir prad'oda būti teigiamai vertina
mi pačių fubrik..ntp, '

Nacionalizacija jau .pradėta vykdyti,, Didelis^yru laboritp vy-' 
riausybės laimėjimas, kad ji gavo iš J.A.V. milžiniška paskolą, kurios 
didžiuma investuojamu į gamybinį darbų. An,glijos Banko nacionalizaci
jos klausimus nesutiko didesnio p£.sipri-;šiinimo. Daugiausia. triukšmo 
kelia geležies ir plieno karaliui, stambaus kapitalo reprezentantai. 
Jų garsiakalbiu parlemento yra gorb, Ohur/chill. Besigindamas jis puola 
ir, atrodo, ne tik unglp kapitalo kurstomius. G iežios ir plieno tres
tas yra tarptautinio pobūdžio, ^nors ir s,u žymia anglp persvara. Plie
no karuliai kieti ir ryžtingi žmonės, T?ui jų machinacijų dėka buyc' 
sukurstytas ne vienus ginkluotus konfli.ktus, palaikomas tarptautinių 
santykių įtempimas, guo pačiu ir ginklavimas, no ? užu .prisidėta prie 
didžiųjų kuru padegimo, Dor karus plienas ir žmonių kraujas jiems 
virsta auksu. Dėl te- suprantamas tų ckchimikų atkaklumus.

Aštraus pasipriešinimo teks su šliaukti, nacionalizuojant trans
portų. Iki šiol visas Anglijos geleži,ūkelių tinklas yra privati bendro—-.
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vly nuosavybė. Golf šlakeliai buvo statomi pelno sumetimais. Juos nacio
nalizuojant, siekiamu taip gelozinkeliai toliau tvarkyti, kad palengvin
tas transportas pasiekt y ir atsilikusius krašto rajonus, kelty kreštou 
ūkio nušumy, padėty kurtis ir tarpti naujoms gamybos sritims, ir lo.isty 
pilniau išvystyti akonominĮ krašto pajoguny. Transporto nacionalizacija 
turės paliesti laivininkyste ir uosty Įrengimus, visky derinant su ply- 
ningu tautos akiu. Grysinimy ir šia netrūksta. Gdcžinkc-iiy kompanijy■ 
pirmininkes Žadu sukelti 2 r.11. ukoininky streiky. Kaip-nokės akcinin
kui streikuoti, parodys ateitis. .

Dideli y sunkuny turi vyriausybė it su anglies kfesyklomiš, Racio
nai ta Jy pertvarkymus reikia k<-Iti kas^kly našumus, kad anglim aprupip- 

• ty pramonę, transportu, duot y gyventojams šviesos ir kuro. Iš kitos pu
sės angliakasiai jau dubat-prisimenu duotus jiems pažadus pagerinti ! jy 
darbo sylygus ir nenorėt y” per. ilgai laukti. Klausimas buvo diskutuojamas 
Darbo Partijos paskutinėj'Konferencijoj Bournemouth, kur•buvo aiškiui 
pasisakyta; nepasisekimas reformy vykdymo'reiškia Darbo Partijos zlugi- 
r.,£. Supranta tai ir Partijos muses ir sąmoningai Įsilieja Į vyriuusybės 

• uždavinius. " ».
Kiety ku pit al is tini y sluoksniy pasipriešinimu padeda laužti at

lyginimo uz nacionalizuojamas Įmones principus. Kapitalistai atlyginami 
negyvais pinigais, bet valstybės bonu-ls, kurio j y savininkams nešu, apie 
,3 7°, Tuo tarpu bus išmokami tik nuošimčiui, o viešas kapitalas ar «jo da
lis tik išimtinais atsitikimais. Tokioj formoj gaus s.ayo kompons’uoijįėS 

: ir gydytojui. į r :
' • Reikia suprasti, kokius sunkumus turės nugalėti luboritui, eidami

savo nauju ke liu. Anglija.'yra seniausia ir priešakine kapitalizmo šalis, 
kur kapitalistinis ūkis išsivystė iki kraštutiniy jo forry su neigiamais 
ir tcigiam..i5 reiškiniais, Įaugo Į gyveninę, ir materialiai ir psichiš
kai, išvystė iki kraštutinio pajėgumo kapitelizmo šalihihky ir Jo prio- 
šininky jėgas ir dabar jas pastate vieny prieš, kity, Bet laboritui šio
je kovoje turi labui stipriu sy jungiu inky. Jy pusėj stovi put-s'.gyveni
mus, tautui Įrodys, kad reikia p erai tvarkyti. Jie -Įsirėmė pačia tautu, 

. kuri^de ugur.o j laisvai pasisakė už au rb i 08iy :-pa siūlyty persi tvarkymo plo
ny ir'Įsipareigojo juos darbu ramti. Į naujy kcliy juos vedu gilus Įsiti

ekiu imas, k&idT' -'tik taip voifciint, bus . inar u su gyvonim-o pažanga,-^quIV*'' 
zuojant kilnius Žr.-nijos idealus. Partijos ■ gyvenišku-ius, gilus patyrimas 
ir pasitikėjimas savo jėgomis duos jai reikalingo takto ir ištvermės.

Prio atskirai Anglijos gyvenimo kiaušiny mes turėsimo griž.ti dar 
ne karty. -

Prancūzija imu aiskiy kryptĮ. - •’ =

Kairo pradžioje, naciškos Vokietijos-parblokšta, vėliau išplėšta 
ir išniokintu Prancūzija, visomis savo gyvomis j.ėgoMs sukilusi prieš 
pavorgėjy karo ant r j fazėj, ypatingoj nuotaikoj rinko 1945 r?., spuliy 
21 d. pirmyjy konstituunty. Dirbinoiyjy musės ir net buržuazijos dalis, 
jautriai vertindamas b vijty v^idmonĮ hitl.rinės V kietijos likvidavime, 
pas dino komunistus ant gr<,ity žirgj, jy partijy Įvesdamas konstituantep 
kaip stipriausiy, N^pabi ja j.., ,k;.d tuos plačiai atidaro vartus paoiy So— 
viety Įtakai^Pruncuz ij )s vidujiniam gyvenimui, vis tiek, pokarinė Pra- 
euzija nogrĮs Į senus gyveninė, f r...as, o naujas kuriant, Soviety pavyz
dys ir pagalbu guli būti labui pravartus. Svėrė ir Sevioty politinė pa
rama; Prancūzijai. '
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Su laimėtu kc.ru bolševikine Busi ja sieja plačius planus, kuriuo
se pasaulines rev ,liucijos siekiai gražiai derinasi su Lmperialisti- 
niais rusą-Aižsl. c-j iriais. Prancūzijai tą planą vykdyme tėvas Stalinas ' 
skyrė lemiamą vaidmenį: visa Prancūzija, kaipo...valstybe, tuijs jn virs
ti rusiško bolševizmo penktoji kolona jo ofenzyvoj prieš .kapitalisti
nius Vakarus* Mas-kv >s dirigu jami, prancūzą komunistai turėjo Sovie
tams tą bunkerį Vakaruose is anksto įrengti, . ...

Komunistą partijos veikla buvo planingai, vystama. įėjusi k-a- 
lioinėn vyriausybėn, kor.. partija b-ndė jai vad-vauti ir bent uzir.ti 
vadovaujamas pozicijas. Del socialistą ir MRP pasipriešinimo komunis- . 
tars tai tik daliui pavyko, bet kurias ministerijas jie užėmė, įsi- ■ 
tvirtino jose visiškai, be skrupulą šluodami gatvėn senąjį personalą 
ir jį pakeisdami savais žmonėmis. Labai veiklus b u v- pačioj konstitu- 
antoj, eidami su socialistą parama prie išlaikytai demokratiškos kon
stitucijos projekto, "kuris taut* s daugumai tiekia .absoliučią valdžią. 
Pavojus buvo tas., kad komunistai demokratais pasilieka tik. tol. kpl 
jie paima vadžias į savo rankas; po to demokratai dęrcsd. j g priešas • 
Nr.Energingai jie veiks pačiam gyvenime: valdydami ūkiškas .minis
terijas, sąmoningai prilaikė gaminamą prekią paskleidimą vidaus rin
koje, kad miniose palaikytą įtemptą nepasitenkinimą padėtim, Pusiau 
alkanai Prancūzijai Sovietai kyštelėjo porą laivą, kviečią, kad paro
dyt^, iš kur jai gali ateiti pagalba; bet tą pagalbą reikėjo užtarnau
ti. Kad suverstą prancūzą masės simpatijas Sovietams, Maskvos paragi
nimu komunistą partija vyste plataus masto propagandą. Nei viena pran
cūzą partija negalėjo leisti tiek laikrašcią, agitacines ir propagan
dines literatūros, klijuoti ant sieną tokią žadinančią ir skaitlingą 
plakatą, kaip komunistai. Maskva reguliariai aprūpindavo auksu ir . įn~. 
strakt oria is savo auklėtinius ir dare juos sunkiai nukonkuruojamus. ..

Ir karma stropiai buvo ruošim. as i ateities įvy kiar. s.-Konuniš.- 
tai, planuodami ginkluotą perversmą/ skubiai ginklavusi patys, suda
rinėjo ginklą ir amunicijos atsargas, be to, iš rezistencijos laiką 
likusį beveik visą apsiginklavimą suslėpė į saugias vietas. Ore pa
kvipo namą karu. ’ • ■

Ta visa akcija būvi planuojama didesniam kaip pati Prancūzija- 
reikalui. J-uos skubesnis darėsi Europos pokarini o sutvarkymo' uzdavi- ;■ 
rys, juo sunkiau jis Sekėsi. Priešingumai tarp Vakarą’ir Bytą didėjo 
ir ryškėjo. Nežiūrint labor&tą nuoširdžią pastangą rasti su bolševi
kais bendrą kalbą ir bendrus pasaulio tvarkyle uždavinius, Bo vino iš— ■ 
tiesta Stalinui taikinga ranka pakibo ore. Tėvus Stalinas siekė ne 
sutarimo, bet pritarimo, ir kai Bevinus, skelbdamas demokratinius 
principus, bendradarbiavimą,’ bandė prikalb inti Molot ovą, kad bolše
vikinė Busiju atidarytą vartus Vakarams, jis virto Maskvai fašistu. 
Megi įmanoma, kad kapitalistinis pasaulis, įsiterpus bolševikijon, 
be kita kc pamatytą, k'aip’atrodo 3U motą neskalbti b-Iševiko balti-- 
niai. Nesuderinami skirtumai - ir ne tik Europoj -diktavo galimo kon
flikto mintį, o ta mintis - Vakarą bloko reikalą, labiausia Anglijos 
atjaučiamą, kuriame Prancūzijai tektą sprendžiamoji rolė, - be jrš 
Vakarą Europos sulipdymas į vieną bloką neįmanomas.

Štai, dėl ko įvykiai Prancūzijoj įgauna pasaulinės, bent eu
ropinės reikšmės ir traukia į'save ne tik..dėmesį, bet ir priešingą 
salią atkaklias pastangas ją paveikti* r-.- , . • - A

Nežiūrint komunistu miįžinišką pastangą ir padarytą-išlaidą, 
pirmos konstltuant-s priimtas’ konst it uci j os pr oj e ktas tautas refe
rendumo buvo atriestas: jum© net'socialistams palanki pilies ią .dalis 
įžiūrėjo pavoją savo laisvėto’ Smulkioji, šiandien radikaliai nusi
teikusiu buržuazija vis aiškiau /žiūrinti' bulševizmo esmp, visai 
kiškiai atsiribojo nuo komunistą,-
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Panešiu rezultatu pasibaigt ir antrosios konstituantos bir
želio 2 dienos rinkiniai. Iš ję stipriausia partija išėjo MRP; on- 

. troj vietoj einu keliai r.andatę neteku komunistai; trecioj - socia
listai, gana skaudžiai pral&imėję ir dalį rinkikę atidavę MRP. Ir 
šiuo kartu neatsigaunamai pralaimėjo vietoje betūpčioję, ir dienos 
spekuliacinę politiku bovarinėję.radikalai socialistai, nekalbant 

, apie došinuosius.
Kę. tier rinkiniai išryškino?
Prancūzija persiorientuoja ūkiškai ir socialiniais klausi

mais. Stambioji buržuazija, valdžiusi finansinį kapitula ir pramo
nę, kurios stalo trupiniais penėjosi ir ramus smulkus buržųę, n e ten— 
ka savo poziciją tautos ūkyje, tuo pačiu ir politiniam krašto gyve
nime. Kapitalai aptirpo, pasislėpė, dalimi bėga užsienin. Pramonės . 
įmonės grasinamos nacionalizacijos ar bent aštrobės valstybinas kon
troles. Kds šiandien darosi Anglijoj, negali aplenkti ir Prancūzi
jos, o tai reiškiu, kad tautos ūkį yra pasiryžusi, tvardyti pati tau
ta, braukdama iš gyvenimo turtingoj p privilegijas ir j p vaidmenį, po
litiniam ir visuomeniniam krašto gyvenime. Kuriamosios jėgos persime
ta į paoię dirbanšięję mas.es,- ir kas nori sekti gyveni-p pažangu, tu-_ 
rl į jas orientuotis, Del to atsirado MRP, ir jei ji paskutiniuose 
linkimuose ne tik nepabiro, bet išėjo dar sustiprėjusi, tai reiškia, 
kad nauja gyvenimo kryptis yra giliai, pastoviai ir teisingai jau
čiama tautos plačiuose sluoksniuose.

, Dabar iš eilės tautos dauguma turi nusistatyti, kuriuo keliu 
reikia eiti į naujas gyvenimo formas, — komunistines diktatūros me
todais, ar socialinės demokratijos dėsniais. 'Artimiausias laikotarpis, 
ligi bus priimta konstitucija ir bus išrinktas parlamentas, - tai at
rado, turi įvykti dar prieš baigiant šiuos metus, - bus aštriausiu 
tarp vienas ir kitoą&rypties varSybę metas. Kova vedar.-.ęėaeračjanciu 
įtempimu. Komunistai, nesijausdami pajėgus patys vieni įvykiams diri
guoti, nusistatė neisiizoliuoti ir vėl dalyvauti triję partiję koali
cinėj vyriausybėj. Bent laikinai atsisakoma nuo ginkluoto sukilimo ■ 
minties, atidedant pušis tinius bandymus ateičiai, spėjamam ginkluoto 
konflikto atsitikimui.

Kas šiuo metu komunistams sudaro svarbiausi uždavinį, - tai ir 
toliau stiprinti negimę tautos plačiuose slu?ks'niuose^gyvenimo sunka-- 
mais ir jo pairimu. Tę maišatį komunistai buvo pasinešę pagilinti eko
nominiais streikais, inspiruodami profesines sąjungas reikalauti at
lyginimo pakėlimo 25 %>. įeidami vyriausybėn, komunistai nusileido iki : 
15 %; bet ta? priemonė ir toliau pasilieka ję rankose. Didžiausios ję 
pastangos bus, atr do, padėtos pakliudyti gautos išjI.A.V. 1.375 mil* 
dolerip paskolos reallz'avimę ir jos panaudojimu kraštui atkurti. Jos 
diktuojamos dvieję motyvę. Neduoti atsigauti krašto ukiui; neleisti 
jam kurtis, vairuojant jį demokratinės valstybės priemonėmis į pla- 

-■ningę, tautos daugumos interesais pagrįst p ūkį. Is antras pusės ar
dyti stiprėjantį Prancūzijos ryšį su Vakarais, ekmominį, socialinį 
ir politinį su jais bendradarbiavimu. Savaime aiškuįkad ta taktika 
yra komunistams padiktuota iš. -Maskvos.

Bet ryt p ir vakarę orientacijos išsiskyrimas ir komunistę izo
liavimas vis labiau ryškėja. Prancūzę tauta daro išvadas iš tę pamo
kę, kurias jai Sovietai patiekė savu žygiais ©abaltėj, Lenkijoj, Ru
munijoj, Vengrijoj, Balkanuose ir pag-liau V0]jįetij '-j • Atgaudama sav^ 
politinį svorį bendradarbiaudama su Vakarais, Prancūzija kartu nebe-
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^oo«u9<</aikalo ieškoti S iviety politines paramos.
- lipkitos puses - Pran.ou.zijQ nepamiršta, kad didžiausio jos silp

numo metu ne tiek jai padėta, kiek trukdyta prisikelti. Ir tai buvo ra-, 
lenas kaiay.nas iŠ uz_-X&.t;nnSo, dviejų, kary, _syjungir) in kuris, j c. i lyg 
hętyyiomis ritino akmenis’ po kojy, kai ji dore desparatisky pU'stangy 
atgauti pralaimSty didgįosios valstybes pozicija. Priminsim kę,d ir Siri
jos roikaly, Atsirevanšuodama už noištiklmjrb^., Prancūzija turej' pradi—s'~ 
ti politinį flirty,• bet savo širidės Iranui neatidavė. Visai neabejoja- 
na,' kad galimo konflikto- atsitikimu Prancūzijos vieta bus Vakary bloko 
tarpe,

Tures kabiau paryšketi ir sočia listy partijos veiki >s linija. 
Jei iki ši ■'l ji buvo padėties verčiamu kai kuriais atsitikimais stoti 
komunisty pusėn ir kyšti jy berną viny Maskvai, tai jau artimoj ateity 
reikia laukti, kad ji paims esminį, vadovavinp, nustatydama pertvarkomo 
gyvenimo ukiškpsias ir socialines gaires. Socialistai tuo tarpu tausn 
jėgas, neidami.}, pirmaujančias vietas. Bet jy rezervo yi?a tokie žmones, 
kaip Leonas Blumas - Maskvos priešus Nr. 1, su kurion svoriu proneuzy 
visuomenėj tegali lygintis tie asmenys, kaip gon. do Guullo, Abudu jie
yra ateities kandidatai.

Turi n_y_s_: 
skaitytoj y“.... ,......... ..

Ruoškimės .
Porbaluotus žirgus ......... 
Nepavykusi ofenzyva ........ 
Labority Anglijoj .................. ..
Prancūzija ima uiškip krypty

1 pusi.
2 pusi, 
3' pusi-.
6 pusi.

10 pusi.
12 pusi.
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