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alkos Konferencijos išvakarėse.

Kas Šiuo met i nenorėtu sukurti pasauly pastovią taiką, kuri leistą 
visiems, dideliems ir mažiems.,, ramiai dirbti, siekti naujo geresnio gyveni, 
no? Kiekvienas kraštas turi čia savą motyvą* Biznio Amerikai skubu skinti 
savo dominuojančios pokarinės padėties vaisius* Anglija, patikėjusi savo 
vairą laborifams, griežtai pasuko į naujas gyvenimo formas, kurioms j gy
vendinti taika yra pirmutinė sąlyga, Vakarą kraštai yra užsimoję eiti ta 
pačia kryptim. Vienas tėvas Stalinas kitaip tenustato savo uždavinius. Bol 
sevismas, kaip anais šimtmečiais Čingischanas nori užvaldyti pasaulį ir 
laiko, kad niekas kitas taip gerai neparuošia'difrvos jo ekspansijai, kaip 
taras, visu ryškumu iškeldamas anksčiau gyvenime pritvinkusius priešingu- 
nus.Jei tik butą tikri nauja karą laimėsią. Sovietai nedelstą jį pradėti..

Vakarą nuolaidumas Čia pirmoj eilėj diktuoja šiuo tarpu neabejpja- 
n# nuoširdus taikos siekimas. Bet su kuriomis viltimis renkasi liepos 29 
iieną Paryžiuje Taikos Konferencija? Neperdėję pasakysimei ne su viltimis,

v A A v -V*>et su!akmeniu užantyje. Akmenį vesis is Maskvos Molotovas. Ne be pagalio, 
atominio; ginklo pavidalo važiuos Paryžiun Bevin ir Birnes, jau spėję pakan 
tarnai pažinti brangą savo sąjungininką.

Paryžiaus konferencijoj vėl stos vienas prieš kitą du pasauliu, 
JytaiMn Vakarai, nesudegindami, nesusikalbą, kur vienas salto taip, antras 
sako nė. Ar yra vilties, kad* aie susikalbėtą Paryšiuje? Musą supratimu nė
ra. Kai p mes suprantame bolševizmą, jo ekspansijai kartu ir agresijai, nėra; 
?ibą. Kiek bebūtą Sovietams nusileista, nuolaidumas tedidintą ją apetitą. 
)ėl to Vakarus, kokia jie bebūtą, ir T.Kąnferencljos metu lydės įkyrus ; 
klausimas, kur gi galšs'ar'leisdami Maskvai stiprėti patys nekasame sau 
luobės? ■ r •

Sis poziciją skirtingumas turės nulemti ir T. Konferencijos pobūdį. 
Fei nuoširdus taikos kūrimas yra negalimas, geriausiu atveju Paryžiaus kon 
Perenei ja virs ”tinkoriu^!,-"apmozotiM labiausia skaudamas prarajas, kad 
.m&aomai aptaisytą kelius tolimesniam bendradarbiavimui. Bent laikinai. Ir 
;ą siekimą vadovauja "sa^aatlyva” xxk viltis, r. o gal vilkas leisis'pripra- 
inaraas Šieną grumuluoti*; Tokią vllčią Vakaruose be abejo dar yra, bet . 
mm® jos atrodo nepagrįstos ir net naivios. , 7’

Atrodo, kad jos tokios pradeda būti ir patiems Vakarams. Tada Pary-- 
tiaus konferencija virs etapu pasiruošime neišvengiamam konfliktui, prie
mone laikui laimėti, pasąąline arena. į kurią bus išvestas ir bus šokins
iąs bolševikiškas lokys, kad įr plačioji Vakarą visuomenė pamatytą, su kuo
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su kuo turima reikalo.Sodžių, Konferencijoj bus dedamos visos pastangos 
paruošti sau naujas strategines pozicijas, pastangos tiek iš' 'Vienos, 
ir iš antros pusės.

Gal mes. žiauraus likimo tiek sucovyti ir. tebeteriojami, mes kv.vii 
Paryžiaus arkliu turguje lengvai galime virsti mainų kuihu* gal mes v e r- 
me padėti, težiūrėdami per savus akinius? Gąli būti; bet yra pakankam-’i 

realių, f ak •■u, kač uaip galvotume.Ir jei taipbutų, tai bus aišku,- kad II 
Konferencijoj ov.s deramasi dėl didžiųjų objektų. Musų reikalas tebuv,. 
.ki-sepinė prekė kor.t.regerr-ui pakisti, kad is jo butų galima išvilioti di 
dėsnis laimėjimss» .

Bet mes laikomės įsitikinimo, kad ir musų reikalo sprendimas, ki 
bebūtų tragiškas, taip pat bus laikinas. Jis galėtų mus nuraminti, 
burę toks, kokio mes siekiame. Visais kitais atvejais jis. mus įpare.i 
tęsti atkaklią kovą iuž nepriklausomos, demokratiškos Lietuvos ac- 

panaudpjant visus galimumus, panaudojant pačią Konferenciją mus 
siekiiių propagandai. Kova iki laimėsime, ir čia turime būti visi pašinu

jis
Jei 
gos 
kūrimą

Atsikūrimo klausimui

Kas tikį grįžimu Lietuvon ir nori pasiruošti darbui, savo j visuose 
nėJ, tas jau dabar turi galvoti, kurie svarbiausi uždaviniai stos prieš 
mus, kraštą atkuriant. Jau dabar, nes tie uždaviniai karų ir okupacijų 
išgriautam krašte, netekusiam arti trečdalio gyventojų ir nuskurdintam 
bus ne tik labai sunkus, bet ir skuboti. Atsikuirime busime atsilikę nuo 
kitų, o laisvę atgavę, turėsime iš karto įsilieti į bendrą pasaulinį uk 
ir varžytines sukitais už mus laimingesniais ir pajėgesniais*

Atsikūrimo pagrindiniai uždaviniai bus dui nustatyti musįi politin 
ir visuomeninę santvarką, sukuriant valstybinį ir savivaldybių aparatą; 
susiorganizuojant visuomeniškai ir sutvarkyti musų ūkį. Suprantama, kad 
kartu turėsime kurti ir musų kulturinį gyvenimą, švietimo reikalus pirm 
Je eilėje-, bet musų galimumai toje srity, tiek pat ir socialinių santyx 
tvarkymas tiesiog pareis nuo to, kaip išspręsim.du prmuosiuš klausimuš>; 
Kiekvienam musų,aišku, kad tiek tepajėgsime augti kultūriškai, kelti vi
suotiną gerovę, imtis teisingo socialinių reikalų rupinimo, kiek mokėsi 
me tarpai ekonomiškai, keik musų ateities poltįnė santvarka leis ir ska 
tins tautos jėgoms laisvai pasireikšti ir joms vystytis.

Dabar urs visi esame demokratai. Demokratais dedasi net buvusio 
vadistinio režimo atrama - taurininkai. Kad ir išlaisvinta Lietuva turi 
būti demokratiška respublika, niekas nebeabejoja, net p.p. Railos. Kad 
toje demokratinės santvarkos šalininkų daugumoje atsiras visokių demokr: 
tų, dėl to taip pat netenka abejoti; net ir tokių* kurie mielai pasiten
kintų lengvai atremontuotu mūšų politinių pastatų iš vadizmo laikų, tik 
ant jo užkardami naują ’’tvarkingos- demokratijos'* iškabą. 'Fat suprantama 
kad tikrąjdi demokratiškai santvarkai sukurti mes turėsime dėti ypating. 
didelių pastangų. Prie šito klausimo mums teks vėl ir vėl grįžti, jį i; 
siaiškinti - politinio susitvarkymo darbui pasiruošti.

Ir kartų visai aiškiai .turime žinoti, kad visų musų uždavinių 
svarbiausias yra musų ūkiškas atsikūrimas, ūkiška pažanga. Nuo jos pare: 
krašto materialinės gerovės kėliuos . tik ji duos galimumo tvarkyti soči. 
linius reikalus ir eiti prie socialinių kontrastų lyginimo; tik ji leis 
mums kultūriškai augti. Daugiau pasakysiu; tik tinkamas ukiškas-susitvu 
kymas duos patikimą pagrindą pačiai musų demokratiškai santvarkai, leis 
ją įgyvendinti ne popieriuje, bet ją įšaknyti į pačios tautos sąmonę, p; 
daryti ją nebeišraunamą. Demokratijos pradų įgyvendinimas turi lygiagre
čiai eiti su politinia ir ūkiška krašto santvarka,, ~ ..

Kalbant apie ūkišką susitvarkymą pirmuoju stoja klausimas,- kuri-: 
pradais tas susitvarkymas turės būti vykdomas. Iš praeities mes gauname 
privačios iniciatyvos tvarkomą ūkį, paremtą asmens interesų, vedamos kaj 
talistinio ūkio sąlygose ir jo pradais. Pats gyvenimas ir pas mus darė 
kai kurių korektyvų to kapitalistinio ūkio blogumams taisyti. Privatų ui 
ir pas mus tam tikrais atsitikimais ėmėsi diriguoti kooperatyvai, daiimJ 
vyriausybė.., dalimi patys gamybinių įmonių savininkai.. Bet tuo jo esmė
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nebuvo pakeista. Kaip mes jį Minėsime vairuoji ateity? Klausimas įr mums 
yra lemiamos reikšmės. į

Mes visur girdime kalbant apie planingą ateities ūkį. Kalba visą 
pirma kraštai,kur privatus,kapitalistinis, laisvos inicialtyvos ūkis 
aukščiausiai išsivystė ir turėjo galimumą parodyti savo teigiamus’ ir 
neigiamus savumus. Apie tai“ ne tik kalbama, bet ir einama prie persitvar
kymo Anglijoj,Prancuzijoj, Belgijoj, Skandinavą kraštuose, pačioj karo 

'nuniokotoj Vokietijoj. Aiškiai sakoma: galas chaotiškam, socialine netei
sybe pagristam, atgyvenusiam, karus kurstančiam kapitalistiniam ukiuil 
Jį turi pakeisti planingas, visuomenės interesus dabojęs, pakitėjusiai 
visuomenes struktūrai pritaikytas ūkis.

0 mes? Dėdamies *akarą šalininkais, iš +-en laukdami sau pagalbos 
musu nepriklausomybei atgauti, būdami įsitikinę, kad tikroji, natūrali 
ir neišvengiama gyverimo pažanga kaip tik ten reiškiasi; jau dėl to vieno 
negalime būti abejingi, kas Vakaruose darosi, net ūkiškojo gyvenimo for
mą pasikeitimas nėra mados ar nuotykio dalykai* Pakeitimą reikalą pribran 
dina pats gyvenimas. Kai įvairią , kad ir kapitalistiriią kraštą: gyvenimas 
nėra visai vienodas, nevienodais darosi ir reikalingi pakeitimai, kad ir 
bendra ją tendencija butą ta pati. Tad kalbant ir apie musą atjbikurimo 
uždavinius, turime išeiti iš musą sąlygą, iš musą pasiruošimo ;ir pajėgu
mo. Visai neabejojama, kad tie klausimai turi ir mums -pagrindinės reikš
mės ir ją išaiškinimui pasistengsime skirti kiek daugiau vietps sękan- 
čiuosę "A.K.” numeriuose. • ’i

Politinią partiją kilmė ir esmė, - P

Vadizmo įsigalėjimo laikais buvome tikinami., kad politinės partijos 
ne tik nereikalingoš, bet kad jos visuomenės ir politiniame .-‘gyvenime yra 
žalingos ir todėl negali būti kenčiamos, Politinės partijos, ją prĖėininki 
tvirtinimu, ardančios tautos vienybę, skaldančios tautą į atskiras dalis 
ir tuo ją silpninančios. Partijos į viešąjį gyvenimą nešančios rietenas iz 
ižulią. demagogiją.Įstatymą leidimo įstaigas, parlamentus, ir; seimus , parti
jos pavergusios plepėjimo institucijomis ir balaganais, nesivaržydamos 
dėl valdžios ir vadovaujančią vietą valstybės institucijose, partijos su
darančios nuolatines krizes ir tuo ardančios valstybinio aparato normalą 
ir sklandą veikimą. Be -to, vyriaus ybią krizės, partiją sistemai viešpa
taujantį virtusios kiekvienos demokratinės valstybės nepa^rdoma, chroniš
ka liga. Panašią ir daug kitokią argumentą dėstė ir tebedegto politinią 
partiją priešininkai. '

Smerkdami ir niekindami polithes partijas, ją priešininkai visu 
smarkumu puldinėja ir kitą jiems nemalonią instituciją - demokratiškai 
rinktus parlamentus-bei seimus, prisegdami rinktoms kraš+fo atstovybėms 
visus blogumus. Taigi partiją priešininkai vaizdžiai reiškiasi tuo, kad 
jie yha atkaklus demokratijos priešai. Demokratinės santvarkos ramščiai 
yra: pačios tautos demokratiniu budu renkamos įstaymą leidimo instituci
jos; laisvė piliečiams burtis į visuomeninio pobūdžio junginius - įvai- ' 
rias organizacijas; piliečią pilietinės laisvės. Demokratinėj santvarkoj 
piliečiai naudojasi žodžio, spaudos, susirinkimą ir organizaciją’lais
vėmis: jiems garantuojama korespondencijos, asmens ir buto neliečiamybė,. 
Šias piliečią teises saugo įstatymai ir nepriklausomas teismas. Vyriau
sybė atsakinga tautos rinktiems atstovams. Politinią partiją priešininkai 
yra kartu visos demokratinės santvarkos priešai. Jiems nepriimtinos ne 
■tik policinės partijos, bet visa tai, kas piliečiui duoda galimumo lais
vai ir nevaržomai dalyvauti savo visuomenės politiniam^, ūkiškame ir ku,.--. 
turiniame gyvenime. 'T’aigi politnią partiją priešininkai yra priešai to, 
kad tauta butą savo reikalą šeimininkė. • -

Visuose kraštuose, kur-demokratijos priešai paimdavo viršą: Ita-’ 
lijoj1-. fašistai, Vokietijoj - nacionalsocialistai, Rusijoj - komunistai, 
Japonijoj - falangis+-ai, Lietuvoj r- tautininkai, visubse tuose kraštuose 
buvo panaikintos ne tik policinės partijos, bet ir demokratinė santvarka. 

, . Jei dar ir šiandien kai kas kalba prieš politines partijas ir įro
dinėja, kad jos nereikalingos, žinokite, kad taip šneka nevien politinią 
partiją bet ir demokratinės santvarkos priešas. Arba taip šneka žmonės
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•neišsiaiškinę dabartinę® v|^uomenės StuktUros-lE^jjįe gyvenimo pagrindu. 
Taigį, svarstant politiniu Marti jų reikalingumą ar; nereikalingumą> jų - 
žalą ar naudą, klausimas reikia spręsti, išeinant iš visuomenės gyveir ■ , 
pažinimo.

Mes jau žinome, kad demokratijos viešieji ir,neviešieji priešai <: 
mokrir'ijos vieton piršo vadą sistemą. Tuose kraštuose, kur per aršią'.'*; ■■ 
įsigerėjo vadizmas, buvo šluotu nušluotos visos demokratinės institu-į ■ 
ir panaikintos piliečių laisvos. Vietoje .jų gyvenimas buvo tvarkomas ' ■
despotiška valia. Atsirado koncentracijos stovyklos, grūste prigrūsti 
litinįią kalinių kalėjimai. Smurtu, krauju ir milijonų mirtimi pasižyr>- 
’’vadų*’’ viešpatavimo gadynė. Pagaliau ‘’vadų" sukurstytas karas paskendo-.- 
žmoni j’ą kraujuose, išgriovė ištisas šalis. Apie visa tai netenka kalbėt- 

. nes griuvėsiuose ir varge tebegyvenamo patys. U£”vadų" įsigalėjimą yra 
atsakiingi ne tik vadai, bet ir tie, kurie juos rėmė, kurie buvo abeji:, 
demokraitijai ir yra pasingi visuomenės gyvenimo stebėtojai.

T'ačiau pažymėtina, kad "vadų" smurto režimas, kovodamas prieS. j. 
kratiją. ir naikindamas politnes partijas, pats neatsisakė partijų, 
damas kais kraštas po vieną ir jomis pasiremdamas vald^ė. Hitleris red$ 
nacionalsocialistais, Musolinį - fašistais, Smetona..-, tautininkais, 
linas - Ikomuhistais.

Dėjiko "vadai" buvo-partijos reikalingi? Kad išsiaiškintume šį reil 
lą, turimie paanalizuoti šių laikų visuomeninį gyvenimą.

Šių laikų visuomenė nėra vienalytė tuo požiūriu, kaip žmonės daly- 
. vaųja ukiHkųjų vertybių gaminime? ji nėra vienalytė ir tuo požiūriu, kaip 

visuomeniAXes sukurtosios vertybės pasiskirstomos atskiriems Visuomenini' 
sluoksniams. Štai vieni tos visuomenės nariai~dirba fabrikuose, dirbuv'S 
kasyklose,' ’ samdosi bernais ir mdkečiais dvaruose, dirbą, prekybos įmonės..- 
transportetj amatuose, tarnauja visuomenės ir valstybės įstaigose. Sitų 
žmonių pragyvenimo šaltinį sudaro jų gaunamas atlyginimas už darbą. Jie 
neturi Savų vertybėms gaminti įrankių, nors tų vertybių gaminimas yra j v 
rankomis atliekamas. Tai bus.viena skaitilingiausių visuomenės dalių. An 
trą dalį sučbaro įrankių ir gamybos priemonių savininkai ir valdytojai. 
Jiems prikla ūso fabrikai, dirb‘uvės, transport priemonės, žemės plotai i 
kapitalai? j!, ?įe valdo per savo kapitalą žaliavų šaltinius: medvilnę, angį 
naftą,-meta rudas. Prie jos priklauso fabrikantai, stambiųjų bankų sav 
ninkai ir jų ’akcininkai, t.y., piniginių kapitalų savininkai, stambus ža 
valdžiai, lai vų ir geležinkelių savininkai, stambus prekybininkai, didži 
jų miestų komi ercinįų-namų savininkai. Šiai, kad ir neskaitlingai, visuomė 
daliai prikląv 130 sąžiniški tuitai. Šių visuomenės sluoksnio egzistencij 
taitinį' sudarą 1 gebamas iš sukurtų ir realizuojamu vertybių pelnas1! . pro- 

entai išhkapi i^alb, žemės rentos, pelnas iš prekybos Ugionių ir dįdžįųjų 
h amų eksploatai ;ijofe,~~iš transporto. Šios neskaitlingos visupmejifą dąiies 
pajamos ir fina asinis pajėgumas yra toki dideli} kad jį tampa Višiibftifenėi 
diriguotoje ir ’ dėl t0 įsigyja valstybės gyvenime sprendšįąmos rėįkšpaės. 
vo galios valst ’./beje ji nenori niekam geruoju užleisti. . . J

Dar yra s’ Skaitlinga visuomenės dalis, kuri savo ukiškąyą yeikįa už.- 
tarpinę tarp dvi ’ėjų ankščiau sakytų grupių padėtį, ta| smulkieji ir vid< 
niai ūkininkai, 'amatininkai, smulkieji pirkliai. Vieni jų patys savo jė« 
mis atlieka visu -’s Ūkiškuosius veiksmus ir iš to gyvena,. kiti dar prislėk 
do. Bet šitoji v. Jsuomenės dalis gamybos įrankių ir priemonių turi ilk ti 
kiek reikalinga ' mažam Ūkiui. Šitos grupės egziste) cijoė šaltinis1 yra , 
pačių darbo'išdav J°s» dalinai gaunamas pelnas. . , ■

Iš šito sug Įausto visuomenės struktūros apibudinimo matome, kad aa 
bartinė visuomenė nėra vienalytė. Esmėje tas pats visuomenėj j^sįskirsi"? 
tik ne toks ryšku* kaip typingose kapitalistinėse šalyse j yra ip. įlietu. 
Atsižvelgiant į tg 'i, kuriuo budu kiekviena visuomenės grupių dalyvauja 
tybių gamyboje, iš :kcf susidaro kiekvienos minėtos grupės pragyvenimo Šę.'i 
tiniai ir pajamos, jos ir skirstomos į visuomenines; klases, Šiuo laiku v 
tybių gaminime vyri 'uja vadinamoji kapitalistinė sistema$^kurioj mažos gr 
pės rankose yra sus '•i+'elkę, milžiniški turtai. Aišku ir tai, kad tų milžin: 
kų gėrybių savinink tai» būdami ūkiškojo gyvenimo diktatoriai, fnorį pirma

4



ir politiniame bei visuomeniniame gyvenine.
Čia trumpai apibudintoji šią Įeita* visuomenė, susiskaldžiusi 4 ei 

kiras gamybines grupes, slepia savyje nepaprastai didelius interesu ir 
reikalu priešingumus. Tie priešingumai reiškiasi ne tik vertybių gamybos 
srity, bet persimeta i viešoji visuomenės gyvenimą. pramonės, prekybos , 
banką ir kapitalu magnatai nori išlaikyti esama padėti, garantuoti sau 
pasakiškus pelnus. Iš kitos pusės, tie, kurie savo darbu vertybes garinu- 
kovodami ud savo būklės pagerinimą deda visas pastangas atsispirti išnau
dojimui. Smulkus gamintojas: ūkininkas, amatininkas, smulkus prekybininke 
kenčia dėl žemą kainą savo gaminiams, dėl aukštą kainą žaliavoms, įran
kiams? dėl brangią paskolą kurią jie nepajėgia pakelti. Valstybės gyve
nime kapitalą valdytojai stengiasi atsikratyti teisingą nuo pelno ir 
kapitalą mokesčią, tuos mokesčius perkelia plačiosioms darbo masėms. Ats
kirą pramonės šaką laikytojai deda pastangą apsaugoti savo gamybas nuc 
užsiėnią prękią konkurencijos, todėl stovi už apsauginius muitus, už tuk/ 
tas savo gaminiams kainas vidaus rinkoje. Visuomeninią klasią interesai 
yra toki įvairus ir taip daug slepia savyje priešingumą, kad sunku juos- 
čia i r trumpaį atpas akoti:šitie interesą priešingumai sudaro šią laiką ' 
visuomęn-inią kovą pagrindą.

Demokratinė j santvarkoj, kur valstybės reikalai tvarkomi visuo
menės rinktą atstovą, šie visuomeninią klasią interesą priešingumai pa
sireiškia parlamentuose, Seimuose ir vietos savivaldybėse. Kiekviena vi
suomenes trupią stengiasi valdžios vairą paimti į savo rankąs ir jį iš
laikyti, valdžią panaudoti saviems interesams ginti. 'T’uo budu interesą 
priešingumai gamybiniuose santykiuose esantieji, persimeta į politines 
institucijas ir į visas kitas sritis. Ekonominiai ir ūkiniai priešingumai 
virsta politinėmis rungtynėmis dėl įtakos krašto valdymui ir įstatymą 
leidimui, uoras išlaikyti savo pozicijas visuomenėje verčia valdančias 
klases dyryti atitinkamos įtakos švietimui, jaunimo auklėjimui, visos 
tautos kultūriniam gyvenimui.

Nėra reikalo aiškintis, kad kiekviena visuomeninė gamybinė klasė, 
stengiasi savo jėgas įjungti į sėkmingesnią kovą už savo interesus. Gi a 
mes ir prieiname prie partiją atsiradimo priežasties. Kiekviena rimta pa: 
tija atstovauja kuriam nors visuomeniniam gamybiniam sluoksniui ij/tuo bud 
politinią partiją atsiradimo priežasčią tenka ieškoti ne atskirą ambi
cingą vadą galvose, bet tose gamybinėse sąlygose, kuriose gyvename, tame 
visuomenės į klases susiskirstyme ir tą klasią interesą priešingumuose. 
Taigi, jei kas nori panaikinti politines partijas, pirmon eilėn turi 
naikinti tuos priešingumus, kurie Šio metu musą visuomenės gyvenime yra. 
Bet partiją priešininkai iš vadinamojo fašistą liogerio tą priešingumą 
nenaikina, priešingai, jie stiprina kai kuriuos valdančiuosius sluoksnius 
todėl skelbia tą sluoksnią interesams priešingoms politinėms partijoms 
ir demokratinei sistemai nuožmą karą. Rusijos komunistai, atsistoję vi
so gyvenimo priešaky, sukurę parazitinę biurokratiją, ištisus dešimtmečiv 
negali pabaigti nuolatinio pilietinio karo, nes Sovietuose tarp valdan
čiųjų ir valdomąją išdygo nauji ekonominiai priešingumui. Ir čia vedama 
arsi ir beatodairinė kova su visomis partijomis ir demokratinė sistema if 
pagrindą ir galutinai yra sunaikinta.

Kadangi musą šią dieną visuomenė savo klasinią susiskirstymu yra 
labai įvairi, nes joje be pagrindinią gamybinią klasią, egzistuoja visa 
eilė tarpkiasinią sluoksnią, taį aišku savaime, kad ir partinis visuome
nės susiskirstymas yra labai įvairus. Prie partiją skaičiaus padidinimo 
prisideda įvairios tikybinės grupės, Politinią partiją skaičius atskiroj* 
valstybėje priklauso nuo visuomenės ūkinės diferenciacijos nuo jos kultu 
finio lygio ir nuo politinio tos visuomenės subrendimo. Tačiau aišku, ka 
pagrindinius visuomeninius gamybinius sluoksnius negalima kaltinti, kad 
ju sukrutosios partijos yra be visuomeninio pagrindo. T’ą priekaištą ga
lima padaryti tik toms partijoms, kurios nesubrendusioj visuomenėj išnau 
doja padėtį ir baldą žvejojimui sukuria spekuliatyvinio pobūdžio polici
nes grupes be aiškaus ūkinio pagrindo, be pasauležvelgos, be rimtos pro
gramos ir be aiškią kovos būdą. -Neturėdamos realaus pagrindo visuomenėj, 
jos kitokios ir negali būti. -
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Kuri ideologija gyvena krizės metą? ' * ■ ,

Kai šis karas’, vykęs dėl buvusių ir dar tebeina dėl.esamu 
suomeninių interesų pnešingumų, dalinai pasibaigė, kleras ?.r-j 
savo ideologija pasauliečiai, tuojau.ėmėsi įr'olinėti,; kad iš Įaj.’c’ •?' - 
vėsių neliesta išėjusi viena tik'krikč’ ei oriškoji pasaukė Į valga. ~/u-u.. ; 
kitos, ypatingai isterijos materializmo ideologija esanti vJš-oi n; 
bankrutavusi, Liuteronų pastoriai ir teologijos pi-ofes ori ai '•net'u ° -
kie drąsus? jie kreipė žmogaus dėmesį į jį patį 11 priminė j^u -1'/. 
jos tiesas, nuo kurių žmogus buvo nuklydęs. Ba-c, .pastoriai, '-U:
žmonės, turį skaitytis, su savo auditorijos kuli-v.riniu lygiu, rįlįį/; • 
se savo raktuose ir pamoksluose, kad ir keldavo duiikžldonikkoęj Ja. - 
logijos privalumus, neniekino ir be reikalo’ nepuldinė jo' :priežiugy. ,;./ 
logijų, bet visų, dėmesį kreipė į savos bendruomenes ideol č gixi.es s.v":u 
Tai yra teisingas ir gerai pasirinktas kelias.

■ Lietuviškoji klerikaliniai profesoriai t-,okios taktikos 
Jie, girdami savųjų prekę, smūgiais iš peties1, be jokios'-argun*ar’y.vj

— čia pat suniekino istorijos matei'ializmo? ideologijų. <žiur.Ik<2dd-; 
Nepavydime profesoriams ’’pasisekimo’’ keliais p-os-kkicis .j’-’Scižcr'O’jL’’ ą;L:... 
linų istorijos materializmo' filosofijų, nors tas jų '•'sudof0jiktsa fy:-,.j 

' švelniai tariant, nepagrįstas, taigi savė rezultate kjaivindu.^ hkaj.-
tyt’ojus. 'težino profesoriai, kad sąmoningas skaityt c jų“EXėi'd'įni^-i-j' 
nusidėjimas':krikščioniškajai moralei. •

-v /kubų planetos žmogus vedė ir veda sunkią, kovą.' dviem bkralp j - p. 
voja su gamta ir siekia visuomeniniu santykiu. ■■ ikro ir teisingo js.
mo, t.y.'l isterijos esmės supratimo, kovoje su gakta ir jos vųi.^kini..: 
žmogus' nuėjo didelį kovos kelią., 'Pasai kelias prasidėjo’ pr?Biity'ia. le
da, eina per sudėtingų mašinų ir mechanizmų pasigaminimų ir- pasiekė ai 
mo suskaldymą. mokslinės :amtos pažinimas , 'kruopštus. tyrimai’ ir_.bandy< 
vainikuoji!šį kelią. Pažinęs.gamtos dėsnius, žmonis daro stebuklui. » 
keičia -r/-.- gamtą: geiūn?.' gyvulių ir augalų veisles atrankos ir' sėd ei; 
vijos -u. G kiek buvo pikto teo| ogų--plūdimosi, kai 'Darvinas -pr-aeįį 
apie, šiuos galimumus; '•/’įstlomeniniai mokslai dėl visuomeninių syntpuių 
painumo, ją .gupi ai ii?j. p -kaitėįiijimasi ’(kitimo, -dėsnis) sudaro Imogaūe 
protui daug' 'tamsių-kampų."’’ir"Bonkreliai ’neapčiuopiamu' reiškiniu. į t am.-, 
kampus visųpmet įsimeta įvairių rusių grybų j r grybelių kenksmingą .-.ir 
mažiau pavojingu--žmop-ans -sąmonei, 'todėl ,ideologiaj.ucse - klausimuose re: 
kiasi neaiškumai, ginčai ir skirtumai, het šioje srityje mokslas jau 
ysnotei tarė savo svarų ir. aiškų žodį, tas žodis yra istorinio mėtctjj... 
1 i zm o f 11 d s o f i j o j e,' , " . ”

' Te./l<j£. įr.ė pasaulėžvalga visus visuomeninius. įvykius b ai reįž.- 
kinius (ta';.p: i'at ir gamtiriiiSJ aiškina paprastai ■■ Kur ė. j .as , sukurps, 
gamtų ir žmogų, viską numatė ir išsprendė. Vieitieu-.s skyrė, kietų vargąę 
kitus sočiai'maitina. Leido negeroves?, karus, revoliucijas, /smurtų ir 

'pan. Teologų filosofijos, bazė? si ari t j zuotas pa-s-av.l? s ir k?.ntemas ' -.mu
rėjo p±‘ižiurima& ir diriguoja.mas.~ž’n:o-pjS/ liiio ši-tilid 'dogmatinio.'įątdrs 
j’b'š įvykių ir v sudmeninių santykių aiškinime, ypatinga; klestėjusio., 
viivramžių laikais, naujųjų. laikų.-teologams teko pamažu atsisakyti’. '.

■ Pirmon eiįen reikėjo ausis akytį moksle, nes panašus tvirtinimai prieš- 
taravo naujųjų laikų patyrimams ir nuotaikoms. Betp, įvelti.Kūrėjų į. 
kąsdieninįiis žmonių kivirčus ir smulkmenas pasidarė nepatogu.

Ideal is tin s įsuori j os a iškin imas -iškilo kep it alįst inės epo
chos pradžioje. <5is skelbia, kad idėjos ir asmenys lemia istorijos įvy
kius,. Šitoks -istorijos aiškinimas .yra liberali-’.ė3 ir .’laisvamaničkoš. 
epochos reiškinys, •bekalbant apie istorijos idealizmų plėčiau, tenka. 
pažymėti labai reikšmingas faktas. į šią pasaulėžvalgą susimetė naujo
viškieji teologai, mat iš. idealistinių stovyklų galima skelbti ”abao~ 
liūčių jų" idėjų ir '’tikslingumo'J te Ori jų, sąvokas' ir jomis aiškinti vi
suomeninius įvykius. Imkite Kūrėjo vieloje ’’abso.liučiąjų''' idėjų bei ' 
’’tikslingumo’’ teoriją, gausite seną viduramžių laikams tikusį is t orį- 
jos-^įvykių aiškinimą.
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Istorinio materializmo filosofija kilo 19 šimtmečio pradžioje. Jos pra
džiai tai Hėgelio, Feuerbachoi Prudoho ir kitų idealizmo ir utapinio 
socializmo sekėjų ginčas su K.Marksu ir F.Engelsu. Į Prudono k*ygų, pa
vadinu ’’Skurdo filosofija”,Marksas atsake-savo knyga ’’Filosofijos Sku... 
das”. Istorijos materializmo filosofija atsirado po kruopščiu politike; 
ekdfhomjį. jos, kultūros istorijos, filosofijos ir kapitalistinės any lai
kų Anglijos visuomeninių santykių'studijavimo. Po tų studijų sekė kąpš - 
taliniai Markso ir Engelso kuriniai, kuriuose buvo išdėstyta visuomenių' 
santykių analizė, senųjų filosofinių sųvokų kritika ir duota visuomenę.; 
raidos dėsniai. Iškilo naujas, moks-lo tyrimais paremtas, visuomeninių 
santykiu ir istorijos supratimo metodas, kuris įsigijo istorinio mater: 
lizmo pavadinimų. Į tamsius istorijos užkampius buvo įterpta šviesos. 
Šviesos daug kas bijo, bijo tie, kurie stovi ant netikro kelio. Per 8i. 
metų ši filosofija buvo tiriama it visų komentuojama, buvo bandoma jų 
sugriauti, bet jos neįveikė net vadinamieji "Kateder filosofai”, kuri;, 
šioj srity, atrodo, buvo savo.daptia.nudilinę, Ir, jei ne lietuviški.?.’, 
’’kritikai”, atrodo, viskas butų buvę gerai!

F. Engelsas knygoje”Socializmo raida nuo utopijos iki mokslo”, s,, 
-’’svarbiausiųjų visuomeninių pasikeitimų ir politinių perversmų.prie 
šių nereikia ieškoti žmonių galvose bei jų amžinųjų tiesų ir teisingu:.- 
idėjų įsivaizdavime, jų reikia ieškoti atitinkamos epochos ekonomikoj: 

Ž.Marksas sako:-”Ne sąmonė- nustato būsenų, bet visuomenine buser 
sudaro sąmonę”. Analizuodamas šių mintį,jis yra pasakęs, kad būsena yri 
lyg ir pastatas, gi ideologijos yra antstas' (ne priestatas, kaip tvirti: 
Mid.TW s

Tuo budu tam tikros ejbochos ūkinė ir technikinė būsena, siejasi 
tos epochos dvasiniu gyvenimu. TKitaipf tarus, menas, juridinės normos, : 
litinės sųvokos, religija, negyvena abstrakčioj ir tuščioj erdvėj, ati
trukusios nuo esamos būsenos: pastatas ir jo antstatas viens su kitu si 
jasi.

Istorinio materializmo pagrind.inės +-ezės yra priežastingumo ir 
kitimo principai. Viskas kinta kovoje už būvį, gamybinio pajėgumo vystj. : 
mosi eigoje ir kiekvienas.reiškinys turi savo priežastį ir savo pasėkai 
dialektiniu principu besi^ėileliodamas. Statinės padėties visuomenės gy 
venime nėra, ^aiteliojasi tnfsena ir tuo pat metu prasideda žmonių galvi 
senos kitimas. Šių principų rikrumų šimteriopai yra pa tvirtinusi žmonij 
istorija, jei pačių istorijų.*.traktuosime ne kaipo "vadų” istorijų. Imki 
me konkrečius pavyzdžius. .Juškas neginčys, kad žmonija yra gyvenusi ši 
epochas: klajoklinę , feodajkyyę . ir na nertinę kapitalistinę.

Klajokline bei prirlityviosios kultūros epocha: Technikinis lygi? 
paprasta lazda, arba'lazdai patobulinta titnago skeveldra. Visuomeniniu

nesudėtingi, turtinio skirtuko nėra. Atsagų taip gi nėra,- 
visk-s, kas pagaminama, čia .pat sunaudojama. Sumedžioto produkto padala 
visiems lygi. Jei maisto nėra, puolami silpnesni.kaimynai,-^nukariaujami - 
ir čia pat suvalgomi'su visomis žmogaus būtybei skirtomis j omis“.'-- 
Ideologijafi primityvus visų gdjht'os reiškinių dievinimas (fetfšizmas) .

Bet primityviosios bendruomenės didėjo, pėbė-Jo į sėslių gadynę 
prieinama prie kitos Feodalinės epochos: ^ęshnikds_bei gamybos-įranki.?' 
pagausėjo, jie patobulėjo. Visuomenjiai_santykiaiT egzistuoja visuomene 
niai luomai: visagaliai feodalai ir pavergti Baudžiauninkai.'Baudžiauni 
kų darbu kuriamas gėrybes nusavina svietiškieji ir dvasiškieji -feodai.-.! 
Visi pertekliui patenka į feodalų rankas; visuomenė nustoja vieningus;? 
ekonomikoje,’ jų skaldo skirtinga padėtis. Ideologinis šios gadynės ant
statas: absoliutizmo idėjos, kaip žemėje, taip ir danguje, bet ne tair- 
kaip danguje, taip ir žemėje, teisinės normos griežtai iškiria feodalu? 
į privilegijuotųjį luomų, baudžiauninkams skirdamos tik darbo, prievdi 
ir pažemintųjų būklę. Mene vyrauja ’’absoliutų” garbinimas, t-eligija sk-j. 
bia kiekvienų voldžių esant iš Dievo. Dantės pragaro kančios tampo sank 
jomis neklaužadoms suvaldyti.

. Taigi šios epochos sųmomė atitinka epochos būsenai.
kai feodalinėj gadynėj pradeda formuotis ir stiprėti mieščioni 

luomas: amatininkai, prekybininkai, tobulėja susisiekimas gausėja ir
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tobulėja techninės gamybos prgjjaonęs, pasireiškia kapitalų .k.oncentraci: 
viduramžiu miestai darosi “trečiojo luomo" bastįjonais. Luomu interesu 
prieštaravimai, mieščienijas veržimasis į laisvę darosi vis stipresnis 
nes be laisvo darbo ir Judėjimo jis negali turtėti, nauji ūkiniai irt ; 
tai neįtilpsta i feodalizmo ukimua ir ideologinius rėmus, ši naujo 1:1: 
ralizmo ideologija visus feodalizmo varžtus paskandina Didž. Prtncar, 
revoliucijos liepsnose ir palaidoja feodalų ūkio sistemą., teisines . 
normas ir šią šios sistemos numenu'ių idėjų anstatę. Daug-didvyrių ture, 
didžioji revoliucija, bet jie reiškė trečiojo luomo ūkinius siekimui, 
neštus į gatvę ir į barikadas, kur jie identifikavosi su skambiais ■' į; 
vės, lygybės ir brolybės" obaleiais..Trečiojo luomo laimėjimai - tai Į 
džia naujos kapitalistinės epochos.’

kapitalistinėje epochoje technika išsirutuliojo 4 garu ir ei?:: 
varomus mechanizmus ir automatus T’Tisų rūšių Susisiekimas taip pat iį-; 
bulėje. Lyginant su kitomis epochomis pasiekta-stu^ukįų. Visuomenini?., 
santykiais gamybos įrankiai sušikoacėntraVb'viGiiose"rankose7 kapi€aįūs 
SL?«?kai^iiga yįęV™ęnės M^ftOnUUkaį. ^^ąękięi^ąl, ,urmo;;r
kybininkai, stambus žemvaldžiai. Susidaro ^škaitiingas samdomojo dart. 
"kefvirt&Siii“ luomas(klasė). Egzistuoja vidurio sluoksniai s”'ųkįniEkai, 
tininkai, smulkus vertelgų sluoksnis. Visuomenės darbo produkerjes psd: 
pasidaro dar painesnė. Visais-kanalais pelnai ir rentos nepastebimai v. 
kia 4 tų kišeniugj kurių rankose gamybos įrankiai ir kapitalistinės ič-: 
dojimo priemenės. Samdomasai darbas turi pasitenkinai tik atlyginimu u! 
darba. Klasių priešingumai nepaprastai paaštrėja. Ideologijas liberali 
čia viską paverčia laisva prekė - darbas," visus gaminius* laisvė tuųf.- 
ir skursti. Laisva konkurencija visuomeninės ūky kelia chaosą.’ Poli-'lr-< 
demokratija pripažįstama, bet ji neprivalo kenkti grobouiškam kapitalui 
šienauti pelnus. Literatūroje - laisvė iki pornografijos. .Teisinės no:- 
fiksuoja visa'tai, kas nepanašu 4 viduramžių norams. Religija prisito 
šioms sąlygoms. nueina .tarnauti kapitalui ir kiekvieną beėireišklJhčiy 
Opoziciją smarkia piktu žodžiu. Liberalinė ideologija rikiuo fj ci k— -i- "y? d.t-s C* 
esamų laisva ūkio sistemą,

E ■ eina kapitalistinės visuomenės prieglobstyje- Porr1
jas i* ir z- . r. •-.o j'a 7a ."ketvirtas ai luomas, samdomas ai ir eksploatuojamas^:. 
darV’^žnogus\ e-usiįeta į savo klasines organizacijas. -Tam nepakanka g>-j 
nių laisvių, jis nori būti laisvas nuo skurdo ir išnaudojimo, , Suvis u 
nintas vk:;.s, teisinga visuomer.or darbo vaisių padala, pelitinė ir uki'e 
demokratija, štai to S.uomo (klasės) siekimai, bet visa tai vadinamo s J 
cielizmu. Socializmas’, tai ateities visuomeninio ūkio forma, Un šio 
form?, dabar musų akivaizdoje eina žūtbūtinė kova. Kai įsivyrailš' sočiu 
tiiiės ūkio formos, pasikeis visos šių dienų ideologijos. Galima numat' 
kad .Technika darys stebuklus ir. .jei išnyks žmogaus išaauūomimas per > 
pelinį kapitale., ’jei išnyks visu.'menės susiskaldymas į klases.,, naujos? 
Žynės ideologija bus nepanaši į buvuių epochų galvoseną. <

•letalinio materializmo filosofija yra social r. zmo filosofija, 
lu pagrįsta, tyrimais ir istorijos faktais patikrinta, istorijos -mate; 
lizmo filosofija yrą ne kas kita, kaip tikšlus instr;:.mertąs_visucmcr? 
ir istorinei diagnozei nustatyti. Prieš 80 metu~š£oš "f ilosofijos kuri, 
panaudoju š^ instrumentų, mus t at a , ir paskelbė, kad kapitalizmas .pasįo* 
Monopolin?-ų. formų, sukels karus, sukals didžiulius visuomeninių inters 
priešingumus, virę savuoju prięšing’imu. ir, kad "ke tvirtas ei luomas" p-- 
bus kapitalizmo duobkasys’ (Llaz’kso -žodžiai). Iš viso to, kas čia buv-o 
kyta, atidus skaitytojas tepadaro savo išvadas.

Dar keletas pastatų. Istorijos materialistams priklšamdį kad 
teorija niveliuoja asmenį ir nepripažįsta jam vaidmens įstori joj. . A .■ 
augėbejimų ir reikšmės, vykdant pribrandintus visuomeninius bei poli.-į 
veiksmus, nieks neneigia. Chvrohilį{Bevi»> ir kt. iškėlė Anglijos ^iz; 
meninė būsena, .bet nieks nediįs tvirtinti, kad-tę buseaią aukure Cher-į 
bei- Beviziai, kad pastarųjų idėjos ir gabumai valdo konservatorius ir =
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Prieš tūlą laikai socialistams būdavo prikišamas nuosavybės paneigima 
'Teologai skelbdavo, kad socialistai nori viską lygiomis visiems padalint 
Šituo Šukiu teologai rinkimų metu prisižvejodavo balsy ir pasitarnaudavo 
monopoliniam kapitalui. Socialistai neneigia nuosavybės, bet buvo ir yre 
parazitinės nuosavybės priešai.

Šiuo metu, kai susvyravo kapitalistinės gadynės ūkiniai pagrindai i . 
sukėlė ideologinę šios epochos krizę, krikščioniškieji politikai nustojo 
tvirto pagrindo ir atsidūrė ideologinėse kryžkelėse. Vieni jų taikosi 
naujiems laikams, patys dažosi rusva spalva, dangstosi "krikščioniškųjų 
socialų'* vardu, iš socialistų nusirašo savo programų dėsnius ir persi
orientuoja, tuo pat metu, kiti, pavy.r lietuviškieji katalikai, skelbia 
karą istoriniam materializmui ir socializmui.Ir jie drąsiai taria, kad i 
toriais materializmas esąs nepataisomai ''bankrutavęs''. Iš tikrųjų gi 
teologų ideologija nustojo pusiausvyros, bet, kad šito atvirai nepasaky
tų savajai auditorijai, prištu rodo savo priešą, lyg tasai čigonas pasė
dęs svetimą arklį. 'Nesutarimas1' ir musų klerikalų tarpe tėra dabar-iib.■ 
pereinamojo laikotarpio išdava: vieni pasiryžę jau dabar persidažyti,- 
kitį dar jaučiasi su praeitim susiję ir lukuriuoja.

'T’ulas Vokietijos dvoaininkas, buvęs pasirįžęs sukirsti sukirsti s< 
cialistus, nusistatė pagrindinai išstudijuoti socializmo teorijas. Jis 
savo darbą atliko visai sąžiningai, bet baigęs turėjo viešai pasakyti < 
dabar aš atsisakau nuo kovos su socializmu, aš stoju aktingon kovon už 
socializmą. Tasai Saulius virto socializmo Pauliumi.

Visiems, kurie susidomėjo šia tema, kiems, kurie nenori klaidžiota 
po istorijos patamsius, linkime imtis socializmo, o drauge ir istorinio 
materializmo studijų. Prie šitų klausimų dar grįšime ir pasisakysime, 
klasių kovos, bažnyčios ir socializmo santykiavimo klausimais.

Kas yra demokratiją?

Sį kartą duodame prof. Harald J. Lasky, buvusio anglų darbo parti; 
pirmininko, nuomonę šiuo klausimu. H. Lasky atskiria demokratinę visųoo'-. 
nę nuo demokratinės vyriausybės.

Demokratinė visuomenė, anot Lasky, yra tokia visuomenė, kurios tiž
ias piliečių maksimalinių"reikalavimų patenkinimas. Sis tikslas negali '■■■ 
ti įgyvendintas, jei kurios nors visuomenės dalis arba klasė turi spe
cialių privilegijų, pagrįstų: gimimu, turtu, rase ar tikyba.

Demokratinė vyriausybė yra tokia vyriausybė, kuri ruošia įstatymus 
visuomenei ir yra:1j piliečių tam tikslui nnkta; 2) veikia tam tikra pre 
cedura ir vengia arbitražinių nutarimų, J) kurios veikimas piliečių bal
savimu periodiškai tikrinamas. Atseit, vyriausybė, kuri praktikuoja ar- 
bitražinius nutarimus, kad per rinkimus prievarta išgauti reikalinga pi
liečių sutikimą nėra demokratiška. Demokratinės vyriausybės ryškiausias 
požymis yra tame, kad piliečiai turi teisę reikšti nepasitenkinimą, ga-U 
organizuotis su panašiai manančiais ir kolektyviniu budu reikšti vyriau
sybei nepasitikėjimą. Jei vyriausybė šitokius piliečių reikalavimus slo
pina, neleidžia diskusijos, baudžia juos už norą diskutuoti ir kri-ikuot 
visokias negeroves, tokia vyriausybė ankščiau ar vėliau degeneruotas i į 
tironiją. Toigi, tironijos režimas bus tas, kurs neleidžia piliečiams 
maksimalinius reikalavimus įgyvendinti, draudžia jiems viešai pareikšti 
savo patyrimus, beto, tam tikrai piliečių daliai suteikia specialių rei- 
šių ir tik jai leidžia viešai reikšti savo nusistatymą.

Jei šiems principams pagrįsti pavyzdžiais imsime D.Britaniją ir 
Sovietų Sąjungą, tai konstatuosime faktus: D. Britanijos visuomenė nėra 
demokratiška, nes ji teikia specialių privilegijų gimimui ir turtui. 
privilegijuotieji labiau vertinami, nes jie turi geresnes priemones sav■ 
patyrimams pareikšti. Iš antros pusės Britanija turi demokratinę vyriau
sybę. Visi piliečiai dalyvauja valdytojų rinkime. Valdytojai reiškia sa’ 
valią pagal tam tikras taisykles ir neveikia pagal savo nuožiūrą.
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Sovietą Sąjungos visuomene, Lasky nuomone, esanti demokratiška, nej 
Čia nieks nepuri specially privilegiją gimimui ir turtui, rasei bei tiky
bai. Gi Sovietu vyriausybė nesanti demokratiška, nes ji neleidžia organi
zuotos kritikos; kas neklauso gali būti nubaustas mirtimi, ištrėmimu ir 
kalėjimu. čia veikia ištobulinta slaptoji policija savo nuožiūra. Kandi
datai į Vyriausiąjį Sovietą negali buri neišrinkti, nes rinkimuoseQej/ty 
kandidatę nėra, -^asky teigia, kad Rusijoj nėra proletariato diktatūros; 
čia įsivyravo komunistą partijos diktatūra ant proletariato. •

Iš savo pusės turime pastebėti, kad Sovietą Sąjungos visuomenės de
mokratiškumo apibudinimas yra tiktai teoretinis. Pagal konstitucija Sovis 
tuose nėra specialią privilegiją, pagrįstą gimimais, tuttu, rase ar reli 
gija, bet praktikoje komunistą partija, aukštoji biurokratija, raudonosic 
armijos viršūnė sudaro privilegijuotąją kastą. D.Britanijos visuomenės de 
lis, kuri neturi gimimo, turto privilegiją, gali laisvai ir nevaržomai kc 
voti, kad visokios privilegijos butą panaikintos. Sovietuose apie tokius 
galimumus nieks ir savoti negali.

Kooperatininkams žinotina.

Šią metą pradžioje Kopenhagoje įvyko tarptautinis kooperatyvą su
važiavimas. Lietuvos kooperatyvą darbuotojai, esantieji ištrėmime, tam su 
važiavimui nepateikė medžiagos apie Lietuvos kooperatyvą būklę rusu ir ve 
kiečią okupaciją metais. Suvažiavimas, pats savo iniciatyva paprašė rusus
1) suteikti žinią apie Lietuvos kooperatyvą būklę 1940-45 m. laikotarpy,
2) painformuoti, kur dabar yra ir kokioj būklėj yra prieškariniai Lietuve 
kooperatyvą vadovai ir 5) kokioj dabar būklėj yra Lietuvos kooperatyvai? 
į šituos-klausimus rusai buvo pažadėję keturįą mėn. laikotarpy atsakyti 
raštu, bet terminas jau praėjo ir atsakymas nėra gautas. Rudenop koopera
tyvą pasitarimas įvyks Škotijoj, gi spalią mėn. šaukiamas kongresas Prahc 
je arba Šveicarijoj. Kooperatininkai- tremtiniai turi patiekti reikalau
jamą infore iciją ir nelaukti, kol rusai ims ją vardu šnekėti, Iš savo pu
sės esame j a irę kaikurią žygią, kad šis klausimas nebūtą užmirštas tą. 
kurie ger. i žino Lietuvos kooperatyvą būklę svetimiems musą krašte vieš
pataujant.

Reakcijos bunkeris.

Vokietija, kaipo valstybė, neegzituoja, ją tvarko okupantai, tad 
šios šalies opieji vidaus klausimai dar neišspręsti. Juos spręs vokiečią 
tauta, kai ji išsirinks įstatimdavystės organus. Vokietijss stambioji bur 
župzija ir agrarai: ri+-erią ir kryžeiyišką ordeną palikuonys bei ją paly
dovai laukia savo likimo sprendimo. Tas sprendimas priklausys nuoto, kuri 
partijos stos prie Vokietijos vairo. Jei rinkimus laimės kairioaos parti
jos, monopolinio kapitalo tvirtovės - stambioji pramonė, bankai, draudimo 
įstaigos ir žemvaldžiai nustos savo privilegiją, nes ją turtai bus nusavi 
ti.

Šiuo tarpu, turint domėję rinkimus į savivaldybes ir landtagus (se 
mus) amerikiečią zonoje - Bavarijoj, Gros s-lies sene ir Wurttemberge iš
ryškėjo šios stambiosios partijos: krikš. dem. unija (CDU), Bavarijoj ji 
eina krikščionią Socialą Unijos (CSU) vardu; Vokietijos soc.dem. (SPD); 
Vokietijos komunistai (KPD) ir liberalai demokratai (LDR), kai, kur eina 
Laisvąją demokratą partijos (FDP) vardu.

Bavarijoj buvo įsikūrusį monarchistą partija, bet amerikiečiai ją 
š.m. pradžioje uždarė^Taigi kur turi dingti vokiečią reakeija? Si reakci
ja numatė, kad saugiausia jai vieta gali būti Krikš. Socialą Unijoj (CSU) 
Antra vertus, nors CSU jau perdažė kaikurias savo plunksnas raudona spalv 
ir švaistosi socialį^Ąp Šukiais, tačiau suprato, kad tu ’’vargšą'* priglau
dimas jai gali būti naudingas, žvejojant balsus ir didinant savo.įtaką. 
Kai priešininkai įspėjo, kad i CSU braunasi reaksijSj., krikš. socialai 
gynėsi ir reiškė ištikimybę demokratijai ir net socialiamui. Tačiau fakta 
patvirtino, kad CSU priglaudžia^ reaksiją ir ją toleruoja'.
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Šią ®ehu geguZės men; 24 d. Wiirzburgo karo komendantas suspendavo CSU 
veikėją dr. K. Dūrr^ą, buvusį aktingą nacį ir SA narį. Nebodama komenda; 
to nutarimo, Wurzbirgo CSU torganizacija išsirinko Durr’ą pirmininku-. P-y 
to karo komendantas suspendavo 'Vąrzbirgo CSU organizacijos vadovybę. 
burgo CSU org. sėdi tūli Heller ir Bergstasser, buvusieji aktingi nacis: 
Viechtacho (BaVafijoj) CSU apskrities org. išrinko į apskrities patarė 
jus dr. E. Meyer'įi .buvusį NS. org. dalyvį. Už tai CSU orgk amerikie’ci 
suspendavo. Krikš. Socialų Unija (CSU) yra virtusi bunkeriu reakcinė okiu 
pasislėpti, nors partijos centras visus tuos reiškinius aiškina, kaipo 
nesusipratimą.

Šiuo metu, kai Vokietijoj iš apačią atsikuria demokratinės inst.t 
tucijos, kai tame atsikūrimo darbė dalyvauja įvarus visuomeniniai susi- 
grupavimai, musą skaitytojai turėtą sekti šio krašto politnią partijų 
veiklą ir skirtumus.

Vokietiją ir pasaulis.

Vokietijos soc. xdem. partijos (SPD) V. d. suvažiavimas Hannover 
be kitą sprendė Vekietijos ateities klausimą. Duodame tuo klausmu sugil
tą nutarimą: ■ ■ •

Socialdemokratija,žino ęavo pareigas ir ūkinius galimumus, ats
tatant .vokiečių tautos geroVą.* Ji'siekia Vokietijos įjungimo į naują 
tarptautiną valstybią organizaciją. Šią dieną Vokietija kenčia dėl 25—Jc 
Reicho sunkaus palikimo. Ji kenčia dar ir todėl, kad okupacinės valdžioj 
neturi vieningos politikos Vokietijos atžvilgiu. Ji laukia dienos, ksš.a 
visa tai pasikeis. Ūkio griovimas, masiniai Žmonių trėmimai ir ją paver
gimas atitiko nacią politiką, šio viso neturėtą būti demokratijos -gady
nėje. Demokratija neįmanoma be žmogaus ekonominio išlaisvinimo, ji tiek 
pat neįmanoma be tautinės laisvės| todėl soc. dem. įsivaizduoja Vokieti- 
kaipo tautinį,valstybinį ir Ūkinį vienetą.

Vokietijos soc. dem. t-ip kaip visą kraštą socialistai kovoja už 
savo krašto laisvą, bet ji mano, kad neaprežto atskirą valstybią suvere
numo laikotarpis yra praėjęs. Ne kuri nors Vokietijos dalis, bet visa 
Europa turi -būti internacionalizuota; todėl Vokietijos soc. dem. siekia 
Jungtiniu Europos-Valstybią demokratinės ir socialinės federacijos. Ji 
siekia socialistines Vokietijos socialistinėje Europoje, 'f i k £ltuo kel? 
eidama, Europa pasieks visą tautą solidarumo.

Socialdemokratija žino, kad visą kraštą socialistai bendroje 
kovoje prieš išnaudojimą, imperializmą(Uigrobimus) ir fašizmą, nugalės 
reakciją nacionalizmą, laiduos visoms tautoms laisvę ir taiką. Socializ
mas nėra tolimas tikslas, jis yra šios dienos siekimas. 'j

Vokietijos soc. dem. supranta šią siekimą didingumą, todėl ji 
skelbia savo teisingą nusistatymą, aiškią politiką ir pareiškia, kė'd vi;; 
tai yra būtiniausi visos vokiečią tautos siekimai. :

Socialistą pasitarimas Anglijoj.

Gegužės 19-20 d.d. Londone įvyko socialist!nią partiją atstovą y 
sitarimas. Pasitarime dalyvavo 14 Europos kraštą, Argentinos ir 'P?lcs*ir 
socialsitą partiją atstovai. Pasitarime dalyvavo šie ministerial: . evis 
Dalton, Noel-Baker ir kt. Konferencija buvo nevieša ir pasitarimo pobudf 
Jos tikslas sukurti centras politinėms konsultacijoms ir santykiams pa
laikyti, Pradžioje buvo manoma sušaukti visą socialistiniu partiją atstu 
vus ir bendrame kongrese atgaivinti Socialistini Darbininką Internacion: 
lą,egzistavusį prieš karą. Sį pasitarimą šaukė Anglijos darbiečiai šis:’£ 
pagrindais: kiekvienas kraštas siunčia tįk vienos socialistinės partijos 
atstovą. Be to, buvo kviečiami tik legaliai veikiančią socialistiniu nar 
tiju'atstovai. Dėl šios pastarosios Sąlygos pasitarime nedalyvavo iš
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Baltijos kražtų atstovai. Internationalo atgaivinimo klausimas yra die 
reikalas. Trėmime esantieji sociąlist^iiių partijų, ir grupių atstovai, a 
fetatcnt Socialistinį Internacionalų; privalės dalyvauti,.nes "be Balkar 
Baltijos kraėtų, Lenkijos, Ispanijos ir %:t. okupuotų kraštų atątopų Ir 
nacional.o .'atstatymas yra neįmanomas. Be socialistinių partijų ąt s tęvų 
terndcionale dalyvaus Pasaulio’Profesinių Sųjungų Sųjunga. Pasitarime 
dalyvayg. iš Vokietijos socialdemokratai, mat Si partija į zonas Suska' 
” aringo j padėty. . . ■ \f

Darbo Partijos suvažiavimas

Sekmiiiiy metu ‘Bournemouth miestedvyko Anglijos Darbo partijos 
tinis suvažiavimas,;1 1945 m. gale Darbo įMrtija turėjo 3.038697 narius 
Kadangi profesinės Sąjungos įeina į Darbo partijų, tei ši grųįiė sudar 
2.5 milijonų narių, individualių narių skaitoma apie puse milijono, p 
jos suvažiavimas išklausė vyriausybes pranešimus, išdįskutavo einamos 
politikos klausimus■ir pritarė vyriausybės vidaus ir užsienio politj

Musų leidinio skaitytojams
’ '/•■'•I ‘ . r ' .

Kai kurie/rnuąų ?.eldini© straipsniai liečia pagrindinius ir estų gyvenamojo memento plausimus, todėl juos reikia atidžiai: skaitytį if, yra sųlygos, dėstomas teraa rekomar.duojame aptarti iridrskutvo-.ii“Paskaitytus numeriusplunkite kitiems skaityti.
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