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Trėmimo būklė išukdė mumyde ypatingą psichologiją, Kiekvienas 
DP laiko reikalinga skubėti, ‘‘’kubą daugiau maisto, drabužio ir kitokio 
žemiško turto prisižve joti. &kube surasti šiltesnę užuovėją "geriau
siam” tremtiniu lagery "geriausioj” zonoj. OP skuba ir su į-vykiais 
juos ragindamas.

Mumyse visa susimeta į. vieną vyriausi tikslą - greičiau grįž
ti į išlaisvintą Lietuvą, jei ne į Lietuvą,jai bent emigruoti į geriau 
šią pasauly vietą laikinai gyventi. Ir kai musą visos viltvs yra sie
jamos su konfliktu tarp 2ytą :.r Vakarą, ypatingai opia tema virsta ka
ro klausimas. Kada? DP nenori ilgai laukti ir gatavas kovą paskelbti 
rytojaus dieną. Tik ne viskas nuo jo -pareina, ir tenka išvados daryti 
iš bendros politinės situacijos vertinimo.

Ir čia DP skuba, Paskubomis prabėgdamas akimis laikraštį, ja
me teieško alarmuojančią Žinią, ar jau kur neprasidėjo gaisras. Tain 
paij su radijo, taip pat pažįstamą susitikus, vis greita akim pažvelgus 
į Paryfiįą, į dabar teh verdamą, taikos sriubą. Ar nepris.vilo? Ar nepra
dėjo bėgti per indo kraštą? x

Tas psichologiškai suprantamas skubotumas--virsta DP liga ir 
vistik jis turėtą būti proto valdomas. Mes turime suprasti, kad naujas 
karas Vakarams yra ne futbolo rungtynės, bet tragiška problemąVi sos 
Europos vakarą valstybės, dar teis-stovėdamos praėjusio karo ŠLąi^ly, 
nuoširdžiai n- 1’ taikos. Taika jiems reikalinga ne tik atsikurti, bet 
ir nau ją ' gyve.t. ą kurti. Vakarą Europa yra nėščia.’ Kapitalizmo gadvnė 
davusi žmonijai ką galėjusi gero ir blogo, aiškiai baigia savo dienas. 
Pažiūrėkim, kas dedasi Anglijoj, kuo gyvena Prancūzija, Belgija, Skan
dinavą kraštai, Italija ir pagaliau, pati Vokietija. Visa kūrybinė min
tis, visos visuomenės veikliosios jėgos nukreiptos į atsikūrimą jau 
naujam, socializmo pradais pagrįstam gyvenimui, epochiniams pakeiti
mams visuomenės santvarkoje. Ne be reikalo šiandien socializmo žodis 
lanko ir tas lupas, kurioms nuo jo seniau darydavosi bloga. Tiems vi
siems siekimams karas yra jei ne peilis, tai bent Žiaurus stabdis, ne
kalbant apie paties karo baisumus.

Bet priešingumai tarų Rytą ir Vakarą yra neišlvginami. Rytą 
agresijos debesys vis ruščieu dengia Vakarus, nešdamas skaudžią nelai
mią vaizdą, nešdamas baisiausią daiktą,- žmogaus pavergime ir niekini- 
tą. Jo negalima pasitikti tik pasyvia baime. Jo veiksmus reikia įspėti 
ir gintis. Vadinasi, karas neišvengiamas? Karo būtinumas turi būti į- 
sissmomintas žmonią smegenyse, kaipo sunki, bet nepašalinama liga0 
Taip,teisingai. Bet ir čia reikia laiko, reikia vis daugiau nesugriau- 
aamą įrodymą, kad kitokio kelio nebėra. Jei jau karas yra neišvengia- 
nas, reikia jam pasiruošti, nes jis gali būti baisesnis ir sunkesnis, 
taip visi anksčiau buvę.

Ir todėl DP neturi reikalo ir teisės ir čia skubėti 
irastu bufiu, jeigu neturi neklaidingo Žynio pranašystės, kad karą pra- 
lės įžulėję Sovietai. N eskubėti ir kartu neužsimiršti savo svarbiau
sios prievolės,- FJ$J$t is darbui išlaisvintoj 
□ i ę t u v o j . įpratome nuo darbo atsimoti abejom rankom. Kam jei 
cas šeštadienis gausi pakankamai"būksią"? Kam, jei nežinai, ar ir jas 
spėsi suvalgyti? DP psichologija pradeda virsti parazito psichologija, 
ir turėsime moralinės teisės jai pasiduoti ir ją saw ugdyti?Tai butą 
sąsikaltimas, lygus musą svarbiausią siekimą išdavystei. Ne tik grįž- 
ami Lietuvon, bet ir gyvendami sunką tremtinio gyvenimą nelemtas DP 
tuotaikas sąmoningai ir ryžtingai turime išmesti į šiukšlyną kartu su 
.žvalgytą konservą skardinėmis,
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Išlaisvintos Lietuvos ūkis turi būti planingai ūkis

I. Planuodami išlaisvintos ir demokratiškai susitvarkiusios Lie
tuvos atkūrimą, mes turime vadovautis pagrindine mintimJbet.Jčokia pa
žanga ir bet kurioj gyvenimo srity mums tik tuomet bus galima, jei — 
musų ūkis bus sumodernintas, pažangus ir pakankamai pajėgus. Dėl to 
ūkiškojo musų susitvarkymo uždaviniai turi būti statomi pirmon vietai.

Mes' ne d ve jodami pasisakome: gerai ir nąšiai dirbsime, jei dirb* 
sime planingai, suderintai, bendromis jogomis siekdami bendros gero-.-, r 
vės. Planingumu turi būti pagrista visa tautos ūkiškoji veikla. Tuo 
mes nepasakome nieko ypatingai nauja. Planingo ūkio būtinumas net ryš
kiausio kapitalistinio ūkio kraštuose iškildavo netolimoj praeity vi
sais tais laikotarpiais, kai tautos ar valstybės įvykių bubo statomas 
prieš išimtinai atsakomingus uždaviniusižuti ar būti. Taip buvo per 
pirmąjį pasaulinį karą j Taip ypač per antrąjį.

Socialdemokratams planingo, suvisuomeninto ūkio įgyvendinimas 
visuomet buvo jų programos kertinis akmuo ir kartu žadintojas kovoti 
už naujas visuomeninio sugyvenimo formas. Kapitalistinio ūkio anarchi
ja, jo nuolatiniai ir vis dažnėją sukrėtimai - krizės nešė pirmoj ei
lėje dirbantiesiems, bet kartu. ir visai visuomenei, tiek vargo, nepa
tikrinto rytojaus, siejo ūkiškas kapirelistų varžybas su kruvinais ka
rkas, kad anarchijos pakeitimas pieningumu jiems darosi svarbiausias 
siekimas. Po antrojo pasaulinio kare tas siekimas pradeda virsti rea
lybe. Jo teisingumu įsitikins net tos nesocialistinės partijos, ku
rios savo veikloje gali remtis tautos platesniaisisis sluoksniais.

Pakėlusi karų ir tris žiaurias okupacijas Lietuva bus reikalin
ga milžinišku pastangų, kad eteikurtų ir , įsijungus į pasaulinį ukįz_ 
spėtų darniu žingsnio eiti su kitomis tautomis, siekdama gerbūvio ir 
pažangos. Tatai ji pajėgs, tik planingai ūkininkaudama,

II. Kuo planingas ūkis yra geras? vykdant planingą krašto ūkį, rei
kia Žinoti, ko ir kiek jis yra reikalingas, ką jis gali pats pasiga
minti, ko ir kiek turi atsivežti iš užsienio,.kuo jis importą apmokės. 
Kai tas žinoma, ne tik kas reikia dirbti, bet ir kuria
eile. Pirmoj e i kas būtiniausia, antron, trečiiion ar Ir dar
toliau atided, b<_ ko valima ir reikia apseiti. Tuo budu planingas 
krašto ūkis :• , ..lato. < -į.e i 1 ę, išmeta bereika
lingus u a ėja, kad tas pa t darbas
dėl netvarkos ar konkurenoijos nebutų 
lygiagrečiai ir b erei k alinga i dirbamas 
d v i e jo ar ir d a u g i a u v i e t o s e. Kiek tuo budu pada
roma ekonomijos, sutaupome darbo ;ėgos-, medžiagų, kapitalo investavi
mo į įmones ir pačią gamybą, netenka pigiai vertinti. Kol musų ūkis 
bus vedamas vadinamo ’’laisvo’1 ūkto principu, Šios rūšies nuostoliai 
bus neišvengiami. Mes busime per Medui, kad galėtume sau leisti to
kią prabangą,

Tik planingas ūkis galės vykdyti musų ūkiškojo pajėgumo spartu, 
a’u’.;gj>^n imą. Pradžioje, atsikūrė aini, viso ko stigsime. Ir gerai 
dobdami, turėsime tenkintis, kas būtiniausia, kai kiekvienas naujaku- 
ris, Bet mes neprivalome diržu suveržtą pilvą laikyti savo idealu.Tu
rime kurtis taip, kad keltume r.autos gerbūvį. Gamindami kas būtiniau
sia, kartu turim dėti pagrindus naciam, pažangiam ateities musų ukiui. 
kad ir pradžioje daug ką atitraukdami sau nuo burnos. Tik planingas 
tautos ūkis, tinkamai musu ūkiškus galimumus panaudodamas, gali mus K 
vesti į sparčius ir patikrintus laimėjimus.

Darbo ne darnumą s yra viena svarbiausių ūkiškoj veik
loj negerovių. Dėl nesuderinto darbo gaišinamas laikas, darbo jėga, 
medžiagos; dezorganizuojamas ir stabdomai darbas kitose srityse; nie
kais paverčiama laukų derlius ir kitokį kramto turtai. Tų nuostolių 
dydžio dėl to dažnai nebemokame vertinti, kad vadinamam "laisvam” ūky 
eu jais susiduriam kas žingsnis ir apsipratome. ’’Laisvam’” ūkyje ne
darnumo priežastys nenugalimos, nežiūrint bisų privačios iniciatvvos
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pastangą. Gerai vedamam planingam nikyj6<beni> žyinl tų blogumų dalis ga
li būti pašalinta.

Tik planingam krašto ūkyje galima sparti techniška pa 
Žaiga, darbo našumo ir kokybės kėlimas, 
Ukig planavimas krašto mastu ne tik leidžia, bet ir verčia eiti prie 
ma s i n ė s gamybos, prie patobulinto ir našaus darbo visose musų 
ūkiškos veiklos srityse. Paaiškinimui dvejetas pavyzdžiu, Kraštui at
kurti bus reikalinga pastatyti dešimtys tūkstančių trobesių miestuose 
ir kaime. Jei statyba bus standsrizuota, - ji buri būti tokia,- trobe
siai bus tatomi pagal tipingus, kad ir pakankamai paįvairintus projek
tus. Tą darbą vedant planingai- ir krašto mastu, turi būti iš anksto pa
ruošta standarizuota statybos medžiaga, vis vien kokia ji bebūtų - me- 
dži®, plytų,betono, eternito ar kokia kitokiy. Bus reikalingi standari- 
zuoti pastatų elementai, durys, langų rėmai, laiptai, pertvaros , kros
nys ir kita. Jų bus reikalinga dešimtimis tūkstančių. Tekių pat standa- 
rizuotų geminių bus reikalingas žemės ūkis; bus reikalingas vežimų, ro
gių, pakinktų, baldų gvvenamiems namams, įrengimų tvartams, žemės ūkio 
padargų. Masinis pareikalavimas gali būti gerai ir laiku tenkinamas,jei 
daiktų gamyba bus masinė. 0 pati masinė gamyba pareikalaus specialios 
pramonės'kūrimo, darbą sumechaninant, patobulinant ir papiginant. Kad 
ta pramonė dirbu suderinta su v.įsu krašto ukiu, ji turi sudaryti vie
ną planingojo ūkio.sektorių darniai su visuma surištą. Vargu kam'kiltu, 
abejojimų dėl tokios ūkio sistemos naudingumo, o kas pasakyta apie kraš 
to. atstatymą ,tas dera žemės ukiui ir jo produktų- perdirbimui, miškų 
akiui, žuvų ukiui, drabužio ir avalynės gamybai ir šimtams kitų objek
tų, Visur ūkio planingumas darys būtiną masiną, sumechanintą, pagerin
tais metodais' vykdomą gamybą. , .

Planingas ūkis sudaro pastovias .o s
3'ą lyga s. Kas bet kurioj srity bus dirbąs praktišką diTrbą, Vh d o va
ro įmonei, valdė žemės ūkį, tas gerai žino, kokį darbe stabdį sudaro 
ikiškos konjunktūros nepastovumas, nepatikrinta vienam ar kitam gami- 
liui paklausa, rinkos pakrikimai. Kai suorganizuota, normaliai veikian- 
;i gamyba tenka urnai stabdyti, ar bent mažinti, sustoja dirbą techniš- 
:i įmonės įrengt ai, sunkiau amortizuojasi įmonės pastatai, guli be nau 
los žaliavų at .gos, guli be apyvartos pagamintos prekės, nenaudingai 
;aišta ir vargsta iš darbo atleisti darbininkai. Planingas krašto ūkis 
ustatone tik kas reikia pagaminti, bet ir suskirstędarbą. Kas bebūtų 
;amintojas, individualus įmonininkas ar visuomeninis kolektyvas koope- 
atyvų pavidale, jis atlieka tam tikrą darbą ir pagal jį planuoja sava? 
ą gamybą. Kai'įre ikalas liečia prameną, kur tenka investuoti didesnis 
apitalas ilgam laikui, planingas ūkis turi numatyti jai darbą tiek pat 
lgam laikui. Savoje, vidujinė.-; apyvartoje tatai yra visai galima ir 
epriklauso nų® musų pačių gero ūkiškojo tvarkymosi. -°et pakankamai pa
inus ir pasauliną rinką, kuri taip pat darys didelių pastaneų stabili- 
uotis, vedant ūkį krašto mastu, bus lengviau jis apsaugoti nuo sukrė- 
imų, žalingo gamybos stabdymo ir nuostolių.

Turėsime ūkiškai bendradarbiauti su pasauliu, išveždami užsie- 
in ką pagamindami viršaus ir įsiveldami iš svetur, ko busime būtinai 
eikalingi. Bendradarbiaudami, turėsime varžytis su kitais ir būti pa- 
ėgus konkuruoti. Kad galėtume tinkamai prisitaikinti pasaulinei rin
kai, turėsime ją pažinti, Žinoti jos pareikalavimus, studijuoti, ką 
r.kuria forma galėtume gaminti iš musų krašte ir musu ukvje esamų tur- 
ų, kad musų’^aminius galėtume geriausiai realizuoti. Tokiam, pramonės 
ar mažai paliestam, krašte, kaip Lietuva, mes turime daug neišnaudotu, 
alimumų musų ukiui keltijbet čia reikalinga patikima ir sumani ukiš- 
3 vadovvbė, kuri dabotų ne paskiro asmens intereso, bet visos tautos 
3 imė j imu.Sukurti pajėgius organus, kurie . 
ugebėtų sekti pasaulinė s/r i n k o s raidą,’ 
iriguotų reikalinga kryptim musų ūkį 
’tinkamai ins-t.ruktuotų j o ■ g a m y b ą, te
al ė s planingai vedamas k r a Š t o : u*, kj , a p-
ungąs toje veikloje visuomenę, ir V a 1 s - 
y b ę,
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Kas galima pasiekti subendrintomis pastangomis tęja kryptim vaizdžiai 
parodė musy didžiyjy prieškariniy koopcratyrvy laimėjimai, nežiūrint to, 
kad vadizmo Saikais ir jię buvo marginami, netekę demokratišku organ!-, 
zacijy pobūdžio.

Tarp kity, pažangesniu tautu mes dar ilgy laikę busime ne įgudę 
naujakuriai. Pas mus dar daug kas dirvonuoja. Musy krašto natūralūs 
turtai tuno kartais visai nepaliesti, kartais naudojami primityviu bu- 
du, duodami blogas žaliavas, blogos-rūšie s pusiau produktus. Kas iki 
Šiol buvo bandyta daryti privačios iniciatyvos, tebuvo atsitiktini da
lykai, Musy materialinę gerovę galėsimo keiti, intensyvindami ir tobu
lindami musy ūkį, patys gamindami vis sukštenės vertės produktus, tin
kamai planuodami geresnį musy naturally t'.yty išnaudojimą. Musų geres
ne i ateičiai reikia tokio musy ūkiškos veiklos viruotojo, kuris atsis
totu virš asmeniniu ar grupiniy iuteresy ir mokety pažvelgti į reikalą 
visos tautos protu, teisingai Žiūrėdamas, kad musy ūkiški laimėjimai 
patarnautu, visu ir kiekvieno gerovei. T. ° k į u k i b' k y s m e ge
ny o r g a na su aiškiai visuomeniniais už
de.- v i n i a i s tegalėtu sukurti demokratiš
kai organizuota tauta, o jo. uždaviniy į-į 
gyvendinimas t u o m e t/t epasidaryty gali
mas, jei krašto ūkis b uty planingas ūkis

Busime vargšai darbo jėgos atžvilgiu. Stigsime ir naprasty ir 
kvalifikuotu darbininky. Tuo tarpu musy kaimui yra privalomas žiemos Ir 
ankstyvo paves- ■ '.o mėnesiais poilsio metas, kai darbo jėgos atsarga tik 
dalinei bune. n tu jama» Je i visose srityse bus vykdomas planingas
ūkis, atkriu ..-as namie gamintis, kas ukiui reikalinga, ir kaimo 
darbo atsargos d-.r padidėtą. Jos galėtą būti tiksliau panaudojamos, jei 
masinės gamybos! įmonės butu tinkavai krašte išdėstytos ir kaimui priar
tintos; jei į kpiipą feutą nukelta smulkioji sezoninė pramonė, pigiai 
įrengta, bet panaudojanti laisvę kaimo laikę ir kelianti darbo našumę. 
Tai galima b uty vykdyti tik planingai 
ukininkau j ant.

Planingas krašto ūkis suriša tauta, paskirę žmogy daro sąmonin
gu visumos dalyviu. Tas surišimas bus juo stipresnis, juo ukiui bus 
duotas ryškesnis visuomeninis pobūdis, Tautinės vienybės Šukiai, tiek 
ryškus mūšy nelaimią laikotarpiais, per^pisningę ūkį įsigvfcy, suaugtą 
su organiniu žmogaus pajautimu, verčiančiu laikytis vieningos veiklos 
ne tik darbe, bet ir visam tautos gyvenime, ne tik nelaimės laikais, 
bet ir laimės siekiant.

Kapitalizmo kr,;S<ė ir demokratija

"A.K." Kr,2 esame išaiškinę poliriniy partijy kilmę ir jy esmę. 
Iš to aiškėjo, kad politiniu partijų buvimas ir jy veikla yra neatski
riamai susijusi su demokratine valstybės santvarka. Kiekvienę tos san
tvarkos parovimę neišvengiamai seka ir politinią nartijy pairdinimas 
arba jy falsifikavimas.

Kapitalistinis ūkis, pradžioje klestėjęs ir išvystęs milžiniš
ka gamybinės technikos pažanga, iki tol neregėtą transporto išaugini- 
mę, pažangą visose mokslo srityse, kaskart aiškiau rodo, kad jis serga 
nepagydomomis ligomis. Viena pagrindiniy jo ligy buvo ir tebėra kapi- 
talietinio ūkio nesugebėjimas apvaldyti jo išugdyta gamybinę veiklę i 
ją derinti fu rinkos pareikalavimais. Vis dažniau pasikartoję to ūkio 
■sukrėtimai, virtę chroniškais, vertė kapitalistus ieškoti priemonią/ai 
ligai pagydyti. Laikotarpis tanjp dvie jy pasauliniy kary buvo kartu ir 
skaudžiausią kriziy metais, krizės metais pačiam kapitalistiniam ukiui, 
aiškiai pakrypusiam į savy galę, Tam laikotarpy kapitalizmas padarė 
paskutinią pastangą gelbėtis, savo reikalui laužydamas politines vals- 
tybią santvarkas ir išvystydamas aparatę kapitalistiniam ukiui tvarkv- 
ti iki kraštutiniy riby. ''Laisvasis" kapitalizmas virto monopoliniu,
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savo diktatūrai pajungdamas kraštus ir Žmones. Ir pirmutinis jo smūgis 
buvo taikomas kapitalizmo mirtinam priešui - socialistiniam darbininku 
sąjūdžiui, kartu ir demokratijai, be kurios tas sąjūdis negali tarpti.

Tai buvo paskutinis, nepapfaistai žiaurus kapitalistinio ūkio 
pasispardymas. Kaip ir anksčius, jis turėjo privesti prie naujo pasau
linio karo. Tuo karu baigiama pagrindinė sąskaita kapitalizmui, kurią 
jam.dabar patiekia dirbpftči.ųjų masės. Sis kero galas sutampa ne tik su 
kapitalistines ūkio likvidacijos praūžia, bet ir butinu denjokmtinog . 

*Ste ikurimu, kur ji bugo palaužta ir ilgus metus niekinama.'’Tr, demokra
tija atsikuria pilnu savpturiniu -ne tik kaipo politinė, bet ir kai
po socialinė demokratija. Kartu su ja atsikuria■ir politinės partijos. 
Šio straipsnio tikslas - pavaizduoti kapltaliamo gyvenamą•krizę.

Kapitalistinio ūkio sistema, atsirėmusi į visiškai laisvos ' 
iniciatyvos pagrInga, šio šimtmečiu „pradžioje, niekeno nevaržoma savo 
išsivystymo eigoje, nunoko ir priėjo prie monopoliniu formų .š Neribotos 
konkurencijos eigoje, silpnesnieji tam tikrų sričių gamybiniai viene- 
-tai. stipresniųjų konkurentų. ėvaudžismi, turėjo arba išvYjjįį^.rbTr-rB*^—— 
klusti stipresniųjų valiai, 1’uo b;.;ča Iškilo galingi apjungtos pramonės 
organai - k o n c e r n a i. *' y . x

Koncernai suėmė-. į savo rankas atitinkamas žaliavas ir, naudo
dami jas gamybai',, leipdavo i rinką visiškai išbaigtu gamini.. Gamybos 
suracionalizevimss sudarė kone?, r rems balimumą pasidaryti Visišku ir 
absoliučiu še imininku prkkių rinko j<.. Kitose pramonės šakose, atskiri 

' pramonininkai, kad monopclizuotį rinką suėjo' i s.-i n'd i k at u s. - 
antrą mondpolinio kapitalizmo fermą .< Monopolinis kapitalizmas paneigė 
"laisvąjį-*'. Jam Įsigalėjus, gaminių kainų'nė išlygindavo laisvoji kon
kurencija' rinkoje, bet būdavo nustatomos sindikatų biuru.

i Trestai, sindikatai, kartelės, monopoliz-avęėtskirų'kraštų rin- . 
kas, siekė oas'aulio-rinkų užveldymo. .Plieno, chemijos, dažų, elektros 
reikmenų, naftos, cemento gamybos i-r .Žaliavų šaltiniai pateko j. galin 
gų'ir koncentruotų junginių rankas. Kiekvienas, pagalvojęs, supras ką , 
reiškia, kai vartotojas patenka į. diktuojamų kainų žiaunas ir JsĮvaiz
duos, kokią n ' ..rasta galią Įsigiję monopolinis, esmėje parazitinis 
kapitalas. Da ieš Šį k'arą periodinė spauda kartais primindavo skai
tytojui tokių lakių, kad Prancūzijos ųkį. valdo 200 šeimų. Kad Japoni
jos stambioji .prsmon.ė yra vienos šeimos rankose, kuri susideda iš 156 
asmenų, ' artimų ir tolimesnių giminaičių. z ’ '
’ ' • Pramonės avveju silpnutėj Lietuvoje \81aus bravorininkų sindy- 

'ka'tas valdė visą Lietuvos alaus gamybą, diktavo kainas ir kaikuriuos 
savo konkurentus "migdė'* iŠ anksto sumokcmoniis poilsio sumomis, kad ne
dirbtų. Plytų gamybą bUvo monopolizavę s Ūkio Bankas, sindikato prieša
ky pastatęs "Paleunoną". Nors potvarkiais buvo nustatytos tvritos kaine? 
plytoms po 60 litų tūkstančiui, vartotojai mokėdavo dvigubas kainas už 
plytės ir džiaugdavosi jas gavę. Plytų kainų pasėkoje kildavo butų kai
nos ir liesdavo-"plačius visuomenės sluoksnius, kurje ir nepagalvodavo,.

juos tomis malonėmis lairino.^
Monopolinis kapitalas, turėjęs savo rankose neribotą ūkinę ga

lią, diktavęs rinkos kainas, . turėjo tegalia patikrinti sau ir ateity 
jau politinėmis priemonėmis. Demokratinė santvarka šiam reikalui netilo. 
Politinės partijos,’ laisva spauda ir parlamentai sudarė sunkumų ir 
grėsmę monopoliniam kapitalui. Pravesti per demokratinius parlamentus 
muitų pakeitimus, kad apsaugoti parazitinį kapitalą nuo užsienių kon
kurencijos, būdavo gan sunku.. Apsiginti nuo mokesčių taipgi būdavo ne
lengva. Darbininkų ir tarnautojų atlyginimo, sębialinio aprūpinimo rel 
kabai gulė ir ant kapitalistų, taip pat kliudei monopolistų reikalus. 
Konfliktas monopolinio kapitalo ,ir demokratijos darėsi neišvengiamas.

Šitoji bėda dar šiaip taip buvo pakenčiama. Bet monopoliniam 
kapitalui .vis didėjo grėsmė i.'^ darbininkų sąjūdžio. Socialdemokratinės 
partijos, jei jos demokratiniu keliu laimėtų daugumas parlamentuose, 
be abejonės butų ėjusios prie" monopolistų pašbojimo, ,vėliau ir prie vi- ' 
fjĮj&ko/J jų likvidavimo. Dirbančiųjų masės ir taip jau buvo neramios.

' Z-. ■ - J
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mosiu pusės galima buvo laukti tiesioginės akcijos prieš kapitalis- 

t-inią santvarką - jau 1920/21 pietai davė pavyzdžiu Italijoj, Bavarijoj
ir k .i

1913 m., karui pasibaigus, skurdas palietį-ir -vidurio sluoks 
■niv's psrandurnas ju gerovę.. Pinigu vertės smukimo 
■ gyvenimas b.jv.o ypą'1
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laukia ss^o eilės vumb'-. rgo-ka lt iramy jy suble . 
lokrstijl i?’ Italijoj ir Vokietijoj prasidėjo ne 
rbiniaky profesinių sg jungu,- socialistiniu laik- 

spaustuvių, partiniu busniniu deginimo ir tu orgn- \ 
no. Priešas'ge ra i žinojo kur reikia i;aikinti.Kapi-

Konccrny/ainčikaty, stambiu jd banku val
io yieŠojon nrenon 
i vėl: i pa s ike i t imu

ne įlindo

ožkų

tii'k.’.’i rinktus parlamentus 
n į darbininky sąjūdį,
i jf/'. Deki?.t»uotoė ios minios 

ęjud-is pa
ini i st in i u '

t a i- i’* t o špa lv-ą . Za d ė j o kur -

tc£n gerbūvį. Visiems siek' 
i’J diktatorisi iš Kruppu 
ęsnį atsirėmimą j srisuome-

- . <- - - j nabic-nalf’OGi-ą] isty, lla-
lijoj Lietuv'->je taurininku- Tt-i buvo v i e n i n t e 1 ė .s
!,aato,ie ve 1 ios partijos ir Savotiškos. Tos tebuvo "vadu” rinktinės 

+ kartu vadisti.nio re'žimd pe-
n7.uk.ej.es, kuriu b a nenėt-ls pavergtos tautos ,..~

- k®'/.®1 -'fę Kfci'-i'U prie globs tiz kuriasi ir .
.arpąpa privilegi jurtos grup užkulisiais,- Šašai'ant

■ j.3 J. /V . ^noj Ka tp ir k- ir bolševizmas nukrypo į
kaeus, ėVė.tim.n krašty užgrobimus ir jy pavergimą. Toks yrfe diktatūrų 
KX x 1'iS « z

igo buržeazinės- diktatūros Vakaruose. Įvvkiai bręsta ir ar jie 
r 'Ugimo ir bolševikinei diktatūrai jau artime j ateity, nesi-

j.mamc^ p^ą/iadaati.. Bent vakaruose kelias'demokratijai irne tik politi- 
nt 1 ' soei.-flirei jau laisvas.
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Socialdemokratija visuomet vertino demokratinu santvarką kaino 

tobuliausi? žmoni? sugyvenimo forma. Tikroji demokratija, tvarkydama 
bendruomenės reikalus daugumos valia, visiems be išimties garantuoja . 
pagrindines pilietines laisves; ju tarne te isę t laisvai-re ikS'ti savomin 
[tiš, jas propaguoti ir organiuotai veikti. Demokratinė santvarka gerbia 
žmogų, leidžia jam vystyti savo gabumus ir duoda sęlygas laisvai augin
ti tautos kuriamas aa jėgas? Kai politinė demokratija kapitalistinėj 
santvarkoj•dėl turto privilegijų'daugel! tu laisvi? neturtingiesiems 
darė iliusor--įnėriis, dabar siekiama pilnoji demokratija - p-'litinė ir 
socialinė - leidžia-sukurti tokį g7ver.imę, kur ir socialinės neteisybės 
ir turto privilegijos butu pašalintos, kur bendra-tautos gerovė butu 
keliama bendromis .pastangomis ir kiekvienam patikrint? žmogaus vertas- 
gyveninio sąlygas. Tik jos. padeda pagrindus tekiam žmoni? sugyvenimui, 
kur ne tik tautos vienybė, bet ir tautu vienybė, paremta žmoniškumu, 
žmogaus asmens ir 'jo teisiu gerbimu virstu neklastinga tikrenybe. •• 

Ta kryptim jau einama. Anglu Darbo Partija, gavusi iŠ laisvu, 
demokratišku 'rinkimu daugumu, tautos daugumos pavedimu pradeda tertvnf* 
kyti Anglijos gyvenimu. Eidama prie visuomeninio ūkio, bendram tautos 
labui, ji jau nacionalizavo eilę svarbiausi? tau'tos ūkio sričių*Nacio
nalizaciją vykdys ir toliau. Kaipo dauguma, ji daro sprendimus savo , 
val"i.a ir darosi dabartinėj padėty taip pat diktatūrinė partija. Bet ta 
demokratinė diktatūra nepalyginama su.nacistine ar Lclševistine dikta
tūra. Demokratinėj santvarkoj valdančioji partija pasilieka tokia tol, 
kol turi tautos daugumos pasitikėjimu ir paramą. Kiek ji bebūtu skait
linga' savo atst-ova is parlamente, ji gerbia mažesniųjų, teises, nevaržo 
Ju veiklos, nesibijo j? kritikos, netrukdo joms patraukti taut? savo 
pusėn. Churchills, galingo geležies ir plieno tresto dalyvis, atkaklus 
derbieCi? re.formu prizininkas, g£-li laisvai kritikuoti ju nutarimus ir 
Žygius,- įrodinėti tautai, kad jie blogai daro. 'Nie-kns jam burnos ne už
čiaupia. Ir tame yra demokratijos pranašumas, garantuojęs tauto! nor- - 
malu ir teisingu jos gyvenimo, vys t Tynęs i.

Socializmas ir '.gi ja .

Sopioj kaipo mokslą# gisuomenės gyvenimo eigai pažinti ir, 
ję paveikiant. siekti r.am tikros visuomeninės santvarkos, socializmas 
kaipo pasaulėžiūra neturi betarpiško kontakto su religija. Religijoj 
žmogus ieško stsakymp į. "amžinuosius klausimus", į žmogaus buities pro
blemas; religija jo mintį nukelia toli nuo kasdieninio gwenimo turga
vietės į dangiškus tolius. Socializmas yra ištisai žemiškas, susijęs 
su žmonijos gyvenimu .ašar? pakalnėje, su Žmonių santykiais ir siekimais 
jo šiokiadleninėj būklėj .Kontaktas t? r p žmogaus socialistini? težiurę 
ir religiniu jo įsitikmlm? susidaro pirmučiausia paties žmogaus sąmo
nėje, kurioje jie susiduria ir darosi .derinimo reikalingi.

Ar sooi<-< i izmns rodo šiuo atsitikimu agresijos, ne pakę sda.mns. ša
lia savęs rX Ilginį? žmogaus įsitikinimu ir pačios religijos?

Mus? priešininkai iŠ klerikalini? sluoksnį? tarpo į t? klausim? 
atsako - su mažomis išimtimis - labai kategoriškai. Kai mes pradėjome 
veikti Lietuvoje, katalikę bažnyčios galvos pasitiko mus šiurkščiu kai
tinimu. Anot j? kas socialistus, tas yra bedievis, religijos priešas 
ir los griovikas. Uolesnieji j? ėjc dar tolinu, jie viešai tvirtino, įt 
kad sacinl-i štai es? pikti Žmonės, be moralini? vnržtę, tvirkinę "pras
tus" Žmones; del to jie esę p,..i;ęoQo talkininkai. Toks socialisto ver
tinimas-buvęs įprastas ne tik Lietuvoje, ne išniko- ir šiandien, nors jis 
jau virsta kaimiško klebono p-fiAyrcTa-.- Kaip gi yra iš tikręję?

Į tę■ klaus-mę atsakydami, mes turime visu pirma išvesti aiški? 
demarkacijos* liniię tarp religijos bei religini? Žmogaus psitikinim? 
ir pačia tikybiniu sistemę, atsirėmusivu-neJtintsmomis-iir ne klaidingomis 
dogmomis,kieta i stabilięuot? Kiek individas savo religinėse pažiūrose 
-ir ^-u-Umuosc—yrs-Atnogus pats sau, laisvas Ir tepriklausęs nuo savojo
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proto ir sąžinės. 'Lėk prisidėdamas prie kurios tikybinės sistemos, tap 
damas tikybinėm bendruomenės. nariu, jis tos laisvės netenka: jam'daro
si privalėtas bendras bendruomenės tikybinis pa gjulr.de s. Sakysim,krikš
čioniui - N aująsis. Testamentas, kuriuo remiamas Kristaus mokslas; ma
go metikui - Kerens.. juo tikybinė bendruomenė yra labiau linkusi} au
toritetinį principų, juo jos nąrvs netenka daugiau laisvės savu išmany

mu spręsti . re Ilgines problemas,. Jis pasidaro savotiškos tikybinės vals- 
■/jjybės-pavaldinys. privalus stropaus klusnumo □

Tikybinės sistemos, besivadovaujančios autoritetiniu principu, 
logiškai turi išvystyti tikybinę ^avo ijerarohijų su aukščiausiu au-

- t.oriteuu priešaky. Dvasiškos ijeravehijos uždavinys - vadovauti tiky
binei beddruomenei ir-paskiram asmeniui jų religiniam g^nrenime ir daž
nai uū juos spręsti tikybines problemas. Religinės laisvės čia žmogui 
lieka dar mažia*.

Autoritetinės tikybų sistemos, tik save laikydamos iieklystan-
. Šiomis, nepakenčia kitaip tikinčiųjų ir yra linkusios į. aktyviįr agresi

jų, į ’’užkariavimus” ir ne vien įtikinimo priemonėmis. Savo laimėjimai® 
užtikrinti jos imasi vadovauti netik tikybinės bendruomenės religiniai 
gyvenimui, bet ir visam jos gyvenimui, kartais eidamos labai toli. Re
ligijos autoritetas tuomet buna pezrudo jamas ir visai žemiškiems tiks-

, lame; tikintysis darosi klusnus įrankis tikybinių ijerarchų rankose, 
Ilginiais savoj.' įsitikinimais ir sudažnai e’idpmas net kpnfliktan su 

sava sęžine i
Kalbėdami apie socializmo santykį su religija, mes skiriame re- 

ligiją',nuo tikybinių sistemų ir, šias pastarąsias nuo dvasinės.jų ije- 
rarcbįjcs«• Mums kiekvieną jų yra sau ir viena kitos nepadengia.

Papildomai tenka pasakyt j , kad tikybinėms sistemoms nužengus į 
; žemę , t >7..l ;.ėi■jbrhlj . tvarkyti ir Žemiškus žmonių re ika-

.?> tarp tikybinei?, srities ir socialistinės darosi pastovus, 
ir gyvenimi Škas. Ir vienas ir antras veiksnvs, siekdami ve 

bendruomenei, susitikdami susiduria krūtinėmis, bent 
kitą kliudo alkūnėmis, ir. jų santykiai iš esmės keičia- 
-tsitikimu socializmas yra agresyvus, pirmas pradėdamas

■ ■ocializmaš, eidamas su praktiškais savo uždaviniais 
•'i.-cs,. 13 karto ir aiškiai nustatė < savo santykį su reli- 
s.ccislist i.nės partijos, savo programas pagrindusios 

pradais, aiškiai formulavo, kaip jos žiuri i re- 
r e 1 i g i n i ų į s it i k i n i m ų V’ 
kaip n o r i. K a i p ir k u o tiki- 
ir sąžinės d.-a 1 y k a s, ir Šioj\in- 

eros srity niekas neturi teisės žmogaus prievar-

labai dažnai 
dovauti .žmonių

si, Ar iv šiuo

- ''Veik
. k dirbančių

ligijų, v i 
1 a. i s v ė. 
t a v o j o 
žymiausio j žmogaus bus

Socialdemokratijos programa siekia ir realaus sąžinės laisvės 
patikrinimo: ji. r e i kalnu j a- atskirt i b a žnyč i ą 
n u o valstybės ir' m o k y k 1 ą nuo b a ž n y čv i o s< 
Tatov re iškis, kad socialdemokratų nusistatymu tikybiniai asmens ir 
tikybinių bendruomenių reikalai nebūtų siejami su jų ūkiškais ir socia- 
linisįs santykiais ir pirmoj eilėje neveliami 1 politinį gyvenimų,Vi- 
eiška tikybinių bendruomenių laisvė pačioms tvarkyti safo reikalus, 
neįsileidztant į juos policininko, bet ir jam ne talkininkaujant, nors 
tai butų ir pelninga, Del ko taip susi statome? .

Kfkbščioniškųjų tikybų praktika praeity, ypač katalikų ir pro
gos lavų -’ažrydių, davė perdaug medžiagos tokiam, re iknlayimuij Absoliu
tino j Rusijos monarchijoj valstybės ir bažnyčios bendradarbiavimas bu
vo tic-k ryškus ir pastovus., kad jis gavo oficialų savo suformulavimą: , 
carų Rusija remiasi trimis banginiais ir vienas jų yra provoslavija. 
Carų despotija mokėjo visiškai pajungti savo reikalains stačiatikių ba&-
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lydumą tikinčiųjų 
v, t,i j ar per sau 
ilk^birius žmonių 
'i buvo pakankam*' 
cos' Sveątuzia ir n 
c i a s - scc įą 1 i ne s n- 
cad ir feodalų gadynę Europos Vakaruose ir pas mus Lietuvoje 
bažnyčia.
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čiųs i jerarchi ja. ir bažnyčių panaudoti kaipo moralinės prievartos 
iemonę liaudies klusnumui palaikyti. Katalikų bažnyčia jos įsigalė
jo amžiais pati ėjo į politinį gyvenimų ir, religiniai motyvais vnl- 
’ minias, per jas bandė valdyti katalikiškas valstybes,

klusnius monarchais. Bažnvčios ijerarchija naudojo 
jausmus kaipo įrankį visai žemiškiems tikslams. Kur 
įsit/virtinusi, bažnyčia stodavo už esamos santvar- 

liedįamumų, Kristaus ir Dievo vardu sankcionavo toj6- 
teisybes, kurios šaukėsi dangaus keršto. Prisiminkim 

Ar- Tuomet 
katalikų vyskupai ir vienuolynai, lygiai su pasauliečiais lai 
mėse vergis-baudžiauninkus ir ne blogiau už kitus mokėjo rai

dyti rykštėmis jų nugaras. Kas tuomet drįso sukilti prieš esamų san
tvarkų, buvo bažnyčios smerkiamas kaipo atskalūnas ir"Dievo nustatytos 
tvarkos ardytojas.

Katalikų bažnyčia savo autoritetui stengėsi pajungti ne tik poli 
tinių, ekonominių ir socialinių santykių sritį, bet ir mokslų.Giordano 
Bruno'turėjo savo gyvybe užmokėti užtai, kad skelbė Žemę besisukant 
jpie saulę, o tuometinės bažnyčios galvos tvirtino priešingai. Svietiš
koj! valdžia tuomet buvo klusni dvasiška jai ir pasiuntė Bruno į degan- 
• į laužų .1600 metais R’omoje. Visas inkvizicijos laikotarpis su jos bai
liais žiaurumais buvo pridengtas Ditvo vardu ir kova už neva Jo nusika
sytas amžinas tiesas. Tai tik ryškesni žmogaus sųžinės prievartavimo 
Pavyzdžiai senesnėj praeity.

Tas pat buvo ir vėlesniais, kapitalistinės santvarkos viešpata
vimo laikais. Bažnyčia laiku susioriJentuodavo dėl vykstančių visuome- 
lėje pasikeitimų, ir naujai santvarkai susikūrus ir įsigalėjus, kaipo 
raisyklg, pasiimdavo jų ginti, ar bent aprobuoti. Ji aprobavo ir kapi
nio dirbančiųjų išnaudosimų. Religijos autoritetu iš sakyklos, per 
mokyklas, snaudoje ji ragino išnaudojamus būti klusniai? išnaudotojams 
fKiū^yyo svoriu-puldama tuIb.fi, Ino $ i rijančiųjų "Sąmonę jay.Jįcviete

; uos:'Siekt i naujos, teisingos santvarkos. 'Prisimink ibi. ką d. ir popiežiaus 
.eono XIII-jovenciklik^ ’’Rerum novarum”, nukreiptų pr.i«# ’socialistinį 

Prisiminkim visai konkrečius muaų Antanavičių žygius 
Aojas pralotas ragino žmones, k?TdT.socialistus išdavi- 

> Kas tuomet vozojo religijos brajggenybes gyvenimo

■arbininkų sųjudį. 
02 į gyskupo pav--. .. - 
.etų caro žand . t 
jalo j? ■

Socialist in: 
matjrtyti, bet ir už 
cybinių bendruomenių 
??s tai kova i jr iūoūavor savotiškų tikybinių dogmų aiškinimų tikintie
siems, socialia ną j t< sdavo ir* dogmų aiškinimų, dažnai remdamasis Kris- 4 
:-aus mokslu. Bet Ac ai b\vo" kove nu religija, ,ar su tikybomis? Me. Tai
uyo kova su kleru, atsistojusiu t*;tingųjų pusėj. T uo kleras dažnai 
^tikrindavo sau sotų stalų ,Uet. už th i turėdavo mokėti ne tik nutolimu 
uo Kristaus mokslo, bar. ir jo v dov u j mų tikinčiųjų klaidinimu. Rei- 
alaudama bažnyčiy.- tskiA'l-t-^uo v Istvbės, socialdemokratija atpalaiduo- 
a klerų nuo reikalo ’’giteSyti”. • ‘ -------- ;

Bet mums sakoma: jus esate jėzuitiškai nenuoširdus. Istorini*' 
aterialįzmo, kuriuo jus remiatės, viskų žmonijos gyvenime aiškina-pr#^ 
astingumo principu ir pasikeitimų priežastis ieško „ir suranda Čia pat 
nt žemės, žmonėse ir jų veikloj. Jis nepalieka viejos Dievo valiai p a- 
ireikšti. Ar gi .tai nėra noras parauti žmogaus religinių įsitikinimų 
Jdiaė šaknis ir dar klastingu budu? ‘ / ., • '[ . :

darbininkų sųjudis mokėjo ne t ik savo siekimus 
juos kovoti. Kai priešu eilėje atsidurdavo ir ti- 
jįC'įįpv^i;* socialistai vedė kovę ir su jais. Jei kle-.
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Visai teisingas priekaištas iš tųjų pus&s, kurie mano, kad Dievy
be tiesioginiai tgarko žmogaus ir tautų likimų, įsiterpia į įvykių ei
gų kiekvienu Jai reikiamu atveju, koreguoja nukrvpimus, baudžia už-Jos 
valios nevykdymų. čia pat skirdama pabaudas piktiesiems, palaimindamas 

: gerųjų dorjWes, jei tik jiems.ne skiria bandomųjų egzaminų. Tų žmonių 
- įsitikinimu-visi svarbieji Žmonijos gyvenime Įvykiai - karai, revokiu- 
citfos, didieji ir mažieji išradijnsi, pažanga ir regresas - tas viskas 

"./ra Dievybėj valios pasireiškimas, išeinųs iš moralinių dėsnių.
Istorinis materializmai taip įvykių neaiškina. Bet ar tai reiš

kia religijos parovimį ir jos niekinimų? Manome, ne. Ir dėl to manome, 
kad.-Dievybės supratimas nėra bet kurios tikybinės sistemos standari- 
zuoto sųvoka. Istoriškai imant, jis keitėsi pas žmogų nuo jo paties 
pasidirbdinto fetišo iki aukščiausio, t-obuliausiOvProto sųvokos, iki 
Žmogui, nepasiekiamų tobulybių esmės, kaipo visų daiktų Pradžios, iš 
karto nustačiusias dėsnius, pagal kūriuos nekoreguojamai vvstosi visa
ta. Ar toks Dievybės supratimas yra galutinis, mes nesiimame spręsti. 
Bet'kad jis keitėsi amžių bėgyje bent eilinio žmogaus sąmonėje, ori- -» 
klausomai nuo jo intelektuelio lygio ir gyvenimo sųlygų, tas mums vi
sai aišku. Ir ne tik paskiro žmogaus. Katalikų bažnyčia ilgus amžius 
vaizdavo- pasaulio ir musų planetos atsiradimų literatiškai'taip, kcip 
tai poetišku bud u atpasakotu .Sv. Rašte. Kai evoliucijos teorija davė 
kitokį planetų ir jose -gyvūnijos išsivystymo vaizdų, ar ir kata-likų 
bažnyčios aiškinimuose daug kas nepasikeitė ir nesikeičia? Mes manome, 
kad iš dabarties tikinčiųjų katalikų,jei jie butų perkelti į Galilėjaus 
amžių, daug kas kartu su G, Bruno eitų ant degančio laužo, jei tik tie 
parodytų Galilėjaus įsitikinimų tvirtinimų. Kaip bus ateity, mes ne- 
žinome, bet mes laikytume visai natūraliu daiktu, jei ud penkiasdešim
ties metų,- gal ir ankščiau, oficialioji katalikybė pasidarytų uoli is
terinio materializmo &a linin'- -5. Kad tikinčiųjų krikščionių eilėse, jau 
Šiandien yra tokių, tai yra Vieša, paslaptis J ir.tai yra geriausias ar-, 
gumentas prieš, tvirtinimų, kad socializmas ir religija- yra nesuderina
mi dalykai.
Sočialįzmc^konkvr- ”.tai,lrekomenduo jasi. Klasių kova . 

s 9 . *

z. Krikščioniškosios stovyklos- ideologai, tęsdami savo žygį prieš 
meirksizmų (M.Žid. ITr.6), šį kartų palietė klasių kovos, socializmo ir 
religijos santykių klausimus. Mums kiek nuostabu-, kajį ofensvvininkai 
kąikurif'is esminiais klausimais patys nepasisako. Jie save slėpdami, 
vis.šneka apie kitus, bet apie save .tyli. Suprantame, kodėl taio daro- 
m@. Musų idėjiniai priešai., neturėdami savo ideologiniame bagaže vi
suomeniniams santykiams dualizuoti metodu, neturi aiškios^visuomeninės 
raidęs'perspektyvos J todėl nežino į kurį uostų pagaliau Jiėsns teks 
įplukdyti savasai, audrų blaškomas ideologinės ir praktiškosios.poli
tikos laivas. Vieni jų spėlioja, kad visuomeninės audros nurims, na- 
dė'tis pasikeis šiai stovyklai palankia prasme. Tada lošimas galės eiti 
senomis/ mums Žinomomis, kortomis. Jei visuomeniniai santykiai radika
lės, vyks dideli ukiniaj pasikeitimai ir kelio atgal nebus, tuomet teks 
lošti, jei ne raudonomis, tai nors rusvos spalvos kortomis.

Nenorime tuščiai šnekėti. Senieji ir net^ip' seni laikai yra 
dokumentavę faktusr kurie rodo, kad Ši stovykla moka prisitaikyti nau
jomis ir išpyškėjusioms visuomeninėms konjungturoms. Šie, kai kelio 
argel nėra, krikščioniškieji ideologai7 iš paskutiniųjų ir atsitikusių
jų .eilių, alkūnėmis praskina sau kelių i, pirmąsias vietas ir skelbia 
naujiems laikams prįtt-ikiatus, kad ir iš kitų skolintus Šukius. Sočia-, 
Tįstai kadaise klėrikslstns buvo peklos išperos, klaidingi pranašai, vi* 
semis piktybėmis apsėti visuomenės suvedžiotojai ir pan. 0 dabar? Dem<r 
kratai jiems buvo tušti pjl.epiai ir svajotojai. Kai demokratijos sieki?-'
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įai pasidarė realus dalykas, atsirado krikščioniškieji demokratai. Mes' 
;erai 'pažįstame krikšč'. demokratus. Mes vertiname ksikurįuos jp vadovus , 
:r jp ištikimumu demokratijai. Bet mes negalim užsimiršti 192o m. gruo- 
.žio mėti. 17 dienos' įvykip, kai Lietuvos demokratija buvo "de^okrątp" 
varduota -su viltim gerai pelnvtis . Prieš dvejetu metp iŠ tos pačios 
tovyklos girdėjome gridėjome krikščioniškojo fašizmo liaups Įninku.® j 
sivo rodoma į Portugaliją, kur Sis fašizmas praktiškai reiškiasi. Kai 
■rięš metus demokratiją atsikėlė iš kraujais pasruvusi; „griuvėsip, "demo
kratais tapo visi. Pasipylė ’'tvarkingieji" , "pareigingieji","laisvie- 
ii" ir kt. demokratai, neminint iš seniau mums žįnomp demokratp. Bet, 
jei sąlygos pasikeistp ir iŠ kanto iškištp-gairę -aašizmas iš nuv.irusip 
ėlęs, kę tuomet bylotp vis’i šitie demokratai?

Sis laikotarpis yra nevien demokratijos^ bet ir socializmo ryš
ki-.. ■priešaušrip laikotarpis. Darbiečiai laimėjo Anglijoj. Vadistlniuo- 
e fiuropos kraštuose atsistatė soc. demokratinės partijos. Kofa kapi
talizmo su. socializmu įžengė i lemiamuję fazę. Visuomeninės buržuazi- 
lės srovės, kokios jos bebutp, turi norom® nenoroms persirikuoti. Per
dori jentuo ja ir krikščioniškoji stovykla. Šioje stovykloje susiforma
vo bei formuojasi•krikščioniškieji social*! beivkitaip pasivadinusieji 
^judžiai su socialistiniu atspalviu. KVįkus, anuomet vien paniekos 
'ertas žodis "socializmas" krikščioniškpjp politikp dabar tariamas su 
■is.iau malonia šypsena. Nors,.sąlygoms pakitėjus, giskas Žmonip san'tv- 
siuose kinta ir turi kitėti, bet krikščioniškosios ide.ologijos Žmonėms 
judingas, savotiškas ir ypatingas prlsitaikym-. metodas. Socializmas 
'iai stovyklai dabar darosi priimt Inas,’bet socializmo ideologija juos 
iukrečia iki kaulo. Šitie visuomeninip sluoksnip galvosenos kitėjimai 
‘ciškiasi tik todėl, kad kapitalistinės epochos pagrindai keičiasi! iš- • 
’udojamp^p klasės, nacionalizuodamos gamvbos priemones ir žaliavas, 
/.įginkluoja kapitalistp klasę, kitaip tarus, klasių, kova 
rra įžengusi į lemiampję stadiją. Afrodo, 
tad kelio atgal į senpjp laikp santykius jau nėra. *

Tačiau, palikę,šaly klasip kovos klausimus, nan^grinėkime krikš- 
ioniškojo fronto orientacijos keitimo taktikę; išsiaiškinkim ję iki 
lo, statydami v ■>us'taškue:.-aiįd'-ręikiamp raidžip.

is toninio materializmo ir'klasip kovos principus, nors tie 
;rįnc.ipai yra mokslu pagrįsti, tasai frontas atmeta. Bet jau pakenčiat . 
;inoma, suspausta šird-imi priima, priima, kaipo neišvengiamę butinumę, 
loęializmę. Kodėl taip daroma? Šitame klausime gludi visa, labai mik- 
.iši sugalvota strategija. Pažiūrėkime: jei priimamas vient tiksocia- 
.izmas-be' f o, filosofinės. sistemos,--tada darosi įmanoma prie socializmo 
pvokos prisegti ir Šitokį būdvardžiai! krikščioniškas*i socializmas

j soči*- 
i d ė j p*ragalba ir gali 

viso to, žinoma^ nieko ge- 
. - bet višt-

j * . - a — — <-> •------- —---------------- — - ------r----------------------- ----------------------------- ------ — --------

rikšctoniškieji socialistai ir t,t. Šitokiu operacijp padarius, 
.izmęt ge'lima motyvuoti a b s t r. a’, k A6 i u :‘ 
fė jį paremti bažnyčios tėv-p pamokslais. Iš ■ 
■o neišeis.,ir gausis ne socializmas tikrąją to žodžio prasme, Lt b »ii3b- 
;aidis. Paukščio pavidalas bus išlaikytas ir kai kas per savo žlibumę 
smės nep-'stebės ir nesupr's, kame šia reikalas.

Turime įspėti skaitytojus ir krikščioniškuosius ideologus, kad 
š tokios strategijos gero nebus. Jei kaptę žmogus išnarpliojo painius 
isuomeninius santykius, pažino jp esmę ir davė'istorijai rimtę ir pa
ristu jp pažinimo metod?, jis nesileis klaidinamas. Prana^stėmis ne- 
iverčiame, bet prisimindami praeitu numatome, kad ateis ir toki lai-j. , 
ai, kai klerikalams taps priimtini istorininis materializmas ir kla- 
ip kova,. Jau ir dabar svyravimai pastebimi, ir sėdėjįmas and dviejp 
ėdžip kai kam darosi sunkus'. Tad be reikalo kovojate prieš mokslinį 
ooializmę, istorinį materializing ir klasip kovę, kurie sudaro vienp 
r neskaidomu visumę. Reikia čia priminti dar,ir tai, kad bažnyčia, 
asirėmusi evangeIi jomis, per 19 šimtmečip.nepašalino žmogaus išnaudo- 
imo žmogumi, nesumažino skurdo, nepašalino karp, smurto ir .begėdiško 
avanaudiškumo.

11



. - 1'2 - r /

Klasių kova ne socialistu išgalvota.Visuomenės .klasės yra gyve
nimo faktas. Fakto paseka - klasių kovos priešingumai ir rezultatas 
klasių ,kova, .Patricijai įr plebėjai fcoflp141 ir baudžiauninkai, kapit 

' list,ai ir samdomieji Žmorrės, -šrat jums klasės., kurių kovą, anlš.paudui 
ja rašytąją.. istoriją. Jei kap nemoka analizuoti istorijos įvykių jei 
kas« is sori.jU j jtemnto tik didvyrius - istorijos vairininkus, tas be re 
kalo mokėsi istorijos; Imkime .konkretu, mums artimą, pavyzdį ir paana
lizuokime Jį. < •. . ✓

• ' ’ ‘-93^ legaliai išrinktame Išpeni jos parlamente iŠ 473 atstovą
.2.66 vietos; t.yt dčUgūma, teko šori-, i i stamsį demokratams ir toms gru
pėms, kurios ■ siekj.r-idikalaus Ispanijos vięuome'niliių-ukiškų santykių 
pertvarkymo j atše'j *-,-parlamento dangums atiteko -dirbančių ją sluoksniu 
(klasių) žmonėms. Mažumoje pastliįc tie, kuriuos tie pakeitimai liete 
(buržuazinės klasės, sluoksniai.). Jfaįp ^le kičiniai santykini realybė
je ątrodė? 0 gi Štai kęlp: 50 t.uket/hdiu grandų (žemvaldžių - bajorų),] 
vienuolynų ir atskirų .Žemvaldžių4valdė 2/3 visos žemės ploto, gi gi 
4,5■ milijonų ūkininkų turėjo t.ik 1/3 žemės 'ploto. Prie ūkininkų 'pridė
kite. 2 milijonu, skurdžiu .žemės ūkio darbininkų, Pramonėje, prekyboje, 
f insnsv.o-’-'e diktatūrų, sukurt a ša i parazitizmas/monopolinė padėtis ir 
garantuoti, didžiuliai pelnai. Iš kitos pusės - samdomieji su garantuo
tu, skurdu ir yargu. Tai gi>agrarai, pramcjiininkai ir kiti kapitalistai 
sudarė viena frontą, -antrą j Į - mažažemiai ūkininkai, darbininkai, tar-

1 nputd ja i . ' Šiai" julnš dvi savo' inteuįę sa .■ s "prie .'linges kįa sės .
1936- m) kiepos 18 dieną Ispanijos radiofonas paskelbė reakcijos 

: vadų Į a’ anksto sutartą kontf ere voliuc1 jai pradėti Šukį t ” Ispano i, Šiandi 
graži[ diena"! Ta’i reiškė, kad išgirdusi’tą Šūki, visuose Ispanijos kam 
puošė valdančioji kapitalistų ..klasė turi pradėti ginkluotę sukilimą .

' prieš demokratiją, t,y', prieš-tuos, kuris "ramiu, parlamentariniu ir įsfr 
tymų keliu buvo pasiryžę pravesti paefindineš/re formas žemės valdyme, 
pramonėje ir kt. ūkiškojo ..gyvenimo srityse »> ■

- ./prasidėjo "graži diena” Ispanijos liaudžiai. Ji tęsėsi 2 metus.’ 
ir plukdė Ispaniją kraujuose, - klasių kova arifto ginkluota kova,’ pi
lietiniu karu.. ?ą pradėjo Ispanijos bųlržųa z'i ja s -išnaudoto j.n i ir privi
legijuotieji ,, kai demokratija nepanorėjo'ilgiau jai tarnauti.

Kaip šie replių reikalų įvykiai atsispindėjo žmonių galvose,bū
tent, kaip ji. 'J. f k ėsi ideologiškai? Vieniems herojus buvo’gen. Frante 
žinoma, su vi- • ? crr.folų svita, kitiems - prezidentas Azana, tretiem s 
- Kabule ro r ir t .t. ■'‘io.ui šSukė apie ’’tautos vienybę”, ’’patriotizmą",ki
ti šnekėjo apie socializmą; o dar kiti savo maldomis laimino- sukilusius 

.reakcionierius lp barė demokratus, kam’ j'le priešinasi generolams ir ju, 
' rėmėjams.' Pastarieji, žinoma vis šnekėjo apie /artimo meilę... Stebėto

jai iš Šalies, propagavo kilnias "idėjas": viehi'reikalavo "nesikišimo” 
kiti, viešai nesikišo, bet slaptai ’-’kišosi" ir'.'taipgi p ropagavo-’’nesi
kišimą1’ 1 Ispanijos vidaus rėĮkalus« Buržuazinė spauda kilniomis "idėja 
jomis”'penėjo naivius piliečius ir maskavo-tarptautinio kapitalo kroko
dilų tikruosius, taip gi klasinius interesus,,

* Taipgi'yra- aišku, kaip iš Ispanijos klasinių priešingumų, kurie 
reiškėsi ūkiniuose santykūėoše, klasių kova iš gyvenimo gelmės, buvo per

■ kelta į parlamentą, iš din išėjo į gatvę ginkluotam sprendimui 'ii ko- 
kįo.s dėl viso to’ ”? dėjos"'; susikūrė žmonių galvose ,Tos"ide? jos taip gi

■ iuvo klasinės:vieni gyveno sukilėlių, kiti vyriausybininkų idėjomis. 
Jei p rofes.orįaį panorės falsifikuoti šią istoriją ir nenagrinės jos 
iŠ esmės.’ vieftiemfj Ispanijos pilietinio karo .istorija bus generolų is
torija, kitiems Dievo skirta bausmė, gi. mjums, istorijos materialistams

.. ji bus n'e kas kits, kaip klasių kova, kuri .kviteliojo savo formas. Mes 
neatmetame ryškių Šios istorijos figūrų ir jų įtakos tarpiniams įvv- 

ūkiams, nefle igįamę- jų asmeninių/gbburaų, ’idėjinio." pasišventimo, ginant
) klasinius reikalus. Bet mes sakome ir sakysime,.kad šie Ispanijos - 
' įvykiai reikią aiškinti ekonominiais-tos šalies klasių priešingumais.
t . : i I ' ' i -
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Dar kai kas iš "M.Zičt." samprotavimų,
"M,2id.", kalbėdamas apie "visuomenės solidarumų" į kurį, anot 

io, sudužo klasių kovos principas, matomai, turi galvoje gen. Franko 
Tganlzuotą "ginklo" solidarumų, kurį laimino Ispanijos kleras ir ne 
ik laimino? C gal turima galioje K itlerio "solidarumų’’, kuris atė
jęs į valdžių-, socialistus, gerus krikščionis-katalikus ir liuterius 
nsolidarino KZ stovyklose ir krematoriumuose? "l/.ZId." šneka, "kad 
:e pačios c.doiaiinės klasės yra negerovė, bet tasai n et e i - 

i n g 'u n 1 s, k u r i s y r a p. r i e v a r t a u ž d e d a m as 
l e t jų r r. i n g i e m s"(aut .pabraidyta) . Neteisingumas pats sau tuš- 
ipj erdvėj neegzistuoja. Valdančios turtus klasės neturtingiems prie- 
■arta uždeda neteisingumų. Tai yra jų klasės interesas ir tas yra ne- 
.švengismas. .Ar gi .ne a j š/tu?- Sunku. suprasti kitokį galvojimo šiupinį!- 

Girdi, soc.dem, prof. SmtCt pasisakė prieš klasių kovę ir isto
rijos materializmų. Kas iš to? Tasai profesorius laikydamas, kad Vokie- 
ija yra- socializmo išvakarėse ir turi eiti į teklasi-nę visuomenę dar 
r taktikos sumetimais taip-pasisakė, bet apie * ai nutylima. -°e. to 
imi d tas., pats sau prieštarauja, kai jis toliau sako;."Musų Kova su iš- 
.audotojų kapitalizmu .yra absoliutinė'. Čia nes nežinome kompromisų ir 
okių nacionalinių ribų. Vistiek ar išnaudoto jas yra musų krašte ar 
is" sa6ro nagus iš už musų krašto ribų". Taigi profesorius sau priešin
au ja, nes jo skelbiamoji kapitalistams kava yra klasių kovai Tas nats 
rofesorius, lyg ir pasiteisindamas prie-' auditor! ję„ toli.'-u sako:"Mie- 
i draugai, politika, nėra religija, partijos ne bnžrivčioš^.. valstybė ne 
ventesaij todėl nėra reikalo, kad partijoj visais klausimais mes bu
ome vienos nuomonės". Pasakyta-socialūsmekratiška i dar ir dėl to, kad 
i partija buvo ir pasiliks laisvos nuomonės ir kritikos šalininkė. Tai 
,i nėra reikalo nešiotis su prof. Snidtu, kaip su rasta geležėle., ' 

'Įd^imus dar yra šitoks "M.ZId." tvirtinimas1"Skuo metu pasaulyje 
su esama ištisos eiles n a u j ų sąjūdžių, kurie kapitalizmo atžvil-.

•n u s i t e- i k ę socialistiškai. Jie atsiremia ne į m a - 
bet į idea list i- n ę pašau, lė- 
< a v i s ų klasių sug'yvenimęir 

Socialine savo programa šitie 
Tuo būdų net ir čia social- 
k o n k u rentų (m'.pbr.) 
usiteikusių konkurentų",

yra
y i a-l i z m ę 
u- r ę,

,įų
e

ripažįsta pozityvių'religijos reikšmę 
ęjuižiai maža k:- skiriasi nuo socializmo 
emokrarija ja-. vra 3 u s i 1 a u' x u s i 

turime '"naujų, socialistiškai 
ų pri ę f in i akai.

s k e

Žiugauja m-.
Kai privilegijoms gręsia pavojus 

ilties išeiti nugalėtojais "nusite-il Ima 
(.padarysi. Dėl "konkurentų" visai nešis 
rėkė turi gėrę pekl ausų.. Paklavsę. šiuo, 
as Jreklų f ai 
as

r kii sę jungininkai n-V nka 
" tuojau atsiranda, čia nieko 
tiejame, nes žinome, kad gera' 
Įveju. turi tikrasai socializ- 

ikatoriaį, 'rąste bėję šios prekės gėrę paklausų, me- 
falsifikavimų. ŠĮuo*u.s;uU 1. 1 llr. .ii. tuplu-ur inkų-.-. • u:. .

-ėvi..-v. i. ,<sių sugyvenime", tvirtina-"M. Zid" 
ųr dingo atmintis? Toj pačioj -vietoj ’TCŽ'lg,’1, kartodamas K-. Sm-idto žo 
žius, sako, kad "scd,dcm. nusistat zv-.as prieš bet kokios formos- išnau-,. 
ojantį kapitalizmų yra visiškai te isinges". Ir vėl nesuprantamas prieš 
apavimas. Sėdima arrt dviejų kėdžių ir nepasakoma kodėl taip-daroma? ■ ' 
es žinome, kad -visų klas ių sugyvenimų siūlė ir- siūlo įvairaus- plauko 
ašistai. Jie r.e tik-siulė, bet negirdėtu smurtu tų sugyvenimų-vvkdė. Ar 
okį sugyvenimų turi (Tomėje "M.Zid,:?? ,x\r ■ jis -jaus- persiori jan-tuo-ja į. so- 
ializmo suprantamų beklašinę visuomenę-, socialistinę s-', nt va-T'kų ■ į gyven
imus? Tik teatsimena jis, kad tuomet klasės iš-viso išnyks -ir nebebus 
eikalo kalbėti apie jų • sugyvenimų. • Be t- čia vis dar te be sėd ima-ant dvie- 
; kėdžių.'Jei lt is^sųlygos, jie rodys, kelių į fašizmų, jei ne - suks į 
riešingų pusę. Jei krikščioniškieji ideologai- siūlytų viaų dirbančių-' 
u sugyvenimų, butų suprantama ir priimtina, bet • siu-lvdami sugvvenimų 
n išnaudojančiu o j u kapitale z„ mu, jie e _ i- 

a įtaikę ir tuo pačiu stoja prieš socializmų. _ •
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‘ K.Marksas yra pasakę s: "Klasės nesileidžia apgaunamos"! Galima 
jas laikinai suklaidinti, bet ajoga v t?, negalins.

Girdim: kai turtais pertekusio;: Amerikoj streikuoja darbinin
kai dėl e.tjyšlni.Bia išlyginimo? ’t? i yra klastą kova. Anglijoj eina bur
žuazijai ■ n-lkla’.sūndivT turty nacionalizacija; įstatymu einama prie vie
ningo, visuotino, valstybinio socialinio aprūpinimo;.tai vra klosią kol 
va, Kini-o ' agrerai- mandarinai ir bežemiai bei mažažemiai ūkininkai, 
pramonininkai ir kuli, m-ūdosi pilietiniame kare. Indijoj kongreso par
tija, radžos', kunigaikščiai, murvĮmonei ir kt. nnslsitarin; ir Čia kla
sių ir luomą -?rX.l-tnyv -i kelia ne su te rimus, kuriuos naudoja rašalinėj 
jėgos”, kai&iodaroM -į tuos nesut^rirkr nacionalinius ir tikybinius^ skiri 

‘tumus .K La s ry pkiekins.unv mozaikų kai kam temdo ir raiSina akis* Tos ko' 
vos formojbude, i painus ir-d ve irus, bet suor .-tl juos reikia ir pfi-l 
valu kiekvienam .protaujančia žmog-- ... Kartojame, soc.dem. ne išgalvojo 
klasių- Ji*’ ko’kotr.too j£- e earns ixlkty ir, Išeidami xš tą savo pasėkomis 
■skaudžią reiškiniu, Šato, kad relei? kovoti qž tokią. ūkinę santvarką, 
ku r ’i o ■' kl a s i” i y s r i". S ibgumą ne te u u t u ’ .r-* ■>■ t. j.?.:, u. et >. p. 11 sociali zma s,
bet' socializmas be dirbtinu dežu. ž-ocialdemckratl jos Kėlias ' >įsocialia- 
nę seniai labai seniai nužymėtai, lis-e in?. psr tikrą?ne-veidmainingą 
demokratiją.. t,y. per eooi?lirę dr-^oKrutl■

"Mę ž ... ž.-.d *' Nr- 8 .str a ipsn;,'je " ■ o j. it in-..y - nerti ją negrindas" rašo! 
t "Kai ligi d.9.26 m ^.Lietuvos valstybę tvarkė krikščioniškosios partijos 

jos ją tvarkė ’ ttiip,' ksip rodė kri;<f..či oriiškce-i-is rac’-nri-^Žinros principą! 
Bet prie.3 tax vis?-jėga šiaušėsi kali takios p-->riijoę, Šaukdamos versti 

"1090 kunigą.diktatury’, kaip' vren-ami seime posėdyje buvo pasekęs vienas 
sočia] dunokr^ty atstovas. Kai 192o met'-is valstybės va irę į. s r* o ran
kas paėmė-kairiosios pairti jos, j c 2 v«o,P4 prasėjo gyvenimą reformuoti, 
bet jau p^gąl nhti-re Ilgini'..-- ,re t marksistinės pa.e?ulėžlurcs principus. 
Ir jos...jj. -butą, be abejo, pert v;-ekiu? i.: s / jei tik butą ilgiau išsil^i- 

? X kiusiosl z '
Pažiūrėkime, kaip iš tikrąją ->trcdč kndemu "k r i k š 6 i o n i S 

kočios" p . uItžluros .principais i .nvnrstnnt žemės reformos- įstn-»- 
tymą trečiu o j.I ityinu, k' d . ĮY-Pn.s j u.'y^ę skirti kaikurius stambius

: dvaras ir jie ns nr Ikiausiut i,:o miškus -kun. jomlaičio i r pre 1 .Olšausko
- b-vei (soc-odem, dėl šio akiplėšiško rvisiulvmo protestuodami įšėlo iš 

posėonjĄj salės).
2 .Svarstant jsta+yminj ;r:01ul-yiS atiduoti "galvbės" bendrovei, 

kurios vienas šv.ly b >vo pi-nl. ->1 i.njkre-, iš Neries vandens, Nemuno van
dens jcgni (ksp’pasuoti kcnceel n;,, opozicijoj kilo didelis susijaudini
mas. Mill jony .milijonais '* p skaitom-!,:, -"e nūn? srovės- turtas turėjo patek
ti į v'rtelgy rankąs ir būtume turėję panašią į '■'■anno elektros stoties 
koncesijos tukli tik ne palyginom i oi-desnę ir skaudesnę. Siam skandalin 
gam pasiūlymui pavyzdžiy, tur but, ni:kur-nesurosi. I-o tęsyniy komisi
joj k-d. .buvo priversti atsisal 7".i ruo ši? įstatymo(Se imo stergr.), 

'3.K-g. svm'.nyt-j Lietuvos saviyničycė atiduoti r.pakr, viršininką 
globai. • Opozicija protestuodama išeina iš pusėdžly salės* • -

4. Ux''.ivcr.-:j toto Įstatyme bandyta įterpti katalikiškas universi-
* tetos ir tuo sukauti universitetas-U' ive rzit^ te.. Opozicija- buvo- priveis 

ta’apeliuoti i visuomenę. '
5, Dvasininkams pratfesta algos iŠ V.-Iždo. Apie ntskvriv.y b^žnv-

k '. čriosjl nuo valstybės nieks ir girčė'į neronėjo. ■ -j . . .
t* .6, Buvo bandyta paimti s?vo vlsiškon Žinion mokyklos, .-

T.’uostabjre.aluj ir b .na tree.'principe 1, kada politinė
valdžia patenka į ’"krlkščiuniSkos" srovės žmoniy rankas.Taigi soc. 
dem., atstovo pasakymas, kad reikia versti "1000" kunigy.,dikteturę" buw 
visai vietoje. - - '
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Kairiosios partijos, atėjusios į valdžįųj pradėjo gyvenimų re
formuoti pagal ant irę ligi n i u s, net marksistinės' pasau
lėžiūros principus - tvirtins "M.Zid.". Kairios partijos, atėjusios į 
valdžių pravedė:!, išlaisvino kraštų iš išimties stovio, t,y. iš admi
nistracijos sauvaliavimo, kuris buvo laikomas per vis? k-d. valdymo lai 
kųJZpriėmė ligonių kasų įstatymųi.3.rūpinosi bedarbiais, nes buvo nepa- 
kianciama padėtis, sukėlusi prieš t<~-i ‘emigracijų. į Argentina ir Brazi
liją; 4» ryžosi sumažinti neproduktingas biudžetd Išlaidas bent iki 
10 milijonų metams; 5.sustabdė algų mokėjimų dvasininkams, kurie ir’be 
V. Iždo pagalbos gražiai gyveno; Šitie dalykai buvo atlikti trumpu lai
ku. Šiuose kairiųjų veiksmuose su žiburiu nesurasite ant i r e 1 i - 
gi n i ų principų. "M.Zid." tetruko dar vieno papildomo sakinio: ačiū 
Bievui, kairiosios partijos neilgai išsilaikė valdžią). Bet sąmoningoji 
visuomenė žino, kurių priežašėity daliai buvo amputuota Lietuvos demo
kratija. Visi žino, kokios skaudžios yra- gruodžio 17.dienos perversmo 
pasekmės. "M.Zid" dabar ištisais metafizinių samprotavimų’.puslapiais 
blusinėja demokratijos sakokas. Visa tai nieko nepadės, jei teorija ne
siderins su demokratine praktika, jei demokratijų versite tarnauti sa-- 
van'-udiškiems atskirų asmenų bei grupių reikalams ir kęsite jų tik tol 
kol ant jos galėsite raiti joti,

Baltijos valstybės ir kolektyvinis saugumas.

"Baltic Esseys" ir "Baltic Revierd", išeinantieji Amerikoje ir 
Švedijoj, konstatuoja, kad iki šiol Vokietija bei Rusija stengėsi pri
mesti Baltijos valstybėms savo dominavimų. Šios valstybės'iki pastaro
jo karo buvusios kulturiniu ir ukiniu tiltu tarp Rytų.ir Vakarų. Nesu 
jokios abejonės, kad Baltijos Valstybės, esančios nemažiau^ gyvibingos 
už Belgijų, Olandijų, Daniję ir kt. kraštus. Todėl jos privalančios 
gyventi savo gyvenimu. Baltijos valstybės buvusios ištikimi Baltijos 
juros sarfeai. Neitralių ir nepriklausomų Baltijos valstybių atstaty
mas busiąs svarbus Europos taikos ir Baltijos juros laisvės veiksnys. 
Jokia didžioji valstybė neturėtų turėti pirmenybių Baltijos kraštuose, 
Toji keistybėj kuri turėsianti savo bazes Baltijos valstybėse, aero
dromus, ar juros uostus savo' rankose, sudarysianti grėsmę Skandinavi
jai ir Vakarams. Baltijos valstybės sugebėjusios atstyti savo uostus ir 
net moderniškai juos įrengusios.. Šie kraštai turį-tinkamas teritorijas 
apgyvendintos'ga jomis, savitomis ir ekonomiškai pajėgiomis tautomis, 
kurios mokėjo sudaryti jas reprezentuojančias valstybės.

Išeinant iŠ Šių motyvįi, minėtų leidinių tūlų autorių nuomone, 
Baltijos valstybės turėtų sudaryti unijų, panašių į Sveicarijų, kurioj 
autonominiai kantonai duoda tikrų valstybinio bendradarbiavimo pavyzdį. 
Šiai minčiai Baltijos valstybių žmonės savo daugumoje nebusiu priešingi 
Tad tokiu pat budu turėtų būti organizuota Baltijos valstybių sęjunga. 
Kiekviena Baltijos valstybė butų laisvas autonominis kantonas. Kiekvie
na jų turėtų savo šeimų, bet bendruosius reikalus tvarkytų Federalinis 
Komitetas.Sis Komitetas butų sudarytas iŠ lygaus narių skaičiaus. Jo 
žinioj butui susisiekimas, užsienio reikalai, prekyba, finansai, laivi
ninkystė ir kiti dalykai, Reikėtų realizuoti vieningus tarifus ir įgy-' 
vendinti monetarinę ir ūkinę unijų. Konstruktyvi ir koordinuota pramonė 
pašalintų dirbtinų konkurencijų. Bendra žemės ūkio Ir žvejybos politika 
patarnautų visiems ir skatintų interesų bendrumų.

Sis klausimas, musų nuomone, siauresne ar platesne plotme vra 
svarstytinas. Čia trėmime, kur susieina Šių tautų žmonės galima pradėti 

■ •• ' - - a j 1 j — a mm-ni n r>t. -f tn 1 n s 1 r imant
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Socialinio aprūpinimo reikalai — ■

Kova už dirbančiųjų aprūpinimų ligoje, nelaimingais atsitikimais, 
senatvėje, uždraudimai nuo nedarbo ir kt. aprūpinimų ėjo palaipsniui. 
Ne iš karto šios draudimų rūšys buvo iškovotos ir atitinkamais įstatv- 
mais įgyvendintos. Šių priežaščių dėlini socialiniame aprūpinime susi* 
re gana daug lygegriačių įstaigų ir institucijų. Kai kur, taip pavyz
džiui, Anglijoj, iki šioliai nebuvo jokio privalomo aprūpinimo. Šias 
funkcijas atlikdavo privačių vertelgų sudarytos akcinės bendrovės, bei 
pačių dirbančiųjų iniciatyva sukurtieji apsidraudimo kboperatyvai. Da
bar, darbiečinms atėjus į valdžių,bus priimtas moderninis ir visuotino 
socialinio draudimo įstatymas. Taigi Anglija šioje svarbiausioje srity
je užims pirmaujančių vietų. Kai tik Sis įstatymas bus priimtas, pasis
tengsime painformuoti skaitytojus apie jo esmę.

Vokietijos socialinio aprūpinimo įstatvmni tatp gi nesuvienodinti. 
Čia veikia įvairus aprūpinimo įstatymai ir kiekvieos rūšies draudimas 
turi savo atskirų organizacijų. Taigi ir čia dabar ryškėja kova už 
suvienodinto socialinio draudimo įstatymo įgyvendinimų, Spc.dem. reika
lauja naujam socialiniam draudimui taikyti šiuos dėsniusil. Soc. drau
dimo subendrinimo,2. draudimo tvarkymo suprastinimo, 3, suteikimo jam 
savivaldos teisių, Ą. privalomo visų draudimo ir 5. sudėjimo atsakomy
bės už socialinį draudimų platesniems visuomenės sluoksniams.

Visi socialinio apruninimo klausimai yra svarbus, įdomus ir žino
tini. Kas gali testudijuoja jų teorijų ir praktikų.

Turinys;

'Be proto nesukųbėkime.......... .. .............. ............................... .. r; ^l-pusl.
Išlaisvintos Lietuvos ūkis turi būti planingas ūkis....2" ” 
Kapitalizmo krizė ir demokratija...................  4 ”
Socializmas ir religija   ........................... ........................7 ”
Socializmo "konkurentai” rekomenduojasi.Klasių kova,...10 ” 
Už krikščioniškosios ideologijos uždangos.............................. 14 "
Baltijos valstybės ir kolektyvinis saugumas ......................15 ’’
Socialinio aprūpinimo reikalai .........................................................16 ”
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