
ATEITIES KELIU

Jfr» 4 1946 m

DEMOEBATIJZ TUSI BŪTI MUMYSE.

Daug kam, musę ir ypao vadizmo rbžime išaugusiam jaunimui n6 gal
von neateina, kad demokratines santvarkos tinkamam panaudojimui iŠ, pilie
čio reikalaujama labai aukštu kvalifikaciją. Suprastintai.kalbant,• demo
kratine-santvarka gali prilygti, geriausiam pasauly automobiliui., Prie 
vairo -atsisėdus patyrusiam, aukštę žmogaus savybių Šoferiui - tautai, su 
tokia mašina galima važiuoti greitai, patogiai ir daug kas pasiekti. Bet 
jei šoferis yra nemokša,; nežino kelio kur važiuoti, to kelio sau nepa
ruošia net nenumato, kad jam kelię gai pastoti priešas ir jį iš vežimo 
išmesti? a .T

Mes jau vionę kartę porgyvenomo tokię katastrofą. Tautos iškovotu 
demokratišku Lietuvę 1926 metę gruodžio 17 dienę, galima sakyti, iš po 
tilto užpuolė reakcijos pakurstyta karininkijos dalis, sęmoningę utamanę 
diriguojama, ir vienai dienę netekome brangiausio turto, brangiausio pa
galiau patiems užpuolikams. Del ko? Del to, kad laiku nebuvo pastebėta 
demokratijai pavojaus ir nesiimta priomonię ję įspėti. Del to, kad musę 
kariuomenė, - ž„tj masėje dirbancięję vaikai, neabejojami demokratinės 
santvarkos šalininkai - dėl menko susipratimo lengvai laidosi apgaunama. 
Dėl.to, kad aukštoms pareigoms pastatyti vyrai lemiamu momentu neteko 
galvos ir pasiryžimo ginti, kas jiems tautos buvo patikėta. Tuo pačiu 
buvo kalta pati tauta, dar nežinojusi, kad demokratiškos laisvės reikia 
no tik iškovoti, bet ir mokėti jas, reikalui esant, apginti. . 1

Gal reakciniai musę visuomenės gaivalai, bostiprėdami, kitę pa
vyzdžio paskatinti, vis tiek butę bandę perversmę įvykdyti. Bvt kad 
jiems tas taip lengvai pavyko, kalti esamo mos patys, kaltas m u-s ę 
pilietinis nesubrendimas. Musę priešininkams pa
dėjo ir tas, kad per kelis scimę m-tas,, eidami pirmyn, vis gi darėroo 
zigzagę; o demokratijos prieš;ms, to tereikėjo, - žiūrėkit, kaip jio 
važiuoja, išvada iš to suprastinto pavyzdžio,. - d o m o k r c t i n o 
santvarka - re iki r. mokėt i naudotis ir’ 
mokėti j ę apginti.

B- t iš esmės sį klausimę atsakant, demokratinė santvarka yra > 
tokia valstybinio ir-visuomeninio sugyvenimo forma, kuri no tik 
leidžia, be t ir deda piliečiams prievolę 
patiems savo r o^i kalus tvarkyti. Demokratinė 
santvarka yra goriausios rūšies indas, - bot kuo tas indas bus pripil
dytas, pareis nuo musę pacię. Po litinė demokratija patikrina 
kiekvienam žmogui jo pilietines laisvos ir teises: spausdinto ir gyvo 
'žodžio laisvę; susirinkimę, organizaoiję, sęžinės laisvę; koresponden
cijos ir buto neliečiamybę. Demokratinė santvarka kiekvienam garartuoja 
taisę nevaržomai dalyvauti valstybės ir visuomenės gyvenimo:pačiam, 
ar por leisvai rinktus atstovus, orginizuotai ginti savo ar savos gru
pės interesus, rūpintis bendrais tautos reikalais.

Tai vis laisvės ir taisės. Bot demokratinė santvarka, kaip ir 
kiekvienas žmonię sugyvenimas, deda visuomenės nariui ir p r i o v o - 
1 e s.Jos nėra tik tos, kurios paprastai surašomos kiekvienoj konsti- 
suoijoj. Tos surašytosios tėra pačios svarbiausios, įsakmiai kiekvic- 
-.□m privalomos. Bet gal ir ne pačios svarbiausios. Prievolię eilėje

1



bene svarbiausia yra rūpintis -b- e n d r a^i s i r p a 
s k i r ą grupių reikalais, mokėti b u t-?, 
sąmoningu piliečius Jei kiekvienas kvalifikuotas 
darbininkas ar amatininkas, bet kurios profesijos inteldgOiitae 
tari ilgai mokytis, kad sugebėtą tinkamai dirbti są^ajį-, konkrc^-ą 
darbą, tai kokio pasiruošimo tenka reikalauti iš s; kurią y
demokratinėj santvarkoj darosi savojo krašto šeimininku ar tęs•; 
suprasti jo reikalus, k'ad .tinkamai juos tvarkytą? Neseniai vienu-.-, 
liberaliam vokiecią laikrašty, palietus tu klausimą, buve keliamu 
mintis, kad kiekvienam 21 metus sukakusiam piliečiu: , prieš jį 
įleidziunt pilnateisiu žmogum į valstybinį, gyvenimą, b'utą T-eliSti 
lingu-daryti egzaminas, kiek jis toms pareigoms yra pasirausys,Es
mėj e mintis visai teisinga. Dar aukštesni reikalavimai tenka staty
ti tisus, kas yra skiriamas atsakom-ingoms pareigoms.

Bet mes dabar saukiamo ne tik politines, bet ir socia
lines demokratijos, kuri demokratijos pradą įgyvendintą dur ir 
ūkiškam tautos gyvenimo, žmonių santykiuose ir kas svarbiausia, 
k iokvieno žmogaus sąmonėj, nes nuo to pirmoj 
eilėj pareina demokratiškos visuomenes pasiekimai, pagaliau neuž
tenka suprasti visuomenes bei valstybes reikalui, kad tinkamai del 
kiekvieno ją nusistatytom: reikia išmokti bendra: 
juos vykdyti, išauklėti savy tokius privalumus, kurie to
kiam bendra-- iurbui ir sugyvenimui, yra b u t .i n i. Solidarumas, 
susiglaus:, . vienaš kito gerbimus,.norus kits kitam padėti, sve
timą tais; .'.laisvią..dabgj imas, pareigingumo . jausmas, neraginamo 
noras dirbti; atsakomybes pajautimus, - tai vis pilietiniai zmogaąs 
savumai, X£1 kurią įsakmiai neįpareigoja ;jokia konstitucija ar įsta- 

- tymui, betkurią sugyvenimus demokratiškoj visuomenėj netenka stip
riausio savo jungiklio - savo sielos, Del to suprantama, kodėl long- 

, vai pasiduodu palaužiamos jaunos^demokratiškos valstybes ir kietai 
atsilaiko senosios, — į ją piliečius įaugo- demokratijos esmė,

Vadinasi, tas viskas reikia pasisavinti, ir visą pirma turė
ti supratimus, kad tui b u t i n a, kasinį visuomenes auklėjimą žy
mioj daly j atlieka pats gyvenimas. To darbo esminą dalį atJieka pa
ti demokratiška visuomenė, panaudodama demokratiškos santvarkos jai 
duodamus gul-imumus, Mokyklos reikšmė jaunimui no tik mokslinti, bet 
jį ir auklėti; visuomoninią, purtinią, kulturinią orgcnlzaciją vnid* 
mens 81 r. yru nepaprastai dideli ir tiek put didelė utsuk.omybėv-MOs 
dar t’uo esamo geresnėj padėtyj, kad gulim pasekti seną ; umekratišką 
tautą pavyzdžiu ir ją .patyrimą pasisavinti, nemokėdami už tai tiek 
brangiui, kiek joms pačioms tatui kastuvo

Bot p r a d ž i ui mes turimo petys pabiru,ošti ,> bert tie, 
kurio ruošiasi veikliai dalyvauti, atkuriant išlaisvintą uistuvą vi
sose gyvenimo srityse;.dalyvauti ir kit iems p..dėti įsijungti į kary
bos darbą. Pradėkim 'nuo tinkamo savo uždaviniu įvertinime- ir patys 
mokinkimės, Mušą buvimus Vakaruose, kad ir. >; rombinio būklėje, tam 
pusimokinimui duoda gražią progą, Pusis’c or.klm ir jomis pušiai udosi,

PLANINGO ŪKIO KLAUSIMU. .. .; -

Kai ką nukrečiu pats planingo ūkio paminėjimas: jis iŠ karto 
atkuria musą atminty . pirmąją bolševiką okupaciją. Tas neįeivaižduo- 
j omus chaosus, kuris, lydėjo tiek bolševikiško "plano” sudarymą, tiek 
jo vykdymą, sugebėjo3 padaryti įš žmonią prietaringus planingo ūkio 
priešus.
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'' •“ ;o' Ir vis tik su. tu mintim, net su jos realizavimu uias«*wl’s^.
vėl susitinkame jau naujose sąlygose. Planingai nori ūkininkauti ■ 
■Anglija; tuo pačiu keliu ruošiasi eiti Prancūzija ir Skandinavą 
kraštai. Apie planingą ūkį. kalbą karo suniokotu Vokietija, - v i ė i 
laisvi, demokratiški kraštai. Del to jau iš anksto reikia supranti, 
kad -esama nevienodai tvarkomą planingą ūkią, bet kad planingumo -r 4.-

■ kalus darosi visuotinus. Kame skirtumus? Pilniau apie d i k t ą •» 
t"ir r-i š'.k ai ir demokratiškai tvarkomą planingą . 
ūkią skirtumą'kalbėsimo vėliau. Dabar tepasakysime, kad mes kulLa-

• Ine apie demokratiškai tvarkomą planingą ūkį. ■ ,
Kiekvienam- planingam ūkyje yra du pagrindiniai j’o elementai? 

pa.tius plano sudarymas ir plan, o v y^k d y ■ - 
-m a s. Apie kiekvieną tą dalią kalbėsimo atskirai, pabrėždami, kad. 
abidvi jos yra lygiui, svarbios. Savaime suprantamu^ kad demokrutiš-; 

'kai tvarkomas^planingus ūkis teguli būti vykdomas saly, kuri pą.tiir.g 
yru demokratiškai organizuot.-. Tiek pat suprantamu, kad planingas o.’; 
tikis njsgalė^buti demokratiškai visuomenei p r i. m ė..s t a. s ;, jis 

.. ^priimamus lalsVts- .Įkaitos. valiu ir vykdomas įsitikinimu, kad tai-p yrtr 
geriau.- ... ’...- . • ■ x

Planingam visuomenės ūkyje viskas daroma pagal tam tikrą, iš 
inksto išdirbsią, planą,, kuris nustato, k u s,’k a i p, k'u r , ir . . -. 
k'a i p 'turi būti d-roma. Demokratiškoj valstybės santvarkoj tiek 

' 1—plc.no nustatymus., tijjk ir jo vykdymas yra'pačios tautos darbus ♦Per j.- 
savo' domokr •iškui išrinktus organus valstybei ir savivaldybėms ■< r 
tvarkytį1 yvuąjant profesijomis organizuotai visuomenei, tauta 
nustato ■n’.'.ic- 'planą. Tik- pati visuomenė, įsitikinusi" planingo akio 
naudingumu, savo atsakomybe, savo iniciatyva ir pasiryžimu nustaty
tą planą vykdo. Visuomenės sąmoninga, laisva, jos pačios interesu • 
pagrįsta veikla ^yru pirmutinė ir p»ti svarbiausiu pasisekimo garan
tijai. Demokratiškos valstybės organams tededama prievolė vykdomąjį 
planą kontroliuoti, darbus derinti ir - kas svarbiausiu - o i t i 
vi suomen ai pagalbon visomis valstybės priemonė
mis. Valstybės ir visuomenės b<ndrudurbiayįmus turės vieną ir tą 
patį tikslą, - siekti ūkiškoj veikloj uuksciuusią laimėjimą bmd- 
ram tautos labui. '■

Patį ūkio ploną demokratiško j valstybėj paruošiu turn tikri - ‘-j 
valstybiniai organui, Planą puruošdami, jįą bendradarbiauja-su sd- • 
vivaldybią ir profesinią visuomenės ąrgunižaciją atstovais, kurie 
reiškiu mintį ir pugeid-vimus tą visuomenės grupią, kurios vėliau 
planą vykdys. Pūgai profesijas turės būti organizuoti; darbininkai, 
ūkininkei, amatininkui, laisvosios profesijos, pramonininkai, pirk
liai, v: Istybės ir visuomenės įstaigą tarnautojai. Org. nizuot&s 
profesijos turės būti apjungtos ūkio reikalams vienoj suvestinėj 
organizacijoj, pasakysim, -• Vyriausioj Ūkio Taryboje. Ta V.U.Tary
ba, -.„krešt-tiCukįskus puriam ntas, - dalyvaujant jame ir savivaldy- 
bią"atstovaris, Ir'turės, bendradarbiauti su atitinkamais valstybės 
organais, paruošdamas ūkio planą.

Paruoštus ūkio pl-.nas atiduodamas svarstyti ir galutinai jį 
nustatyti vyriausiam valstybės organui - Seimui. Jį svarstant Sei
me, patariamuoju balsu dalyvauja V.U.Tarybos atstovai. Tuo būda 
turi būti pasiektus, kiek įmanoma, pilnas valstybės ir visuomenės 
interesą derinimas, kiek galima realesnis, gyvenimo sąlygas atitin
kąs klausimo sprendimas.

Kaipo darbo planas, turi būti v i e n^e r i ą motą pla
nas. Bot planingumas krašto akyje turi būti išlaikomus visą laiką. 
Kad nevyktą to planingumo laužymą, kad metiniai planai butą surišti
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ir suderinti, kad laiku butp atlikti paruošiamieji ateities dar
bai, bus reikalingu lygiagrečiai sudaryti - d i r i g u o j an
tis, b. ndrusniu iSAbruošais nustatytas planus ilgesniam laikui. 
Jis buty krašto ūkiškos politikas- guirės.

Svarbus yra gero, realaus plano sudarymus, Bet dar svarbes
nis yra sėkmingas jo vykdymas, - nuo jo pirmoj eilėje pareis pcslo-. 
kiami rezultatai. Kaip jau anksčiau esamo minėję, vykdymas turėtp ' 
būti pavestas pačiai visuomenei, patiems gamintojams, kuria forma 
gamyba bevyktu, - individualiuose žemes akluose, kooperatiškai ar 
privaoiaiA organizuoto j o pramonėje, kooperatiniais principais orga
nizuotam zuvp ūkyje, ar valstybinėse įmonėse, karins bus pavestos 
valstybei-vadovauti. Planing..s ūkininkavimas yru visoms joms ly
giai privalomas. Atitinkamos visuomenes organizacijos paskirsto 
plane nustatytą darbą atskiriems gamintojams ar ju junginiams, ir 
jau gamintoją reikalus bus darbą vykdyti.

Vyriausius akstinas siekti planingam darbe cuksciausip rezul
tatą, - tai asmeniškas ur kolektyvinis interesas, nes sv>» 
pruntamu, kad ir planingam ūkyje darbo vaisius yra gamintojo neap
rėžta nuosavybe. Iš jos jis privalės valstybei ar savivaldybėms tiek 
teatidūoti, kiek nustatys privalomi viešiesiems reikalams mokesčiai, 
Seimo įstatymą skiriami, Tuo budu darbo-vykdytas yru d e o e n - 
tralizuojumas; gamintojui paliekama kiek galima neaprėž
tu laisvė ir Ir.idiutyvu darbą organizuoti ir jį dirbti. Vadovaujan
čiu įstaigą _2..«.vlnys batu- gamintoją instruktuoti, kaip geriau dar
bą organizuotą ir jį. vykdy tp; jam įmanomai padėti techniškais įren
gimais, prieinamu kreditu, pagaminto produkto guresniu užbaigimu bei 
jo realizavimu,

Konkretus paaiškinimui. 15 ozyz Jyc o Musą kraštas gamina linus, 
’’laisvajam’* ūky j o kiekvienai apniukus pats rūpinasi sėkla, lino au

ginimu, jo nušovimu, nusuku vi m u, šr i rkyr u, klėpėjimu, išmyniau, lig 
pagamins rinkai prekę, aiškiui nsMUsimanj danas, koks tos rinkos pa
reikalavimus. • ' • '

Planingu:, ūkyje pats ūkininkas no išvengiamu i turės priklausy
ti kuriui nors gerybinei orgrn-.z .< i jai, sakysim, linp gamintoją koo
peratyvui ar bendresnio pobūdžio ^ref-airei ukininkp grupei. Jo or
ganizacijos centriniai organui.... ii ragiekmi linp kultūros reikalus, 
duos ir j„m nurodymą,akurio s ristos Iinii. reikia auginti, rūpins 
sėklos pristatymą, aiškins, kaip ii:geriau auginti, linp rovimą 
lengvindami, organ ižuos raunamąją mašiną n. .ūdoj imą. Tie nutys orga
nai, siekdami pakalti Lietuvos line- markę pasaulinėj rinkoj, orga
nizuos tolimesnį išauginto lino ava ’ specialiuose l:xp apdir
bimo fabrikuose, kur jie bus m irki a-..m toonniškci tobuli lose linahu— 
muosc, minami,,, išvalomi ir sortucjm i specialiuose fabrikuose, tuo 
pakeliant pluošto kokybę ir kaina. Pagaliau rūpinsis jcApardavimu 
kiok gulima geresnėmis sąlygomis, Jei t .i bus demokratiškai orga
nizuotas koopex-utyvuS; prekės lai.rėj.U-ū-jee dalyvaus visp pirma ga
mintojas, kartu padėdamas suveja J e.-lirai toliau kelti lino kultūrą 
visom musp krašto. vIs to laimės ir p-’.'i?nis gamintojas. .

Kas, pavyzdžiui, pasakyta upio itną, tiks pakartoti puukšcip 
auginimui, sodininkystei, bitininkystei, vuistuzolip auginimui, ne
kalbant apie pienininkystę, gyvulininkystę, sėklinip juvp ir žolip 
kultūrą.. Kas gali būti pasiekta subcnčrtntemis pastangomis, organi
zuojant gamybą kooporavimo principą ir triso krašto plotu, negali bū
ti lyginama su atskiro asmens pastangomis ir pasiekimais. Galimos 
retos išimtys nėra įrodymas prieš musp teigimus: ir gabiausias no

, — 5 s
į -w. v*.*-'. “ •*/ j *-xtks puaao. 1 puUx£SCip

aušinimui.'so din in kvs t A-/ h^rar-^a+M ... ♦ ■ - -
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ūkininkus ne tik gules, bf.t ir turės į. tilpti į. suoenai'inTų umxsru 
veiklų, ypač jei jo guminiai bus skirti eksportui.Ar čoj ūkiškoj 
veikloj paskirų gurdintojų laisvė ir iniciatyva patirs ypatingu su
varžymu? Žinoma., bet.no daugiau, kaip tvarkingam ir skoningam; di- 
fd-elės minios judėjimo, einančius e prie bendro tikštas tikslo ir ta 
pučia kryptim. Kaip kasdieniškame žmonių sugyvenime, taip ir bend
ram, dorinamam darbe, suvaržymų yru ir bus. Jie juo mažiau bus jau- 
šiomij juo^giliau:įaumyse turps visuomeniškumas, bendru reikalų su
pratimas, žmoniškumus, n<; tik savos, bet ir kito naudos dabojimas; 
žodžiu tas-, kas. sudaro tautiškos vienybes sąvokos esminį. turinį. 
Tas . visuomeniškų .nuo taikų pasisavinimus ir sudarys pagrindų bendram, 
suderįnįam .ir vaisingam darbui. Visuomeniškos kultūros'žmoguje au
ginimas yra. trečias būtinas elementas planingom ūkininkavimui vyk
dyti. . ' ' - •

• Ar’ planingus ūkis, stodamas prieš "laisvojo"ukio anarchijų 
ir iš jos einančius blogumus,^siekdamas individualų ūkininkavimą sau 
subordinuoti, tuo pačiu neliečia privačios nuosavybes principo ir 
jau dabar nesiekia jų panaikinti? Šituo klausimu mes pasisakysim 
"A«K0" artimiausiame numeryje*

KUBILO* ; ■

•A Stalino interview su "Sunday Timos'* korespondentų papūtė 1 
Paryžiaus k-r fcrehcijų kaip gaivinantis pavasario vėjelis. Sovietų^ 
seteiitai • wieji atsilapojo visas sagas ir džiaugsmingai pareiškė: 
žiūrėkit, musų Josifas taikos kovoto jas Ifierb iamajam Josifui, at 
rodo, to ar tereikia.

Labai charakteringas pats interview. Jis yra aiškiai insceni
zuotas, ir jame statytieji ir atsakyti klausimai yra budingi Sovietų 
diktatoriui ir visam Sovietų režimui. Stalinas, - taikos ir žmoni
jos laimės saugotojas. Tas pats Stalinas, kuris sovietinės propagan
dos plakatuose su mongoliuku ant rankų skleidžia į. pasaulį, tėviško^ 
gerumo spindulius ir tuo pačiu metu su saitu, pergalvotu žiaurumu žu 
do šimtais tūkstančių vaikų tėvus, o pačius vaikus sovietinėse auk
lėjimo dirbtuvėse formuoja klusniais sau^robotais. Tipingas, dviem 
veidais rytų žmogus, sukurps dviveidį, režimų ir dviem veidais eibųs 
į. ateitu, - ne be reikalo jis pasnė ant rankų mongoliukų, taip pat 
rytų atžalų, ateities kūrėjų.

Stalinas - demokratijos kūrėjas, pasisiūtus, sau tikslų naciš
kų Vokietijų nuginkluoti ir a t v e r st i. • j. demokratd.jps:.kelių. 
Toks sunkus uždavinys! Bet gezb Josifas sunkumų nesibijo ir. moka 
juos ųveikti. IŠ Py t prūsių oksų, prūsiško militurizm.o.. aruodo A at
rodo, nebeliko nė kvapo,- 17-50 mėtų vyrai seniai. išjoti, ir išblaš
kyti Sovietų'tyruose; Hyt prūsių derlinguos G’laukuose jau pakvipo"-, 
"ruskim duobom", - naujais sovietų ^kolonistais ir auga įš pernai me
tų Dievulio ranka sėtas derlius, išnacinimas vyksta.daug sėkmingiau, 
kaip bet kurioj vakarų zonoj dėl to, kad visi vikrieji naciai jau 
senokai sumamėjo į. komunistų partijų, per jų - į. sadistus (gal sa
distus) ir ten, Hitlerio išprusinti, ant socialdemokratų bando savo 
gabumus. Tokiems "atsivertėliams" bolševizmas laiko atlapus savo 
vartus. Ir demokratinu Vokietijų, - smurtu, kalėj imuis,^papirkimu, 
šantažais, rinkimų^falsifikavimu, kad tik sudarytų ir iš vokiečių 
visuomenės gerui išmaišytų jovalų, .klusnų maršalo rankose, naudingų 
ir tam atsitikimui, kai reikės^bolsevizmo ekspansijų toliau plėsti 
į., vakarus, Stalino lupose tas reiškia.* "Aš manau, neguli bu.ti jokios 
kalbos apie tai, kad Sovietų Sųjungu panaudotų Vokietijų .prieš Vaka
rų Europų ir J.A.V... Aš manau, kad Vokietijos sudemokratinimas ir

. 6 -
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Šlaskvai 
ovist 16k-

iSL_ypkieciy bcl-isviy atrinkti ir paruošti. daliniui jau esą parmos- 
___įi | Lenkiją, v.so a ryty Vokietijos ginklavimo įmonės dirba bone\ 

trijomis pukuitanis, iŠ angly ir umerikiooiy zony viliojami karo 
spocialistui ir inžinieriui, - visi jie dirba taikos labui.

Ar yra Vukury komunistai huskvOs diriguojami? Nekuklus klau
simus, bot Stalinas nebūty Stalinus, jei atsakymu į. j į. paspringty. 
Vienas kalbėtoją prancūzą sočiu listy paskutiniame kongreso yru pa
sakys, kad kiekvienus komunistus instinktyviai pasisuku phaskvy - 
kaip suulėgruiža - ir be įsakymo moku daryti taip, kaip Laskvui 
reikia, hums tas atrodo no visiškai patikima, nes kum Sovietu lėk
tuvai gabent y kad irj?uiyžiun labui sunkius dėžes, kum infiltruotą 
paskubintu 'tempu bolsovizmy. na tik į Balkanus, bet ir visur, kur 
tik užtinkamas kud^ir mažiausia plyšelis. No vienoj savojo -eksporte 
srity Sovietai neišmetu užsienin duūgiau prukės, kaip šitoj. Pel j; 
idealaus sekimo aparato ir Vukury žmogus greit išmoks apsidaiiyti, 
ar ir jo neseka sienon įaugąs sovioty šnipas. Not profesinis darbi* 
ninky intemacionul-s, kui jis įsileido sovietines sąjungas, pasid: 
rė III—ojo iptcrnucionulo veikimo legalizuota arena* Stalino luposi 
tas reiškiu: ’’Visiškai suprantamu, kad komunizmas gali būti tik vi< 
num krašto xr pirmuoi-usia tokiam, kaip Sovietą sąjunga”. Tuo Josi* 
f as, žinom-: nepasuko, kad komunizmus, negali būti dar ir kur kitur, 
ir kad ji- tai jau jo rūpestis.

"T c. u' tarpu nėra jokio naujo kuro įjuvojaus*, pc raminę 
korespondentą Stalinas. Tuo tarpu. 0 tuo pačiu laiku jau buvo pa
ruošta beveik ultimatyvi nota Turkijai del JDardanely; energingai ir 
filtruojamos '’sukilelią” bandos į Graikiją; paskubomis tvirtinama 
Jugoslavija ir gink.luQ.jama Albanija; Kinijoj jąu vedamas nepaskelb
tas karas. 0 kur kiti pasiruošimai? Ir tai r&iskia; karo pavojaus 
nėra* ' ' • . ;

Visi Stalino atsakymai pažymėti zytą Žmogaus^”gudrumu”. Jis 
- kaip senas kutinąs: opias vietas glosto minkšta, švelnia kojele’, 
bet kartu leidžia  ̂pu jausti, kad kojelės minkštime yru paslėpti aš
trus ir kiti nagučiai, kurie bet kuriuo momentu gali būti paleisti 
j. darby. Butą nedovanotinai naivu, jei Vukury peles patikėt p tai
kingam kutino brukavimui. Taip ir neatrodo. Vukury,spauda didžiuli; 
daugumoj lobui santūriai gasitik.o: iki danty besiginkįuojuntį taikos 
pranašę., įtariamai vis pažiūrėdama į nervingai judančius Stalino
nagus.

Tai kum buvo bekalbėti? Negu tik tam, kad kalba pridengtu 
mintis,^klastingas mintis: ir jeigu įvykiui pravers jį padaryti 
stulgy šuolį, jau su išleistais nag is, kad vėliau gulėtą teisin
tis: aš’dar paskut iniu-momentu kalbėjau apie taiką. Gerbiamam ^Jo
sifui tas nieko nekainuoju, o norinčią jum patikėti ir jo pusėn 
stoti gali atsirasti. O^gal kutinus traukiusi į savo tamsyjį kum
py? Pul-uksim, koki žodžius seks darbui.

POLITINIŲ PARTIJŲ-STRJKTuitA IR REIKShfc.

‘ - Kai kas tvirtina, kad politines partijas sudaro It panuudo-
ju/^suvonireikulams politiniai spekuliantai, demagogai ir garbė
troškos. Neneigiame, yra ir tokip partijy; tačiau tokias partijas, 
kad'ir prisidengusias skambiais pasivadinimais, sąmoningas pilie
tis moka pažinti. Dėl partijy, utstovuujanoiy kurį nors visuomenės 
gamybinį sluoksnį, to pasakyti negulimu. *

- 7 -
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Visuom.-ninį. sluoksnį. atstovaujanti partiją-to sluoksnio si^ 
kimus ir uždavinius sutraukiu i partijos programą 
ir joje pagrindžiu tq sluoksnio ideologinius, ūkinius, politinius, 
socialinius, kulturinius ir visokius kitokius visuom ninius sioki- 
mus} nusako savąją kovos taktiką; išryškinu savo santykius su ki
tomis partijomis ir grupėmis. Pavyzdžiui, dirbančiojo partijos7, 
prieš 60-70 motę besikurdunos ir^besiformuodumos, savo programą 
įžangose plačiai ir nuosekliai išanalizavusios e senio j o kapitalisti
nio ūkio savybes, konstatavo jo negeroves, visuomeninio klasią jrio- 
gingurnus, iš to kilstunoius konfliktus ir kovus ir numatė, kad šią 
ukinp sistemą reikia pakeisti kitokiu ūkine santvarka - socializmu. 
Kad dirbantieji socializmo siokimą į.gy vardintą, buvo numatytus ir 
kelias, kuriuo reikia eiti. T-i demokratijos kelias; todėl šios 
-partijos vadinasi socialdemokratinėmis partijomis. Buržuazines par
tijos savo programas grindžiu osampja, stabilizuota ūkine būkle ir 
nesiekia esmini p jos pakeitimu. Ir savo uždavinius jos stato esamos 
santvarkas ribose. Žodžiu, norime pasakyti, kad realios politines 
pertijos’s.-Wo egzistavimą grindžia plačia visuomenine bazo, t.y. 
skaitlingu vienokios teisinės ir ūkines padėties visuomeniniu 
sluoksniu. Tvirtinti, kad šitokios pelitines partijos užsiima poli
tine spekuli ciju, butą tikru nesąmonė, nes tuo pučiu butą pasakoma, 
kad visi tir kurie j. tokius, paprastai masines partijas dodesi, 
yra naivus - nes. pasiduodą apgavimui,

1\>.1 .c_r 's partijos savo organizaciją vysto pagal partijos ov- 
,ganiz._cin| s t a^t u t ą, kuri-une numatomu partijos prgunizacinė 
struktūra, sprendžiamoj p'ir vykdomąją organą sudarymo budai, ją tei
sės ir pareigos. Statutus nusako* kas gali būti partijos nariu, ko
kios jo prievolės. Tenka neužmiršti, kad dcriokratiniji partijp orga
nizacija yra p-grąsta ir~ d an o kratiniu is organizaciniais principais. 
Partijos r. i kalus sprendžia patys partijos nariai, linkimai į. par
tijos sprondžiamaoglus bei vykdomuosius organus atliekami demokra
tiniu budu; visi išrinktieji vykdomieji organui bei jo paskiri na
riai yru atsakingi'partijos suvažiavimai s ir konferencijoms. Štai 
kodėl rimtp politinio partiją suvažiavimui, vigšoji juose diskusi
ja ir klausimo sprendimas į-gyjft ypatingos reikšmės, Tokią iąuvazla
viną darbus seku ir vertinu puoios partijos nariai, plačioji visuo
menė ir stebi priešai, nes nuo'turinčios valstybės ir visuomenės gy
venimo, svorį, partijos suvažiavimo sprendimo, priklauso jos politinė 
ir visuomeninė veikla. Kitaip yru vauistlnėso partijose. Ten lais
vos ir viešos kritiko nėra. Ten vadai, nelyginant orakulai, pareiš
kiu savo "neklaidingą“ valią, kuriui vadistinią partiją kluxsni 
uvinyčiu delną plojimu ttpritaria. Tuo budu, demokratinė
partija sudaro lyg jos nerią, savivaldą, Tokios partijos eilėse guli 
būti skirtingą nucmonlp atskirais kl^gfiima^s, kurios klausimo svars- 
tyno^^ū^ išpyškėjo, susi vieno d Inu ir btfn o came sprendimo galutinę 
formą. Neseniai vykps praneuzp 'sąoliukižtp partijos suvažiavimas yra 
ryškus demokratinės ir^sccialistinės partijos opiojo klausimo spren
dimo pavyzdys. To suvažiavimo darbais ~ ir viešąja diskusija domėjosi 
platusis vasaulis, Ir draugei ir priešai laukė jo nutarimo, <

Partijos nariu gali būti kiekvienas be kriminalinės praei
ties pilietis; jis turi priklausyti kuriai nors partijos organizaci
jai, mokėti nustatytą nario mokestį., laikyti sau privalomą partijos 
programą, pasiduoti partijos suvažiavimą bei vykdomąją organą nuta
rimams. Taip yra socialistinėse partijose.
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' Bs pelitinės veiklos pelitinės j^rtljck: rųpisąsi «ro narių 
Švietimo Ir jų kultūrinių reik&lų tenkinimą, organizuoja jaunimu, 
Steigia įvairaus sporto sekcijas, kooperatyvus, Liukus, kursus, mo
kyklas ir įvairlis kitokius.organizeąlJas. Proletarinių partijų žmo
nės dalyvauja profesinėse sųjangose, įvairių kooperatyvų veikloje 
ir tais reikalais santykiauja su kitų kraštų panašiomis ergcnisaoi- 

» jomis. Partini spauda, - laikraščiui, žurnalai i,r atskiri leidi*! ai, 
- pas Įsako -. Svarbi uis visuomeniniais klausimui# ir paruošia visuoma- 

• »ų tuos klausimus suprasti ir jais nusistatyti*
: ' J'Tas pats daroma gyvu Žodžiu per susirinkimus, mitingus, prm*
^■G nesiMU«* J?olitinių partijų veiklu ypač pasireiškia rinkimų motu į 

ųcrlasentns ir viutos^aavivuldybas. Rinkiminės kalbus, bondrp.reį*- 
kulų švatEtymas, u t ši Šaukimai, plakatai > purcngiinal. kickviondue 
žingsnyj 9 s tab du pilietį ir paruošiu jį sąmoningom baldą vimul*. Ylo- 
lęs-kclbos parlamentuose, įstatymus svarstant, jų balsavimus, disku-, 
sijos, iš kur imti lėsas valstybės reikalam®, kųęlomą rėįfcfcVM jog 
Islėl'toV -"tlai'tąi per laisva s^ųųįų ar žodžių p&ąįvkU JA*
XC<5t|J’ '1-11$% vAwjRWi^ ww,, .įK 13
tXVxi» p>ęt$;O^ ųarįųį į<?į$ŠV- flpIJŠA U kęnt.re.Įiųst 1 sava ųnrU* 

- ętstovųjįą
" jįetęiąlnga, kc.dĮ partįjoa žmogus rapiųasl t.ik >-»<ije» 

reikalais.' N,ę teisingą d A to, kriokviejjų. partija yra gąvot visu®* 
^ėšr^al'i'sr ’ 'tiek togaįl Si.vų siekimų lajų4ti, kie> ke»dra. vi.gUft* 
ciaiėe Pgzčl .. įgaliną., Dėl to iy pąytija 1| butiųuR#, iųrl rs$l»* 
tįid lę bąh. ■_ ... kroatę rolkalais,. juod tinkam-i ęupr&ąAA ir jmia jų 
vykdyme d&tas i’as ąjipratarnas partijos n<* Skaldo.., bot rllą ir kertu 

. a^^oicąis’i.i auklėja ir partijos sąri., R/.-nd^ tautam rų>fcMr*
mcą dąr ir tuo dąręnl kiekvienai partijai privalomas,. kai j®* 
vAaųęųunėj.o pŲrąiąr. ne tik nuo ąayęą partijom narių, kiekvienam ųąj* 
tlj.® turi visiięmcn^Jj.u savo ą S n- ų g ą ę day Balalgg piltetlų 
ąluękąąluą, eiekanąlųs, t> partijų,. kųĄ labiausiai gįąft lę ju inter** 

v Tą Išplosią soęlalinf pąrtijoą b.a>< vergu ją iy ą^vo. uŠdąvinl*^ 
plėątl, <99d«it ji amą b'ond^osnA ppbųdl*.

‘ RLa fo, kad partija mokų, savus narius dėtla. į bendrųjų reikalų 
rųpinJųsa, jį pratina jujps ųi^Lo dorinamos vjolklon* juos disolpllnunją 
tg, *boąd£qlūw'. ąityriatimu.‘'. Tat ypač ryąkląl pusi reiškią sunkiais tąųtel 
iaikntazyająis. Ifopripuol-nia, ka<, sakysim^, karuose, kaip 1# paskuti* 
nldrue, domokrątlškoą, o tuų pačiu ir parbijomią suaikklT<šiu31oo vails 
tyli&u pąrašė jaugiau išt5ąę»nėsj pusisyiimo, sugebėjime ir inieiatyimd 
kfvų yoąti. Irs jų prs&gųgąt oiąo. lą to, ką< demokratiškoj vl<um»>ė 
atlieka Ę&r<ific4‘. tautai n© dėl įpakyiao, bot iš save įsltlkinlmQ,4 
1< ąęURinlnga savo, pr^cvoj&ų ąuprukUvt, Laodąę bąips nėra gejikUsiAm 
ragln'tąjąą lr kai JA lūžta, 13 kartę pabyrą 1.3 j<?£ tvąjamlojl..

IcrtAjąą narį Ir'tps auklėję,, St d kįokvlon&s jp savo partijų 
brązginą, rusinusi Jos goru v«xdų, jo§ atoįtlm, te. guro vardo pa Įeik? 
mų v,Įsoj, visuomenėje. Dėl to pąrtijC*8 naiym no klk pita, savo elgesiu# 
vjįšąmo gyy.oąlnio daboja, bot kuntnąJlųeją kjtų« sąvo- pąrtj#>tus b®AŠ*

d kįokv ienos ję savo partijų

tapzjU ^ankų ąjanąm#/ nt v Mwmv»W^ xr
Partijų®, p&dpdą atriakti^zmeuom, iškelti jų gabesnius, dneti. 

pi»*es ir. sąlygą li«»s p-sirolkfiiti, išaugti ir panaudoti jų gąbumųg, 
ąojeik' partijos, bąt ir. visuomenėą rtikr.Jųl.. Ją atranka yrą tikre del 
to, kad. 61a 'žmogų saka ir, vertiką tukstanoiai akių ir ųnebo jojama i 
Vortingųų iškeltą pęr domokratiąkų% ^nkktųų, dažąiąųj&jįl Jp**
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laipsniui, pavedant pasižymėjusiam vis auk9t-esnes----paix>ig£.s. Daug 
stebinu, kad Bovinas, paprastas uoąt# darbininkasŠiandien iškilo 
j -galingos 'valstybės uzsieni# roikmi# minis-torius. Bot tas^nostobė- 
tina peši# angį# del to, kad pus. juos tai jau įprastus reiškinys,

' Taigi, ■ politinėse partijos d au c krūtinėj valstybėj formuoju vi
suomenes nuomonę, ryškina spręstinus klausimus ir aktyvinu paskiro 
žmogaus visuomeninę mintį ir veiki#, .Daugelis Lietuvos žmonių 91 šias 
sunkius trėmimo sąlygas, neturėję Lietuvoje demokratiniu gyvenimo 
s#lyg#, išjungti iš partines ir ■ visuom’eninės ve-ikios, įžengę neby
liais, Viso to’ pasėkas'dabar kiekviename žingsnyje jaučiamo.-CJia" 
trėmimo įvairiais klausimais ieškomo takeliu dėl prarastu "vad#" 
"laikais pluci#j# visuomeninės veiklos vieškeli#.

Kadangi si# laįk#. visuomeninis gyvenimas yra sudėtingas, 
įvairi# klausimu sgrendimui reikia tam tikro pasiruošimo ir nusima
nymo, tuos pasiruosiusius .Žmonos kiekvienas visuomeninis sluoksnis 
patiekia per tas politines partijas, kurios jo reikalus atstovauja.* 
Politinės partijos savo keliu, kaip jau minėjome, tuos žmonos iš
ryškina. Jos atydžiai seka, kad jie but# tinkam# kvalifikaoij#, 
pasiruošimo ir tinkamos moralės žmonės,

Jaus# visuomenėje pusi-taiko žmoni#, kurie neigiam# savo nusi
statymą’ partijoms motyvuoja; tap, kad partijos varžo asmens laisvę, „ 
sukausto žmog# tam tikros partinės drausmės pančiais ir trukdo in
dividui augt.

■ Tume,. ukymo yra tiesos dalis. Bot visai ’’laisvas" tas tega
lėtu jaust’ ■’a-a gyvent# tyruose, Būdami kultūringos visuomenės, 
nariai, mes# M ir nepriklausydami jokiai partijai, turimo pakalti 
tam tikruo suvaržymus. I’iziškui varžo mus privalomos judėjimo tai
syklės gatvėje; moraliai - mus# prievolės kitji atžvilgiu, - š-. irtos, 
savo korporacijos, bendradarbi#, visuomenės atveju. įstatym#, pa
rėdymu, tuįsykli# rašyti kulnui, -tai yru kolektyvinio gyvenimo mums 

’dedami varžtui. J# nemažiau nešiojame kiekvienas nesurasyt# savo są
monėje moralini# taisyki!#, įpreži#, sąžinės 1 lopini# folmoje. Žu
ly vuvįmus partijoj no daugiau prio viso to prideda, ir. partijos 
varžtui juo mažiau yra jaučiami, juo partijos uždaviniui ir sieki
mai yru žmogui-artimesni, savi ir sąmoningai suprantami. juo. pats 
žmogus-neturi patraukimo blaškytis tyruose ir jaučiu raikai# gy
venti visuomenėj ir visuomeniškai. Už savo su v a r- 
ž yju u s jis gaunu teis# naudotis tuo neįkainuojamu lobynu, 
kurį šukurė, kuria ir kurs žmonijos bendros pastangos. Kaina nėra 
per'b ran gi dar ir dėl to, kad jokiu partija neprivalo kištis į in- 
tyni# asmens ^gyvenimu, kuris jo asmenį teliečia.

Mes ciu nekalbamo cp i e indi vi dus, kuri# pagrindinė gyvenimo 
taisyklė yru - alkūnėmis braktis į savo asmenišką, šiauriui ogois- 
tiškg, laimę, lipant kitiems butais per galvas ir nesironktnt prie- 
moni#, Jei tokius gatvėje sutvarkyti yre; policininko prievolė, tai 
partijoj, padorioj, o ne iš politini# spokuliant# sudurytoj parti
joj juos turi pažaboti puti partija ir tai bus patarnavimas pačiai 
visuomenei, Daboti toki# asmenų "laisvę" kultūringoj^ demokratiš
koj visuomenėj, niekas nėra interesuotus,

Gyvename didelės svarbos ir visuomeninės struktūros ncrsilau- 
t’Bo-ir kitimo momentu.. Bcikia tuose’įvykiuose susiorientuoti, rei
kia juos tirti, pažinti, suprasti ir įsisamoninti. Jau dabar yra 
atėjęs pats laikus■ pasiklausti savęs, kur stovįs ir į kieno eiles 
įsijungei. Tas klausimas ypatingai suaktualės, grįžus į Lietuva. 
Bet juu ir. dabar reikėt# apsispręsti , .
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SOVIETŲ ^DEMOKRATIJA" EKSPORTUI.

Sovietai, ėję^į untręjį pasaulinį, karę, su aiškiu tikslu - jo 
išdavoje vystyti bolševizmo okspanciję Vak-ruoso, - visuomet laikė 
Vokietiję kaipo svarbiausiu sau atramą tame žygyje. Tcm Vokietija 
tiko ne tik savo geografine padėtim, bet ir numatomomis joje nuotai
komis, Hitlerio laikais komunistai turėjo ne mažiau pakelti nuo rc- 
žimoy kaip Vokietijos socialdemokratai. Jie buvo labai aktingi re
zistencijos kovojo, be abejo Sovietę pašildomi ir paremiami. Jie tu
rėjo daugiausia sunsę paimti savo įtakon dirbuncięję sluoksnius, ir 
tas jau turėjo nulemti sumuštos Vokietijos ateitu. Visuotina reakci
ja prieš nacizmę turėję taip pat patarnauti Vokietijos suvertimui.

Pokariniam laikotarpiui Sovietui ruošė kę galėdami ir namie. 
Nelaisvėn paimti vokiečiu milijonui rūpestingai buvo perkoštam!; at
renkamas bolševizmui palankus elementas ir grupuojamas atskiruose

* daliniuose. Atsijojimas pavesta net karininkuose, ję tarpo atrenkant 
žmones, kurio-atsity tiktę su Sovietais bendradarbiauti. Patys,pati
kimieji dar kartę, išskirti buvo ir sovietinię speoę prūsinėm! ate'!- — 
ties uždaviniams. Del viso ko buvo sudarytu net busimos "laisvos Vo
kietijos" vyriausybe su generolu priešaky. Tinkamu momentu ji turėjo 
būti gatavai perkeltu Vokietijon, - klusni Maskvos parėdymę vykdytoja 

Ne viskas išėjo taip, kaip buvo numatę toli regį Soviotę arai.
Kad rusai ir ©Įstengė kiek tik gulimu daugiau okupuoti Vokietijos, 
vis tik jos i A>nii, patys pramoningieji, atiteko alijantums. Oku
puoto j Voki tijoj Sovietai nedelsė. Piešdami busimąjį "sęjungininkę" 
kur ir kiek tik tegulėdami, jio išsiderėjo iŠ plutokrutę Bytprusius 
su Karaliaučium, par an 6 Lenkijos sienę išplėtimę, iki Oderio ir Nei
sės ir tuo sau patikrino sęlygas šeimininkauti toje Vokietijos daly, 
kaip namie. Bytprusiuoso net pakvipo "ruskim duobom" nuo masiniai ton 
įkurdomę kolchozninkę.

Pradėta išsij uosius dii’bti ir rusę ukupuotoj Vokieti josmdaly. 
Suprantama, kad patikimo atsiremimo jio jien galėjo ieškoti darbinin
kuose, veikdami per vokieoię komunistę partiję. Bot komunistai savo 
perdėtu k uolumu ir besęlyginiu atsidavimu Sovietams spėjo ir praei
ty, ir ypač sovietams okupavus susitrofninti visuomenes akyse. Be 
to, vieningai ir suderintai darbininkę veiklui buvo būtina apjungti 
juos vienoj organizacijoj, vionoj darbininkę partijoj, taip pat 
Maskvos apynasriu v ėdamoj.

Skersai kelio stojo socialdemokratui. Jei socialdemokratus 
bolševikui iš viso yru priešus numeris pilnas* tai vokietis social
demokratas yra jam dvigubai koktus daiktas: is jo Sovietai negalėjo 
tikėtis jokio sau nuoluidur.o. Pagaliau ir apmulkinti jis ne taip 
jau lengva. Suvienytu darbininkę partija teigiamai sprendė visus 
sunkumus: taisė komunistę pašlijus ię murkę, stiprino pusi tikėjimu, ' 
partija visuomenėj, stiprino Sovietę utsiremimę į vokiečius Ir leng
vino ję ofenzyvą į Vokietijos vakarus.

Suprantama, dėl ko Sovietę okupaciniu! organai, diriguojami 
iš Maskvos, pilnio j eilėj ir taip stropiai pa si th ė kurti SĖD (Vokie
tijos Suvienytu Socialist^ Partija), iš anksto žinodami, kad ję 
dominavimus toj organizacijoj bus patikrintus. Ne labui seniai SPD 
vadovybė paskelbė pusiau viešę komunikatę, kaip buvo kuriame SĖD, 
iš kurio čia paduodamo tik ryškesnius momentus.

1945 m. liepos men. maršalo Žukovo įsakymu buvo leista or
ganizuotis rusę okupuotoj Vokietijoj keturiom partijom: KPD, SPD, 
ODŲ ir LPD. Pirmutinė gatvėn išėjo KPD. Berlyne per masinį susirin
kimu komunistę buvo pareikštas: "Mos esamo nuomonės, kad butę klai-

. . ’ -11-
- — - ■ - . • • . J
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dingą Vokietijai primesti sovietu santvarką del to, kad tas kelias 
neatitiktu Vokietijos dabartinio vys tymo s i ^sąlygas. Vokietijai rei
kia kurtis kaipo antifašistinei, demokratiškai respublikai su viso
mis demokratiškomis laisvėmis ir teisėmis.” Tai buvo bandomoji meš
kere, mesta plačiajai putrlikai.

Tan žodin s.d. pasiūlė komunistams derėtis del susivienijimo 
ir net organizacinio susijungimo. Vėliau pasiūlymą pakartojo raštu. 
fomunistai delsė ir tik 19,7.1945 bendram abieją partiją atstovą pa- 
įtarime atsake’ nei g i a m a i: girdi, per anksti; pirmą reikia 

išsiaiškinti ideologiniai skirtumai. ' ' •
Jau tikmpradedant atkurti s.d. organizacijas- rusą zonoj,, so

vietą organai pradėjo jiems kišti lazdą tarp koją; to nepaisant, me
tą gale s.d. organizacijose jau buvo apie 400.000 narią. Sovietu' 
"globa” buvo visiškai komunistą pusėj. Kai jiems leista laikrašcią 
4 mil. tiražo, s.d. gavo vos 1 mil. komunistams ;po.pierio iki valiai; 
s.d. - tik kiek iškaulysi. Komunistus visur piršo į. atkuriamą savi- 
vcldybią^vadovaujanas vietas.

Išėję viešumon, komunistai iš kurto metėsi į., politinę propa
gandą bolševizmo kryptim, kad ir atsarginė. Bet dėl to, kad jie try- 
n ėsi a pio okupantą kojas, teisino sovietą smurtavimą ir net jiems 
talkininkavo, daugely vietą pasižymėjo korupcija ir nesugebėjimu dar
bą dirbti, didesnio pasisekimo neturėjo. Sovietai ryžosi^juos iškelti 
ir laimėti muzužomią ir žemės ūkio darbininką palankumą žemės refor
ma. Jos pro j-./;. bus, sovietą ir komunistą sudarytas, jo niekur nesvars
čius, buvo oL'upanfji įsakytus vykdyti. Burmistrai turėjo pasi- 
rašyti skelbimus, nepaisant, sutinku jie, ar nesutinka. Tai buvo-pi r- • 
mas didelis okupąntą švindelis, atkuriant ’’demokratišką” Vokietiją. 
Žmonėse pradėjo rusenti naujos diktatūros baimė, atkurdama atminty 
Hitlerio režimo laikus. ' .

1945 m. gruodžio 20-21 dienomis įvyko pagaliau bendra s. d.-ir 
komunistą konferencija Berlyne. Prieš konferenciją s.d. patiekė komu
nistams dešimties punktą pareiškimą. Stojant už darbininką susijungi
mą vienoj partijoj,- s.d. reikalavo; abi partijos turi jungtis v i - 
s u Vokietijos plotu; prieš tai turi būti sušaukti iš visos" Vo-. 
kietijos abieją partiją parte i ta ga i ir klausimą, sutarti; susijungimo 
pagrinde turi būti siekimus atkurti Vokietiją kaipo demokratišką res
publiką; demokratijos principais turi būti vystomu suvienytos parti
jos organizacija ir jos veikla. Kol tas bus sutarta, abi partijos 
yoikiu savarankiškai ir atskirais sąrašais'eina i savivaldybią rinki
mus. Iš komunistą buvo ruikul..ujama, kad liuutąsi talkininkavę bkupan— 
tams; smurtavę ir naudojęsi okupuhtą pagalbu.

. Per diskusijas, kurias sovietą pareigūnai st o n o grafa- 
v o, komunistai prisiėmė pagrindines s.d. tezes ir konferencija jas 
fiksavo. Bet po kelią dieną prasidėjo generalinė prieš s. d. ofenzyva: 
suiminėj.imuix šalinimai iš savivaldybią, perkėlimui į kitas vietas, 
s.d. luikrušeią-draudimai-, draudimas s.d.'organizacijoms veikti-. Pik-' 
cdąusiąi puolė s. d, Saksonijoj ir Tiiriiingi jo j . Ir kartu komunistai pra
dėjo vykdyti partiją sujungimą vietose is apačios baugini-, 
mais, gupirkimais, pažadais, opoziciją tinkamai "sutvarkant”. Krioš 
s. d. ^išvystyta stipriausia demagoginė agitacija, kaipo ’’vienybės” 
priešininkus ir reakcininkus.

Tuo paoiu-umetu pultu užvaldyti profesinės darbininką sąjungos. 
Okupantą įsakymą jos turėpo būti perorganizuotos demokratiakais pa
grindais. Pirmieji laisvesni rinkimai į. sąjungą kongresą parodė le
miamą s.d. persvarą. Saksonijoj išrinkta's.d . nusistatymo 175, ko
munistą 18; Berlyno s.d. 79, komunistą 18. Bet po to -tuojau prasidė
jo vokiečiui neįsivaizduojamas smurtavimus, kuriame komunistai lenk-
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tyniuvo su okupantais: klasto-tž. bul^rlhiaiu.apGlilnėta s.d., kvieo 
vartote, tero&us 'priaŠ nepagėlau ujamus. ascon is ir vėlsusirinkimus j vartotu teroras ’priaŠ nepu^bldauj emus, astron is ir vel 

įsiutęs s.d. plūdimas, kaipo "reGkoinį^kę, "vienybes""priešę., bevoik 
fašistę. Kur vis tik s.4,■ ėsė vits& okupuntę pe reikalauta, valdo
mieji apjungę organui ^sudaryti * 1 y g i on i s . iš rinkimę vietose 
smurtavimas buvo perkeltus ;^pu t į. sęjungę kongresu, -ii1 tuo budu komu- 

• nistai buvo įbrukti. į vadovaujamas vietas tokiais skeišiuis, kurie 
visiškai neatitiko jj^f aktiiięjl svorį darbininkuose*

"Susivienijimus^ vis tik buvo pravarytus. Kai kur s.d. nepa
rodė ar negulėję, parodyti reikalingo kovinguno. Atskiri ję asmeny?

. pasidarė gręs|riįmams, vyliams ir pasidarė "vienybės* šalininkais. Bet 
■’ socialdemokratinė musė atsilaikė nepalaužta, Daug kas-ir daug kam pa

dėtis vi?&l£paaiškėjo. Siekdami '’laimėjimo*, sovietui buvo priversti 
pademonstruoti vokiečiui, kas yru sovietę^režimas ir kokiomis priomo- 
n’ėmlsj jis kovoju. Krašto boutoduirinį plėšimę, moterę niekinimu, Vy- 
rę išvožlmę,' dažnai beprasmį turto naikinimu sekė politinis smurtas, 

.gyvai priminęs Hitlerio metę. Ir vokietis gavo pamatyti, kas darosi 
už puošnaus sovietę fasado. Pakankamai išsiryškino ir Vokietijos ko
munistai.

^Po "susivienijimo* Socialdemokratu partija pasidarė nelegali, 
ir viešas veikimus jai draudžiamas. Dėl to ji negalėjo dalyvauti ir 
savivuldybię linkimuose. Kas jai tokioj būklėj bepaliko, neturint 
savę kandidatę, tol tebulsuoti negaliojančiomis'kortelėmis. Taip par
tija ir kvietėnduryti savus narius. Kur vadovybės instrukcija buvo 
pranešta ir priskintu, visoje eilėje Saksonijos, Tiiring iįos'ir Bran
denburgo rinl'Vninię upskridię nėguliojiundi^ kortelię skaičius žymiai 
prašoko paduotus už SĖD. Kitur laimėjo buržuazinės partijos, sus.tip- 

, rintos komunistę "vienybės* akcijos. Nuotaikos SĖD centre esančios 
l'dbui kritusios. ■ .

Bjet. komunistę-okupantę veiklos balansas nesibaigia rusę zotna. 
Pasinešę" kErš t u širdim propaguoti purtiję up junginę ir vuk.rę Vokie
tijoje, komunistui čia beviltiškai nutilo. Ir čia praėję rinkimui į 
savivaldybes komunistę parti j ę-nustūmė į treSiueilię formaoiję vie- 

.. tę« Smurtas rytuose pavojaus signalu atsiliepė vakaruose ir laiku 
suorientavo prieš bolševikiškus "demokratinimo* metodus. Čekistus ir 

\ sovietiškus tankus pasirodo ir oiu sovietę laimėjimui yra butini.

” PADĖTIS IR NUOTAIKOS ANGLIJOJ.
. ■ • ■ A ■ -• ■ I

Vienus šveicarę luikrusSio korespondentus Anglijoj, du vasa
ros mėnesiu viešėjęs namie, SVcicurijoj, kui^vėl grį^o Londonan, ra
do ten labui ryškię pasikelt inę. Rugsėjo 2 di.enę. j.įs’ rašo «iš- Londono.’

Oiu daug-kas pasikeitė. Pagerėjo maitinimo sąlygos. Krautuvėse 
daug ir įvairię vuisię, bei duržkvię. Guli pirkti^ net vynę ir like- 
rię. Kalbama apie duonos normavimo panaikinimu, nors jos ir taip 
duodamu pakankamai. nuo spaliu 1 dienos ga^uosn bus^ guuncrios natu- 

_ rolėsAgumos kameros vieton greit susidėvinelęsin.tetindę; bus gulima 
- negaištant išplauti ir ištapti masinį, - anksčiai reikėdavę, dvi sa

vaites eilės-laukt i. Batsiuvys, anksčiau puspadziusadėjęs .tris mėne
sius, dabar juos padeda per 10-14 dienę. Padidinta- po p ierio^la ik- 
rašoiams. Krautuvėse jau galimu gauti smulkmonę, kurię- anksčiau ne
buvo. Gavus iš Amerikos paskolę, Anglijos pramonė pradeda dirbti ir 
vidaus rinkai. . '

Pasikeitė nuotaikos. Nuolatiniai sovietę ir ję satolitę už
sipuolimai ant Vakarę, ję diplomatiniai triukui tiek jau pud.urp, 
k?d anglę spaudoje atvirai kalbama apie nauįo ginkluoto konflikto 
galimumę. Visuomenės nuotaikos^slvietams, isskyrus komunistus, ^es ft 
krustutiniškai nepalankios. Pačiom Kabineto-, kai iš pugrindę išsi-

' r i’-
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Vieton. subyrėdama,.- phrtiJU iš. kongreso laėjb^labiąu'suocansntuotą' 
idėjiškai .vioninga, -IcbiGtt suaktyvinta, supaxydkintair kČvingą-Į2 
veikimo tfcįktlka^Kongreėbgalima saloti,; vėl surado-save/: 
patikrino savo *ideo loginį pagrindąr.nustatė artimiaus ius - savo, užda
vinius ir santykius su kitomis partijcknis.ir>- kuolabiausial-lig.+ 
Šiol negalavo.,- atgavo visišką savarankiškumą savo veiklojbįstie-rc?

„v 5įas kongresą ‘partij a Esniarkiai pasitempė. Visą.. pakaria t, ląi- 
koforpj nuo.įvokieofą okupęfeijos^likvidavimoprancūząoscoiclistoi ėjo 
bendram rožistcnoi jos >f jrontė;' kovą^risa vokiečius pažadindami*J w- 
laisvintčj ?rauoužijoj ’facičliėitfti dalyvavoiviėošė koalicinėsehvj»g 
riuusybės' e*., koulią Įjos5 dės n J "palaiky dumi'-ik i - t/m t Ikrola ipsnio *-:lr. 
konstituantoj.^Dėl^to jienotakoveikloslaisvės ir-nepajėgė paro-y 
d3? t i r rcįikaling os iniąiityvo s ą 'Turėdami ko! luinai b- iš vieno sb pus ės ako- 
mania tus, iš- Šitosios KRpyjioduugoliu-atveją tarėjo;mdncvruoii, da
žyti pu silo id fenus ir vie^iabiuUhetokti-savcrUnkiO^kjviauDmėnėję^ryŠ- 
kiošgrupės ’pobudžio i' Dabčrtlrilam laike t arpy kuomet ' Jrunojizijcn gyvent 

^reVCliuoinio^turlhio .tbksu^ūrtijuosoijgaB^-
bi^Š tegalėjo Jaikenktii radikaliau iiueitaikusiusi darbininką 7 
Chios1 viliojo komunis tp''domago gija ,!-'kit use traukė momsntu apeku- 
unti , Antriej i konstituontos rihkimni; buVo. skaudus soo^lis-ispėj-toasi'5“'^ it.ouIanA -i? iaj^toulinlO

>ėl W-pii^ij bu; vt dovjbės; gon^rąl in|. pranešimą apie ■ parti jos 
a5ngTO?Js‘;iVbrtintr'^isklci neigičmuiį-— ^Jiė būvą atmesta.#K3^r 

Jik.rtijos goh oralinio ■ šbkrė to riuus D a n irią limt 
jadjn^'Gr ipŽtui- pasisakyta pries-'S daly vavimu koatiflrih 
ėso bo aprėžtos, iž “ankstopatartos programos*: Smarkiai 
pąpįlt4>«^Ss partijos orgžkiib- redakcijai: -.kadė’ljb.uvo^all*' 
į‘zi^LkraSt^hbpjrod ęs ko vingifcdrr3 aai»rcneniot,i iffiJW! 
inip prpppgthdps; ne u t šakinėj psj- sooialistGms daroEJ.as 
(aro.kėjęs iskilti šaVu kragtai hUQpelnu ir satoa konsti- 
LjbW,: gyvą ■vėiklVžiftv, Hoziurint Looao' Bliun.o pasfeteleini- 

e"l’opult-i4r<J*Jči,upo rtas buvą-atmeBtasx aor^ipats2BlVąmaa lis- 
bnybr pabrėžtai iėaukStlritu8< O o n xi e o‘g o X d at'jf 

sugutig.įt Spfįgį kžjnįgheseįėjojauoCirdžiui. draugiškoj nuo
taikoj. Barėsi savo ^tetrpo/ stcnigabblėb vientįs Jjitą-JBupraatl sirgkltjk- 
vient partijai nusipelnusj. tlntyii^i pagerbti. Tas pakartotinai buvo 
pabrėžta ir b.Moyrio ątveįu.*‘W®aSS“p»W,^WiaAHM UlofeW® 
partijoj .kalti nę jpriękalstąvlzjui, bet jp pašalinimui, ir dėl to 
kongreso rozoliuo ijo<^u^n iib- daugumos sausai-įjjpdtoestos^bet kraps- 

' ai 'stB’orih s koraisijoj- ir ;vleiiiingai;3priimtoB3pa0ei 
tdązams cnarukteringtf -ant uziaimuVis iena;rūpėjo-no 
^ji^os y±(^>ė bot taVionybė sustiprint iį jos J lleo-

■-otav ros ir iė dbėih^s. Suprasdamos 'viaa^lemiE^sdabartintam comęhtjui. lf'.r

s; nes-'^iėS-'šinariOy’-ktd.'nlfl 
ąrbin inką -klasė i >susk<i W tAi^l 
tndlnU’y’kol rfacionaliiBes komu 

r;bdiitBėš-;ir;ihtėiektttai|ftės 
ądėr vtdbvatitisi tikrąja do lt Ui nkpi^ą^^>/3>*

■ Id;^ė-W-1 lot pl komunistą ®dreeu:<ft^ 
Itt- draugo imuaulr. or icl; ike Idar^left jUį Mlė- 
ikkoe miobt© kzy^ Vimi2£ ^b»3Jnįktc4i o aįįęb 
inkty^ioV pasisuka JodsKvas .pų^^fr

ry
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lir p rikli, a

14



ir jior:s net nereikia Įsukyup; jie x^ontoniškai, mistiškai "kiekvieną 
dionpvausi stato, taip, kaip reikalinga Rusp- valstybei.-Ir šito nes 
niekuomet nepateisina ir.; 4. ,<-AŠ penkis mėnesius dalyvavau vyriausybėje 

.ir priėjau skurdžios išvados, kad labai sunku bendradarbiauti su ko
munistais dėl to, kad jie į. valdymo durbp neĮneša intelektualinio 
padorumo minimumo, be kurio negalima bendrai dirbti.,. Aš manau,- 
reikia turėti drąsos dai nr pasakyti, kad mes nebenorime daugiau pa
stovios koordinuoti veiksmus organizacijos su komunistais." Anksčiau 
nereiks tp nuomonių prasme kongresas priėmė ir rezoliuciją santykiu 
a komunistaig klausimi!.

l>ar aiškesne liniją išvedė kongresas tarp partijos ir JdRP. 
Priimtoj, tuo kluusinfu rezoliucijoj sakoma: Partija pabrėžia esmėje 
konfesini MRP pobudĮ, kuris tai formacijai leido po socialinės pro
gramos skraiste ^.jungti įvairius ir per dažnai reakcinius gaivalus. 
Tas Įvairumas paaiškina kRP palinkimus tiek nacionalizmo, tiek kor- 
porutyvimo kryptim (paternalism?). Partija numato mobilizuoti visuov 
ren$ gamybai pasaulietiškos mokyklos, kuriai grasia klerikalizmo at
sigavimas, ir į tp akciją pirmoj eilėje kviečia mokytoju^. Įdomus 
tuo klausimu pasisakymas to paties A. P h i i i p, pamiškiai t par
tijos daugumos nusistatymu. ”kas mus liečiu, - pasakė jis, - mes vi
suomet laikėmės nuomonės, kad demokratiškoj santvarkoje ne tik vals
tybė, bet pačios politines partijos turi būti pasaulietiškos,- vadina
si, prieinamos vdsokip filosofinip pažiūri; ir visokip- rc-liginip Jsi- 
tikinimp žmonėms, gerbiant bet kuriuos Įsitikinimus,- fcaip yra musp, 
sooialistp P. Ajoj, han, pavyzdžiui, - veikįiom krikščioniui -nie
kados čia n_-.vo daroma sunkump, kad butp isklausytaš ir mano bal

sas. Pag r in č. lai s dalykas nustato mus prieš patĮ jkRP buvir.'.p.Piirip 
karta Prancūzijos istorijoj susikūrė pus mus partija, kuri,Akad ir 
to ginasi, yru konfesinė, kurios užpakaly stovi visos bažnyčios' jė
gose tuo™momentu, kai mes norime, kad visos musp politinės diskusijos 
susimestu ties ukiškp ir Sooialinip suntykip reorganizacija, kada mes 
norim palaidoti senus re lig in-*-G praeities skirtumus, pats MRP buvimas 
stato sir's skirtumus pinmnmvieton.. • kRP vidn tikybiniu pagrindu 
jungiu socialiai priešingus gaivalus, jungia dešiniuosius konservato
rius su kairiaisiais darbininkais, kurip logiška vieta turėt p būti 
musp tarpo.,A;musp Partijoj

Griežtas buvo kongreso pasisakymas ir dėl r a d i k a 1 p - 
s o o i a 1- i s t p • partija pažymi vis labiau stiprėjantĮ-rudikalp- 
sociialistp konservatyvumu prieš-ingp bet kuriai nacionalizacijai. .Ji 
pabrėžia, kad šitoji partija atsisakiusi ginti be ko kita net ■pasaulie
tiškumo principp, dedasi su dešiniaisiais, svarstant Prancūzijos švie
timo reikalus. ■ - •

Nepriklausomas ir kartu labui Įdomus yru kongreso nusistatymas 
Prancūzijos -u ž s i e n i p p o 1 i t i k o s k 1 a u s^im u. JĮ ' 
referuodamas aA. P h iii p pasisakė: nėra musp krašto uždavinys 
šiuo motu veržtisAprie "trijų didžipjp";, ,bet apie Prancuzijp sujung-' 
ti mažąsias ir mazesnipsius tautas, kad butp galima priversti- (stip-: 
r'19sius) klausyti visumos nusistatymo... Neguli būti realios taikos, 
k visi veiksniui, - ir tie,. kurio save laiko mažais, ir tio, kurie 
mano galingi osp, nesutiks pasiduoti tarptautinės organizacijos nutar 
rimpms, priimtiems bals p dauguma. Tas uždavinys šiuo motu yra svar
biausius. Priimtoji rezoliuc ija griežtai pasisako prieš "trijp did- 
žipjp" vyrurimp, prieš utskirp gulingpįp veto teisp,^už turptautinip 
suntykip demokratišku reguliuvimp pries Vokietijos išparoeliavimp, * 
už tautu bendradarbiavimu jp o kanonini uos o santykiuose.

Sočialinip ir okonominip suntykip pakeitimo srity kongresas, 
nutarė planingo ūkio rėmuose siekti pagrindinip gamybos sricip nacio— 
nalizacijos, Įmonip vadovybės sūdomokrutinimo, Įvedant Į jp vadovy-
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bes durbininkp'atstovus"įf įV teises plečiant. Visuomenes, interesai t 
ri vyrauti an t. pavienio: asmens intereso e- Wterialinio • ėij’banoįpįjp, lyg 
kėlimas, ..socialinis jdirbaricięję aprūpinimas ir.pirmoj eilėjė-išaria fcvėj 
invalidę ir kare nukent’ejušijij jio ' . - - "

Kuklia u -pas išakyta dėl žemės .ūkio darbininkę -b cfcžra darbi avimo., 
su ūkininkais^ .... k. - ■■ . •

Kongrąsus pabrėžė, kad sociali-1; .-partija* siekdamaspbitvc.zkįzj 
ūkiskus ir ;SoeĮuiįni;Us son tykius.' Prano u z *jo j d „bart in in, p ;r 
laiku kartu turį imti.ir atsakomybę . už 'tunuos ’uieit x,'- --tūri iuOyr^n-ti' 
ir koalicinėje .vyriausybėje, nevengdama imti va 15ir. pati .vi^šnayt 
bot tik-aiškiai sutartos if. aiškiai teiminuot qo programos-n; .grindai-•

To -.kongreso; partija išeina,- sukonsoliduota" kbtf-irasė, ir^oakiai. t 
pasitikinti. '■ * ■ 1

''NEPRIKLAUSOM) J* LENKIJOJ. ’ «... . /-. ... .. ■ ’ '

. , ’■ Londone -leidžiamas- tPneglad -polėki* rugpiucib mėnc numery taip 
inforauėja 'upi'b gyvenimo- sęlygąs; dabartinėje «ncpr Įklausomo jLenki-?-, 
joj: -j;. .“ . .

’’NepriklausomosLenkijos ’nėra. T'ė'ra triukšmingai melaginga . re
klama - propaganda ir liūdna įkartais tragiška tikrove lenku tautos,, 
ryty grobiko Kankinamos,, piešiamos, apgaudinėjamos ir žudomos0*

>'2įomiaU pati okiumos žinios- osę surinktos iš iš Lenkijos atvyku
sįjį žm.dnlę ir -jos taip- vaizduoju moralinę bei politinę atmosferą

. • J)abar. :.-j Lenkijoj .-.ęv i- 3 i p r i- v u 1 o d' i. r«b- t' i.; ir
kiokvie-ną'is gu .nn, .pažymėj inę-,.,.kad'jis dirba, Darbo valandomis- kiekvie
nam turi ba pi savo vietojo^ J,e i . ąsi ^gatvėj’,. 'kelionėj, ar namie s 'di, 
privalai' su savam, turėti ;pazygię<lmg.'kad esi iš darbo'akleistaso Per 
revizijas'’pakliuvęs be tokio. •raąto} siunčiamas į d 'a f-'t-o^-,'b- u.~ 
t a. 1 į, j o n u s„ Apkrovimy darbu prižiūri speciali įstaiga,' sovie-, 
tiškus'Afbeitsamtašo Jpi vietojo darbo nšraj. einant dar -Hublino ’/y-- 
riausyb es . patyarlsy mu, pilietis., galįiubut i b et kur pristatytus knibi
nėti plytas -ig; griuvę si p Varšuvai atstatyti, ■ •- .

Dirbančius įstaigose ir savaistybintpj pramonėj be to ”globti.-' 
ja* kad’ f;y'- s k y ’r iru s« Skyriuje tedirba ;kqmunįstoi a« 
agentai, ir į visus juos žiuri ’’saugemo akis'5, - N:KGB age-iuas,-Darbas 
kvalifikuojamus-pagal :dir.tun6iojo ištikimybę esamai santvarkai^ Go- 
mulkoš pila ikymas'y-ra; svorb-osnįsj kaip stropus du'rbaš.- ' ■

. Be to, dirbantį prižiūri p:r o f o s i n š s s-ę/ jy’-’ n.~4,- ■■■: 
g .0 s organai. Visos'profesines ę^jungos Lenkijoj osį? surištai -į' .»■ 
vionp7 -padarytos valstybinėmis, vadovaujamos ppp’'(Polsku 'Dirja Bo-*. , 
botniezą1 — komunistę viešoji -ekspęz'itura) if oriantūojamoa susi.lie-' 
ti- ..su Sovietu'-Pr.ofintėrnu, kuris '.dibuit'iniu fe'ąiu. oficialiai panaiki
nus komintom^, sudaro maskuotę,-jo 'sekcij^o Prcf i;slnšs-..pg iungos eš9■' 
kiauri'di. išmargintos į jas įnirštomis .-'komjaiSę'i'kcin.ts ir;viscrpabers 
tais so'vįety ir Vyriausybes d-gu&tais> Tai yra-Sovietines žvalgj’bps. 
akys ir ausys. Jos yra visurcscąi^įąs. : - ■ '•■ '■ ■• x -

.Be t o, pilietį globoja- į-m‘p-' ri i p taryba s.. Pirmykš
te), tę tafcy^ę paskirtis buvusi daboti*'įmonėse darbo splygyi i- jas ge
rinti, bei duly-vuu.ti įmones vadovavimo, kol įmones dar nebuvo suvalą- ' 
tybIntos. Po nacionalizacijos' ministro kino įsakymu taryboms^tiiv'd 
v. z d r a u s-t. a kištis -į Įmones 'froįka lūs ir beliko šnipine tį.'.dun- 
blninkus”. Tarybos sudaromos tik- iš-patikim^, režimui- asmenuį. . .

Tai tos globos biednam žmogui susidaro ir per daug. UŽ t Ši 
atlyginimo jis gaunu p o b mažai, Kukliai pragyventi šeimai iš 
keturię asmenę menesiui dabar reikia 12-14.000 zlotę; darbininkas 
ar VIII kategorijos tarnautojas tegauna 2.000* Skirtumu tenka papil
dyti savomis priemonėmis, išsiparduodant, spekuliuojant, imant ky
šius. prekiaujant, fcas no runka pakliūva. Ta prekyba nepaprastai cy-
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L a i s v m laiko n i -e k a m nėra. Laisvas nuo 
darbo valandas žmogui atima įmonių ir įstaigų susirinkimai, mitin
gai, minėjimai, demonstracijos. Gali juose ir nedalyvauti, bet bu
si "pakaustytas”. ‘ •

Lenkijoj sunku su butais, ypuš išgriautuose 
miestuose; del to butai visur normuoti. Varšuvoj vidutinio didumo ■ 
kambary tonka gyventi 4 asmenims. Ir Šia stengiamasi visur įterp
ti "savas” žmogus. 0 b e to pilietį daboja n a m y. komite
tas, kuriy privalo žinoti viskų, kas name dedasi. Namų Komitete 
būtinai turi būti Saugino "akis”. Komitetų raportai kasdien eina 
pas milicijos rajoninį agentę, ir jum viskas matoma, kaip ant del
no. Į užimtus butus nuolat įterpiami kariškiai, NKVD agentai,- tar
nautojai. Dreufižiama būti gatvėj nuo 12-os iki 5-os ryto, draudžia
ma mašinėle rašyti,- daryti susirinkimai, per daug svečių turėti. 

"Kas ir gauna leidimų išeiti, rizikuoja but raudonarmiečio ar šiaip 
valkatų apiplėštas,

• Keliaųt-i labai s u n k u. Beliko 16 % buvusių riedmenų, ir 
tio patys nežmoniškai suvalkioti,- ūžteršti, be langų, prigrūsti, ir 
čia visur pilna .agentų.. Pavojinga vazinęti^ir dviračiu, - juos ypoš 
mėgsta "pasiskolinti” raudonarmiečiai. Laiškai, telegramos cenzūruo
jami, įdomesni jų fotografuojami.'ypatingo dėmesio kreipiama susira
šinėjimui Su užsieniu; tu korespondencija kartotekuojamu.

Šnipinėj imo aparatas - ‘milžiniškas.. .1945 metais buvo Lenkijoj 
skaitoma per 250.000 valstybinių tarnautojų; iš jų 106.000 dirbo vie
šojo Saugino Ministerijoj. . ■

Domlnrcjunt i pilie c iocinuo taika - baime, net savoji šešė
lio baimso ,:lIr vis tik — bei gia ■ pranešėjas, - b eaiske j ant demarkaci
jos linijai' tarp. režimo ir. visuomenes, pasipriešinimo up'as krašto vis 
stiprėja, ir reikia imtis priemonių, kad jaunimas ar ūpo lengviau pa
gaunami-žmones be. laiko-nesigrieb tų ginklo ir nepakenktų kovai už ne
priklausomybės. atgavimų.•... a

Kaip tas viskas iŠ pusės.žodžio mums suprantama.

JIE PRIVALO. ATIDENGTI KORTAS. ' - -.'f. c

Vokiečių soc.dem. .part'ijos centro Komitetas į gautus komunistų : 
partijos .pasiūlymus spręsti bendro veikimo klausimus savivaldybių 
rinkimų,mietu, atsako, kad tuos pasiūlymus galima bus t ik tuomet svars
tyti, kai'bus išaiškinti sekantieji klausimai:.... : -
1) AR KPD-(Vokietijos komunistų partija) yra įsitikinusi, kad. Vokieti

ja pajėgs išpildyti Sovietų reik-luvimę sumokėti 10.Jmilijardų re
paracijų^ i". ‘ ■ a.".v

2) Ar KPD mano, kad busiu susitarimo kelių susigrųžinti.Vokietijai .
kai kuriuos rusų okupuotus kraštus. Rytuose? . :• .

3) Ar KPD pritaria Vokietijos -įmonių išmontavimui/ kurie vyksta Rytų
zonoje? . ..« ’ • ■■■'..■■ •

4) rtr KPD .sveikina amerikieciųx-anglų okupacinių zonų sujungimų, kaipo
pirmų žingsnį į Vokietijos vieningumų? , -j.

6) Ar KPD guli viešai pareikšti, kad visos Vokietijos zonos tuojau . . .. 
panaikintinos?

6) Ar KPD stovi ūžėtai, kad socialdemokratų partija turi būti lega
lizuota Rytų zonoje? . • ♦ ..

7) Ar KPD yra pasiruošusi sudaryti demokratines sąlygas tose Vokieti
jos sritys©:/-kūr šiuo metu pirmauja viena: komunistų partija?

8) Ar KPD yra pasiiuosusi kovoti už tai, kad pasidarytų nepriklausoma
. nuo užsienių partija? '• .. ,

9) Ar KPD yra pasiruošusi ’’centralizuotos demokratijps” vadistinj. 
principų pakeisti tikros demokratijos principu.
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Soo.dem* partijos (SPO) Komitetas pažymi, kad jis tuos klr.’j- 
s i slmns stato ne tem,£ad KRD pastatyti į. neveiklią paoėtį, bet tam,, 

kad turėtu įrodymą, jog KPD nuolatiniai pasiūlymai, apie benčrada;:^ 
b iaviu^ yra tikrai, rimtai, svarstytinas dalykas*

Pirmieji penki komunistams pastytieji klausimai liečia Vo
kietijos santykius su sovietais ir pastarąją užsimojimus Vokieti-■ 
jos atžvilgiu* Tuos sovietą užsimojimus palaiko KPD* Likusieji 
keturi klausimai liečia partinius santykius rusą zonoje, kur SPD 
yra nelegalioj padėty* KPD į. minėtus klausimus atsakyti neigiamai 
bei teigiamai negali, nes tai reikštu, kad ji pati nuo savąs at— - 
sisako ir nustojo tarnavusi svetimos valstybes reikalams*

RlUL KŽmiNS kliUNI. . ’ • .

Prieš vienerius metus-latvi p tautu neteko vieno žymiausiu 
savo suną-dr.. Paul Kalnins, nepailstamo kovotojo už savo tautos 
ateitu ir žmoniškas Žmogaus' teises' gyvent i tarą- &oni.ą,-.politiko 

- • ir visuomenininko, ilgamečio socialdemokratu frakcijos lyderio ir 
demokratines Latvijos paskutinio parlamento pirmininko* <P£s mirė' 
ištremtyje, mažame lusteriau miestelyje Šveicarijos Jllpią papėdėje, 
belaukdamas gulimybią' įvykti j. Švediją, tolimesniam jiaiitini&m 
darbui ir kovoms už savo krašto nepriklausomybę ją ištremtyje su
sidarė sąlygos ‘paminėti ir jo mirties metines.

Latvijos politiniame gyvenime dr. Paul^Kalnins pasireiškė 
ankstyvoje jaunystėje. Jis ūkininko sūnūs, tačiau jau gimnazijos 
suole Liepojoje ir Tartu universitete iš arti- susiduria su darbi- 
ninkAįss gyvenimu ir įsitraukia į aktingu kovą ^rieš anuometinę 
socialinę nelygybę ir prieš carizmą* Baigęs studijas, grįžta į tė
vynę. Čia jis veda ir sukuria šeimą* 1897 m* abu, dvidešimt penke- 
rią metę gydytojas dr. E&ul Kalnins ir jo žmona Klara Kalnins, abu- 
ou socialdemokratai, neišvengia žandaru ranką ir už revoliucinį vei 
kimą ištremimami iš Latvijos*

Tik ketvertu metą dr. Paul Kalnins grįžta į Latviją, bet 
tuoj pat T-u -i bėgti is tėvynės ir svetur ieškotis prieglaudos* Jis 
su žmona J&vymsta Šveicarijon, kur dr, Paul Kalnins verčiasi gydy
tojo praktika, tuo pačiu metu dirbdamas organizacinį darbą kontak
te su Latvijoje pasilikusiais kovos draugais ir užsienio socialde
mokratu veikėjais* į,LatviJą jis sugrįžta tiktai 1905 metais, kuo
met revoliucinis judėjimas užverda oaristinės Rusijos imperijoje 
ir kuomet Ryga išeina į barikadas* Revoliucinis judėjimas nepasise
ka ir Kalnins vėl vyksta užuvėjos į Šveicariją. Si kartą ištremtyj 
jis išliko neilgai* 1906 m* susidaro jam visai palankios sąlygos 
grįžti į tėvynę; čia jis įsikuria Rygos pajūryje, kur verčiasi gy
dytojo praktika ir sudaro rimto gydytojo garsą. Salia gydytojo 
praktikos jis be pertraukos darbuojasi darbininką organizacijose, 
ranknjT.M ir perrenkamas Latvijos socialdemokratą partijos centro 
Komit'tan, daugelį metą pirmininkauja socialdemokratams ir tuo pa
čiu metu redaguoja partijos kovos organą.^Siuo metu jis taip pat 
palaiko glaudžius ir gerus santykius su užsienio socialdemokratais 
ir daugybe pažįstamą, tuo pačiu įtraukdamas Latvijos socialistus 
į plačią ne tik Rusijos, bet ir viso pasaulio socialdemokratą bro- 
iiją*

Ir taip iki pirmojo pasaulinio karo, pagrindinai sukrėtusio 
Latvijos ir viso Pabaltijo gyvenimą. Dr. Paul Kalnins mobilizuoja
mas kariuomenėn, kaip karo gydytojas. Bet 1917 m* jis vėl darbuoja
si tarp Rygos .socialdemokratą* Tais metais jis išrenkamas Rygos 
miesto Taiybon ir tampa jos pirmininku* Vokiečiams okupavus Latviją 
jis vėl dirba pogrindyje, stiprindamas latvią- socialdemokratą kovas 
už krašto ir žmogaus išlaisvinimą is okupaciją ir priespaudą.
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’ - Pirmojo pasaulinio k-z-o pabaiga užbaigia l-r pirmąjį Latvijos 
' socialdemokratą partijos kovą p^įjodę.. 1918.11.18 ar. Paul Kal

nins, kaip gausios ir gerui organizuotos latvią darbininkijos ats
tovas, pasirašo Latvijos fiag^iklausomybės aktą, o vėliau dalyvauja 
koįrpse už to akto tikslą įgyvenamam. Jis išrenkamas į Steigiamą.- 
jį' La tb i jos Svirną ir naujai išrenkamas kiekvienos demokratinas lat
vi jus' seimo kadencijos n-jtu. -1925 n. jis išrenkama s Latvijos ;seimo 
pirmininku ir siose partt.xgo^^8i^5‘uždkiži/^l$?4®ei^,®keomet;:ifiasis- 
tinė reakcija likviduoja orc.o kretiną Latviją ir krastun įveda dlk- 

f^'1^.-v jtę-f.nąvYįjb ,b Odeson . .
Lk? i & Mil- Kaliiins

"« ą. m-<tąi W-^vcni-
/n+J^-.j^feX3^s';--sun^o^^ki^>3Seii2{ štxw atafei»tf Jh’ętomas '

“ jafsabįp.’^U^au
, xmai< tixe^&VitW^hbtgi 5̂ nc-az-
lf’musa, įmo^Jnipzj$^4fai^dsjr^ ' j is

u-Šato ^js^d^u- Ir ‘ pafcfoi^^įsyĖi&p^ ruošia -L&tvi-
jos gyvenimui vietoj suvąš naujus žmonas. Bet n ^laimės s^ka nelai
mes. Bolševiką okupacija užgn.įauzia Latvijos nepriklausomybę, ūžė— 
j g vokir-ciai^galutinai ,ąpįplęsia- kraštą, - pavergi*.- tautą?-grasina 

"'Isplėsfi’bėt kokias laisvės viltis. Bobėra Latvijos, kaip Ir kitą
Balti jo valstybią; Lietuvos, Estijos. Liuką tlktal-OstlandaO-Su 
rūsčiaateitimi. _ ' .- r

’.q £Dr«,.$aul»Kalnins -ir-vėl®J£rm&Įį^'£lęš9f fisu|‘a^ą‘tn, ‘Kufio 
atidavė,jį^kuro .teismui ir ^kur i-,; • spekiliadŽami;'įatfįOtizmU|gbuvo 
nukaląSpanalus .latvau.tautui* -patys".nuėjotbmdt^dkrbl£.ut'i'’suAVokio- 
šiais. $r.*JLulnins "Jis ox»-
gunlzuąjja ^pagrindinį--.latvią i^2š&S£ ^p^Į^'^ki'SSiusį 18 išlikus ią 
gyvą (&Wowatinės Lutbij-oŠ ..p^IdjtfJarta? fiakrą.ffrtuftžįną "^tvi— 
joar Ąįtsfcą,.- .p-ts. smuivėje Vėl
imas ii 56dfio.vaji.t4. tanios ’iK>z-lš-t jnoi.jal< iJW li^joa^^t-ip :i* vįąo Ba- 

,, balti^o.’jn-^j-. oilš.='4ar'. -nOfyib-ui’gu.^^a.OiVdj?i<:cId TToirtti jevy^iojąjAr 
brūšlOB.Q£-y . .4. aišku ^gs£ė’,-^^^eWi^^t^b’a-'darbui 'sąly
gos šfer.,.s-, aikinos l-'kad•'pasitz'uuki" ..s užsienin n.-išv-ngiumas. 
C' ntrinž^Ia!ijjJjo§U - "ao- ūr.- i«ul- Kalnins- d: luguoti’ufcsi. -

’"' nlh uzrm gztl'zysius su uzsienią soda...llstą veikėjais ir organizuoti 
užsieny^kovą už’Latvijos* laisvą. Butin- pasiekti ku^is nors niutra- 
lią kraštą. Dr. Paul Kulnims nesuabejoja, iieze. zvoją v..ltiaii jis 
bando^pusiekti Švedijos krantus. Bet fiį kartą bėgimą lydi nesėkmė. 
Vokicoią kuro laivai suguun- valtį, internuoja visus bėglius ir 
Juos pristato Vokietijon. Atsitiktinai pasitaikiusi suirutė ir -lilė 
kitą aplinkybią padeda dr, Paul K-lnins išvengti bausmės. Jis pasi
traukia į Drcsueną, iš jo bomvursaviXiui išstumia Jį į Šveicarijos 
pasienį, kur širdies smūgis p..rn_i rugpiuėdo mėnesį, naktį is 26 į 
27 dieną, nutraukia jo ki^to, tačiau uuriningo gyvenimo grandį.

Jo mirtis nebuvo jum išsivcdi vimus ir visą n-laimią ir sun
kumą. Ji - trug sija trzg<c.ijojG. Vi nint.lė prošvaistė paskutinėse 
sčnelio dr. Paul Kalnins gyv.nlmo dienos f, tai jo vianintėlio sū
naus, taip pat Ą7E-us Latbijc-s socic.ld-emokratą v jkėjo, Bruno K 1- 
nins, išsilaisvinimas iš Stutthofo koncentracijos stovyklos, kurion 
jis buvo uždažytas už pogrindinę vaikiu prieš okupantus.

Si mirtis — didelis smūgis latvią tautai. Ji neteko prityrus 
šio veikėją ir kovotojo, kilnios dvasios žmogaus, no dažnai sutin
kamo gyvenime. Kartu su^latvią t-ute ncteįąojpe įr mes didelio bičiu
lio, visur įr vincas mačiusio lietuviu tautą 8- lis latvią tautos į 
n-teko ir pasaulio socialdemokratijų kovotojo, mokėjusio pirmojo 
eilėje statyti idoalą ir uždavinius, o tik paskui matyti patį savo; 
ištikimo kovotojo už jos idealus, mokėjusio statyti pareigą visuo- 
aanei pirinon vieton.
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