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PARYŽIAUS KONFERENCIJAI PASIBAIGUS.

Taikos konferencija Paryžiuj turėjo paruošiamos reikšmės: bandy
ti pravalyti pokarinės Europos griuvėsiuose mažesniąsias kliūtis, kad 
būtų, lengviau prieiti prie pagrindiniu ir pačią sunkioj?, pastovios tai
kos kūrimo uždaviniu. Toje "talkoje", į kuri?, be "didžiąją" buvo pak
viesti dalyvauti dar šešiolikos valstybių atstovai, kartu turėjo būti 
išbandyta, ar antrojo pasaulio karo sąjungininkai, vieton taikos darbą 
dirbę, jau pačioj pradžioj neįkibs kits kitam į plaukus. Tenka pažymė
ti, kad, eidami į tą paruošiamąjį darbą, vakarai ėjo, priešingai lig
šiolinei savo taktikai, su kitu nusistatymu: nebeleisti Sovietams šan
tažuoti savo "draugus" ir nebenusileisti ją grubiam įžalumui. Kad žo
džiai konferencijoj įgytą realios reikšmės, pasiruošimas galimam kon- . 
fliktui Vakarą netik nebuvo slepiamas, bet tam tikrais momentais ty
čia pademonstruotas. Jį lydėjo ryškiai priešsovietinią nuotaiką pavaiz
davimas Vakarą plačiojoj visuomenėj, ypač Amerikoj.

Pati konferencijos eiga sudarė neįprastą vaizdą. Nuo pat pradžios 
ir iki jos galo konferencijoj susiformavo ir išsilaikė du ryškus fron
tai: Sovietai su savo satelitais iš vienos pusės, "plutokratai" su ją 
palydovais iš antrosios. Diktatūriški Rytai ir demokratiški^Vakarai. 
Konferencijai bevykstant, šie frontai tik ryškėjo ir savotiškai cemen- 
tavosi. Tarp ją vienišas maišėsi nenuilstamas moksleivis p. Bidault.

Kas pasiekta? Kuomet į tą^klausimą teko atsakyti bolševikinio 
fronto suktais erzeliojimais išvargintiems "plutokratams", oficialusis 
atsakymas išėjo skystas: labai maža kas pasiekta. Jo nepasaldįno ir 

* Stalino, konferencijai besibaigiant, padarytas "taikus" pareiškimas. 
Sudarytomis sutartimis tik laikinai užtinkuoti mažieji plyšiai. Tarp 
konferencijos klausimą liko neišspręsti patys sunkieji, ir pačios 
veikliosios tarp karo aplamdytąją valstybės - Italija ir Jugoslavi
ja - pasiliko kupinos revolto nuotaiką. Sutartimis apdovanotose vals
tybėse tebelieka rusenančio gaisro padėtis, - ją"demokratinis" vidaus 
susitvarkymas yra čekisto pravestas ir čekisto palaikomas, pastūmėda
mas sovietinį režimą tolokai į vakarus. Tuo pasilieka kaip buvę nauji 
bolševizmo tramplynai tolimesniam šuoliui į buržuazinį pasaulį. Ir tą 
tramplyną plotuose Churchill’o tvirtinimu apie 200 karui ^paruoštą so- 
vietinią diviziją. Ir dėl to toks kuklus, beveik beviltiškas, buvo Be- 
vino konferencijos pasekmių įvertinimas. Įtempimas pasilieka kaip bu
vęs, nežiūrint D. Demokratiją pastangą sudaryti šiltesnę pasitikėjimo 
atmosferą.

Dabar derybos iš Paryžiaus perkelta į New Yorką. UNO sesija, be 
tremtinią sutvarkymo uždaviniot bandys tvirtinti savo tolimesnio vei
kimo pagrindus ir, atrodo, neišvengiamai turės paliesti tokius opius 
klausimus, "kaip žmogaus teisią apsaugojimas nuo smurto, kaip atskirą 
"didžiąją’,1 palinkimas vadovautis savąja valia UNO principu vieton (ato- 
minės energijos pavartojimo klausimas ir kiti). Tai vis "taikingos" 
priemonės, kuriomis Vakarą Demokratijos bandys pamažu padalyti bolše
vikus nebolševikais. Bet .ir New Yorke politinės akcijos centru bus ne 
UNO, bet keturią didžiąją konferencija. Joje bus mėginta prieiti prie 
opiausios santykią vietos^- prie Vokietijos reikalo, ir is viso aiš- 
kes, galima ar negalima išvengti ginkluoto konflikto. Bevinas, išskris
damas į Ameriką, ne tik dėl svieto akią paprašė Dievulio būti žmonėms 
gailestingu, - kieto sprendimo momentas vis artėja.

Kokie numatymai? Nežiūrint rodomo, griežtumo, Vakarai ir toliau 
darys visas pastangas, kad ginkluotas konfliktas būtą išvengtas. Pas
tovi taika Vakarams yra visais požiūriais būtinumas. Ir galimai greita 
taika, nes .tokia įtempta padėtis kaip dabar, su karo ruošos būtinu tę
simu, jrra susijusi su milžiniškomis ir neproduktyviomis išlaidomis. 
Neleidžia grįžti į normalą kūrybinį darbą, neleidžia vieniems daryti 
biznio, kitiems atsikurti po karo ir eiti į esminius persitvarkymus.
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Kad pastęvi ^kika būtų sudaryta, už tai. Vakarai yra linkę sumo
kėti labai brangią, kainų, dažniausia iš svetimos kišenės.Jie dar 
nėra 'padarę Sovietams visą, nuolaidų., kurių tarpe būtų ir Pabal
tas paaukojimas. -Į tų kainų įeina ir spartus ginklavimasis,kad 
spaud-žiant Sovietus--Žodžiais 'konferencijose,1 kartu juos veiktu* 
savo aiškios persvaros grėsme.

Kaip ir anksčiau faktinoji iniciatyva pasilieka Kremliaus 
rankose.Jo esminis nusistatymas yra aiškus:bolševizmas tol bus 
nepasotintas, kol visas pasulis jam nepalankus. Visa bolševizmo 
doktrina, dabar aiškiai pakaitinta rusiško imperializmo^neduoda 
ir neduos Sovietams nurimti. Juo stipresni jie jausis,isėję_iš 
karo, juo labiau didės jų veržlumas tolimesniai agresijai.Musų 
akimis vertinant esamų padėtį,demokratiški Vakarai darytų nepa
taisomų sau klaidų, eidami*į bet kokias Sovietams nuolaidus, 
puoselėdami, viltį juos "prijaukinti" net prie socialistinių Vą- 
karų galvosenos ir jų ateities gyvenimo supratimo. Bolševizme 
glūdi ne reiškiama, bet nuolat veikli Atillos dvasia,nepalenkia
ma, nesiasimiliuojanti Rytų dvasia, kurių gakima palaužti,bet 
ji nesiduos palenkiama.Nieko naujo čia neįneša pakartotini Sta
lino taikūs pareiškimai.sutapę su užsimojimu išvežti į Sovietus 
150.000 vokiečių darbimnkų.Norint taikų kurti,tokie dalykai ne
daromi. Ir dėl to Vakarų pastangos mums atrodo betikslios. Pra
raja tarp Rytų ir Vakarų negali būti perdenta kompromisų tiltu.

KODĖL PRIEŠAS Nr.1.
IJėl kurių būsimosios taikos klausimų, karui tebeeinant, 

alijantai nesusitardavo ir kurie buvo jų skirtumai Jaltos ir 
kitose-konferencijose, šiandien sunku pasakoti,kol tų konfere- 
cijų paslaptys nėra viešai paskelbtos. Bet šiuo metu skirtumai 
tar buvusių alijantų ir jų interesų priešingumai yra visai pa
aiškėję ir išėję į plačių viešumų. Jau tiek toli nueita,kad 
anglosaksų spauda nesivaržydama pradeda infomuoti savųja visuo
menę apie Sovietų vidaus gyvenimo"geroves": žiauri diktatūrinę 
valdymo sistemų,pagrįstų neribotu teroru,konzentracijos stovyk
las ,mongoliškais žmogaus visiško nuvertinimo -metodais,Jei.atsi
minsime,kad dar visai nesgnai apie Sovietuose praktikuojamus 
žiaurumus negalima buvo išsižioti,toks posūkis darosi labai 
reikšmingas.

Kad karui tebeeinant ^vienas "didžiųjų" šantažavo liku
sius du,abejonių nėra. Karui gi pasibaigus, "didysai" Stalinas 
nusimovė kaukę. Si: metų vasario 9 priešrinkiminė.j kalboj Sta
linas prabilo, kad"pasibaigęs karas yfa monopolinio kapitaliz
mo rezultatas1,' kad karų laimėjome "mes", atseit karas laimėtas 
ne bendromis alijantų pastangomis, bet vienų rusų dideliu pasi- 
ryžmu.Gi viso to pasiekta todėl, kad "sovietinė santvarka esanti 
pranašesnė už kitas visuomenines santvarkas ir valdymoBi formas'.' 
Tuo pat metu "tautų tėvas ’ paskelbė naująjį ūkiškąjį penkmečio 
planų, nes"mūsų tėvynė šiuo bus apsaugota nuo visokių netikėtu
mų", ’vodo" ginklanešys Kaganovic papildė šia Stalino kalbų, tar
damas: 'turime visuomet atsiminti, kad mūsų tėvynė yra kapita- 
lastinio apsupimo žiede".Iš šito seka Sovietų kova už įtakos 
sferų praplėtimų Balkanuose ir Rytų Europoje, už sudarymų^tuose 
kraštuose "draugingų Sovietams vyriausybių". Baltijos kraštai 
labai gerai žino, kaip"draugingos vyriausybės" jau jų sudarymo 
metu virsta Maskvos agentais pilna to žodžio prasme.

"Monopolinio kapitalizmb "kraštai-.Vokieti ja ir Japonija 
parblokšti, tad prieš kų dabar trimituoja Sovietija? Kam Sovie
tams galinga raudonoji armijja, laivynas, aviacija, liaujas penk
mečio planas, realios pastangos pasigaminti atominę bombų ir 
pan. dalykai? Aišku, kad ruošiamasi "visuokiems netikėtumams" 
kuriuos patys Sovietai sudarinėja ir-povokuoja. "Monopolinio 
kapitalizmo" kraštas JAV,kaipo tvirčiausias kapitalizmo bunke
ris turėtų būti pirmoj eilėj puolamas, bet to mes kaip tik ne- 
pastebim.Sovietų propagandos plūdimai šiuo metu nnv-—-;nti į An- 
lijų, kur tas monopolinis kapitalizmas yra kur Kas silpnesnis,’ 
Beto, dabartinės Anglijos vyriausybė yra Darbo Bartijos rankose,
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kuri su savo kapitalizmu, savo visuomenes padedama, pati apsidirbs. 
Kame Čia dabar tos Sovietui ofenzyvoj prieš Angliją priežastis?

Pagrindinė priežastis yra ta, kad po šio karo kiek pašli
jusiu Angliją galima tikėtis susilpninti arba net ir nugalėti.An
glį jos valdomos bei kontroliuojamos gyvybinės teritorijos ir su
sisiekimo arterijos yra nepertoliausia nuo Sovietijos. Jas užgro
bus bei prišliaužus prie tų. raktiniu poziciją ,galima Britą impe
riją grėbti už gerklės ir patiems Sovietams atsisisėsti tose pato
giose pozicijose? užgrobiant milžiniškus tą^kraštą turtus ir paver
giant šimtus milijoną gyventoją, kurią kultūrinis lygis yra žemes
nis už rusą lygį.Tžtda su tomis primityvaus lygio masėmis, dar pra
tusiomis "vadą" klausyti,gali ryžtis užvaldyti pasaulį.Azarbeidza- 
no,Kurdistano klajokliams, Indijos nuolatos badaujantiems parijams, 
bekalbes "sovietinė santvarka bus pranašesnė ‘.Azerbedžano graži sva
jonė neduoda ramumo Maskvos kanams.Todėl savo laiku norėta gauti 
atramos punktai Afriko j,kovota dėl Triesto,faktiškai užvaldyta Al
banija su patogiu Valonos uostu Adrijos jūros pakraštyje, ruoštas 
sukilimas Azarbeidjteme ,demonstruojama ir žvanginarna^ginklais prie 
Turkijos sienos,tiukšmaujama dėl Graikijos, kur pnieš pusantrą me
tą nepavyko ruoštasai sukilimas,o dabar nenurimstama, kad iš Grai
kijos teritorijos neišsikrausto anglą kariuomaenė.Ąpie Dardanelus 
ir kalbėti netenka. Rusą carai nesiskyrė su mintimi į steigti tre
ciąją rusą imperiją su sostine Konstantinopolyje.Kodėl gi Stali
nas tos rusą nacionalistą svajonės turėtą atsisakyti? Bet visą tai 
yra apnuogintas rusiškas imperializmas, kurs nieko bendro neturi 
su dirbanciąją interesais ir siekimais. Jeigu ssvo laiku Hitleris 
pasekė Staliną, tai dabar Stalinas paveldėjo Hitlerio "ideologini" 
palikimą,-užviešpatauti pasaulį.

Jei Anglijos politiką šiuo rusą imperialistams 'patogiu,me
tu vairuotą konservatoriai, sovietą propagandai butą gan. patogu, 
meluoti ir dangstytis "sovietinės santvarkos" pranašumusiš konser— 
vatorią galima būtą kai kas išdereti ir pamainikauti.Bet.Anglijos 
vyriausybės vairas yra darbiečią rankose; pastarieji turi .abso Ii už
tinę daugumą parlamente ir ramiu būdu siekia socializmo 
demokratinėmis priemonėmis. Tad darbiešią 
vyriausybė ir tos vyriausybės politika yra didžiausia 
sovietams kliūtis; todėl visu piktumu puolama An- 
lija ir jos vyriausybė,kad amžinai alkanam sovietiniam vilkui pa
što jamas kelias į patogią mesžioklę, išimant jam iš ranką pačią 
svarbiausią sovietinės propagandos priemonę.

Kodėl Anglijos darbiecią vyriausybė yra priešas Nr.1? 
Pirmiausia prisimintina ką Leninas,tasai bolševizmo orakulas,yra 
pasakąs apie socialistus. Mirštantis Kalininas priminė bolševi
kams, kad Leninas savo laiku skelbė mirtiną kovą Vakarą socialis
tams ir pakartojo, kad toji kova šiuo metu visu grieštumu turi bū
ti be atodairos tęsiama. Žinoma,šis priminimas yra grynai sholas- 
tinio pobūdžio, bet ištikrąju šią dieną kremliaus kanai turi kitą 
priežasšią,dėl kurią išeita į kovą prieš darbieolus,būtent;

1. Darbo partija yra vienintelė Europoje, turinti absoliu
čią daugumą parlamente ir galinta, be jokią pašalinią įtaką,t.y. 
koaliciją, vykdyti socializmą savo krašte demokratinė
mis priemonėmis. Anglijos komunistams, nežiūrint vi
sokiausią ją manierą, nepavyko suskaldyti darbo partijos. Tas kie- 
tas,sąm?nirg°s ,organiškas Darbo partijos susirišimas su savąja 
visuomene leidžia jai vykdxti jos program?įkeisti ūkinę Anglijos 
santvarką,kelti medžiaginį ir kulturinį dirbanciąją masią būvį ir 
ir pertvarkyti Britą imperijos struktūrą. Vykdant šiuos pakeitimus, 
darbieciai nepažeidžia piliecią teisią ir laisvią,- šios partijos 
vyriausybė pasiduoda visiškai tautos atstovą kontrolei.

Visa darbiečią politika savo veiksmais ir_pasireiškimais 
duria tiesiog į akį bolševiką teroristinei diktatūrai, kenkia vi
są kraštą komunistinei veiklai ir pakerta ją užsimojimus. Nesvar
bu, ar darbo partijos vyriausybės veikla visai atitinka partijos 
programą,, bet labai svarbu,kad ši partija laikosi demokratinės 
partijos principą ir taktikos.
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2. Darbo partijos vyriausybė suprasdama,kad reikia 
keisti Britą imperijos struktūrą,tuojau ryžtingai ėmėsi ~hr~ ”bo 
Ji pasiūlė Indijai nepriklausomybę, atvirai tuo_ klausimu fcačZėėjo 
su visomis Indijos partijomis,proponavo Indijai susiorganizuoti 
i federatyvinę Indijos valstybę. Su Eigiptu tariamasi dėl pa
šalinimo iš šio krašto anglą kariuomenės nors Egiptas yra opiau
sias Anglijos kelią mazgas. Dabartinė Anglijos vyriausybė siekia 
suteikti kolonijoms autonomijas ir,neardant Britą imperijos,per
tvarkyti ją į Tautą Bendruomenę. Anglai,gyvai interuoti palaikyti 
ryšius, su Indi ja, nuėjo tiek toli, kad Indijos Steigiamasis Seimas 

' pats nepriklausomai ir laisvai spręs Ši klausimą. Ar po šitokiu 
darbiečią vyriausybės žingsnią galima apkaltinti Angliję impe - 
rializmu?

Palyginkime Sovietijos atskiru. Sąjunginią respubliką bū
seną su Anglijos dominiją būkle? Juk tai nelyginami dalykai! 
Sąjunginės ir "nepriklausomos’1 respublikos yra visiškos vergės 
Maskovos setrapą rankose. Baltijos nepriklausomi kraštai buvo 
■įjungti į Sovietą Sąjungą smurtu,melu ir apgaule. Skandinavijos 
valstybės,kur taię pat dominuoja socialdemokratai visą laikę bre 
ba dėl savo laisvės ir nepriklausomybės„Taigi visais atžvilgiais 
dabartinės Anglijos darbiečią vyriausybės politikos kurios prieš 
tarauja Maskvos užsimojimams ir išmuša iš pastarosios ranką šan
tažo ir melo ginklą. Todėl šią dieną Anglija Maskvai yra priešas 
Nr.l.

SOCIALINIO" DRAUDIMO KLAUSIMU.
Žemiau dedamu straipsniu mes norime pradėti svarstyti soči 

linio draudimo reikalą.Atkurtai,demokratiškai Lietuvai j.'}; bus 
tiek pat aktualus,kaip ir visoms pažangioms pasaulio tamiėms ,kui 
tą reikalą iškėlė,jį visą laiką žadino ir vertė jį įgyvendinti 
vyriausiai socialinio draudimo reikalinga visuomenės dalis-darbi 
ninku klasė pipmo-j c-ilsj.,pramonės darbininkai:Darbininkus pasekd 
ir suprasdami reikalo ŠV'P? tuną, daugely salią socialinią savo dra 
mu susirūpino ir tarnautojai.Socialinio teisimgumo terminas tuor 
teatsirado kapitalistinės visuomenės leksikone,kai,1darbdavys:{ir 
interesams tarnaujanti valstybė darbininku kovos buvo priversti 
sirupinti tą padėtimi,kuriu darbu yra sudaromos sąlygos visuomer 
kultūringai gyventi.

Kaip toli atskirose šalyse pažengė^socialinio draudimo iš\ 
tymas,parėjo nuo daugelio veib'nią,-nuo ūkiškojoišivystymo laips 
nuo jo pobūdžio ir sąlygą,nuo materialinio visuomenės pajėgum.'-J 
visą tą veiksnią tarpe pirmaujant-i visuomet buvo ir yra pačią ė 
dime su interesuotąją aktingumas,susipratimas ir ją svoris visuc 
nėję. Ir dėl to socialinis draudimas anksčiau atsirado ir įgiję 
platesnį turinį ten,kur darbininką klasinis sąjūdis yra senesnis 
organizuotas ir stipresnis .Nepripuolama,.kad savo pramonę sparčia 
išauginusi Vokietija socialinio draudimo vystymu pralenkė Anglių 
-ir ypač Amerikos Jungtines Valstybes,kur darbininką politinis si 
siorganizavimas ir jo įtaka krašto politiniam gyvenimui dar ir t 
bar tebestovi užpakaly visos eilės Europos valstybių.Ir Darbo I 
tija Anglijoj,kaipo partija yra jaunas padaras,nors sparčiai iša 
gęs ir dabar užėmęs kitą savojo krašto partiją tarpe pirmąją vie 

Pokarinis pasaulis prie socialinio draudimo reikalo prieir 
su gigantišku užsimojimu. Išplečiama "dirbančiojo" sąvoka,apimda 
ne tik darbininką,bet ir tarnautoją ir ūkininką. Kai kur kalbama 
socialinį visą'žmonią draudimą.Kryptis yra visai teisinga,tik re 
aliai draudimą įgyvendinant,tenka iškarto susidurti su svartiauE 
sunkumus iŠ kur paimti draudimui reikalingą lėšą ir kiek visuome 
visuotinas jos narią apdraudimas ’ 
,kus,kad socialinis draudimas yra 
šą.Tos lėšos juo lengviau duosis 
sas jos gyvenimas bus v i s u o 
pradas tautos gamybinėj veikloje 
aprūpinimo sritį,mums atrodo yra

butą pakeliamas.Klausimai tuo 
ir bus reikalingas milžinišką 
surandamos,juo tautos ūkis i 
meniškesnis . Kooper 
perkeltas ir į socialinį Žmoga 
vienintelis kelias,kuris gali
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prie realaus ir-pilno to klausimo išsprendimo .Tik tuo keliu eidami, 
mes galėjime tą sunku uždavinį pakelti ir išlaisvintoj Lietuvoje, 
socialinį aprūpinimą patikrinant; pirmoj eilėje tiems,kas jo labiau
siai yra reikalingas ir palaipsniui einant prie visuotino draudimo. 

Redakcija.
-o0§0o-

Kas yra socialinis draudimas-jo sąvoka-visiems aiški.
Aišku' ^aip pat,kad tatai yra vienas svarbiausiųjų dalykų’’mažo jo 

Žmogaus" gyvenime.
Reikia pripažinti.kad jokia tautinė sutartis,joks algų nusta

tymas neturi tokios plačios apimties ir tokios didelės reikšmės darb
ėmio ir jo šeimos gyvenime.kaip sudarymas egzistencijos galimumo lį- 
goš,lnvalidumoxsenatvės ar nedarbo atveju.

Kuriuo būdu ir kaip geriau žmogui ir kaip geriau žmogui ir jo 
šeimai, esančiam darbo procese,padėti_ištiku3 ligai,invalidumui ar 
nedarbui yra gyvas rūpestis visu kultūringuju žemės kamuolio tautų.

Pagrinde,bet gi,tėra tik 3 galimumai i
1.Nelaimės ištiktą darbėmį ir jo šeimą pasiima globon valsty

binė ar savivaldybinė socialinio aprūpinimo įstaiga ir aprūpina jį 
iš viešųjų išteklių be jokiu,anksčiau tam reikalui nukentėjusiojo pa
darytų. specialinių įnašų.

2.Steigiama privataus pobūdžio draudimo bendrovės,į kurias ga
li įstoti darbėmys įnešdamas bendrovei kas mėnesį tam tikrą sumą 
pinigų.Užtai.ištikus jį nelaimei,jis turi teisę reikalauti iš drau
dimo bendrovės,kad jam,iki pasveiks,arba i,ri galo amžiaus, jei jis yra 
nustojęs tam tikrą darbingumo procentą,jįšelptų.

Valstybė savo įnašais čia nedalyvauja.
3.Steigiama kombinuota organizacija iš draudimo ir soc.aprūpi

nimo elementų.Tuomet stojantys^ į tą organizaciją moka tam tikrą mė
nesinį mokestį ir tuo būdu įgyja teisę reikalauti,kad nelaimės-atve
ju jam bendrovė mokėtų pašalpą.Prie organizacijos ir pašalpų suda
rymo priklauso ir valstybė savo viešaisiais ištekliais.Šią draudimo 
rūšį,galima vadinti pri alomuoju socialiniu draudimu.Valstybė įparei
goja darbdavius visus su jais esančius darbo santykyje darbėmius ap
drausti.

Plačiausiai socialinis draudimas,galima sakyti,buvo išplėstas 
VokietijojelCia randame Šias pagrindines draudimo rūšis: 
a)draudimas ligos atveju:
c) draudimas senatvėje ir invalidumo atveju;'
d) draudimas nelaimingų atsitikimų atvejais}
e) draudimas nedarbe. ' •

a)Draudimas invalidumo_ir senatvės atveju 
Atsitikus darbe nelaimei~arba ligai,kuriuipasekoje dirbatysis 

nustoja darbingumo,apdraustajam mokama rantau ' g
Invalidumu skaitoma darbingumo netekimas nemažiau 66 3$. •,

Renta negali būti didesnė,kaip normalaus darbininko atlyginimo 33/3% 
Invalidumas pripažįstamas ir sulaukus dirbančiajam 65 m.amžiaus.Naš
lė,ypatingais atsitikimais ir našlys,jei jie yra invalidai,mirus ap
draustajam, gauna rentą.

Našlaičiai,apdraustajam mirus gauna apdraustojo rentą iki su
laukia 15 m.amžiaus; bet jei jie mokosi,tai iki mokslui užbaigiant, 
nežiūrint amžiaus.

Rentos dydis nustatomas pagal apdraustojo mokėtą įnašų dydį.
50%visų įnašų moka valstybė.
b£Draudimas_ligos atveju.
Iigonių~Eašoms tūri’priičlausyti visi dirbantieji iki tam tikro 

gaunamo atlyginimo.Ligonių kasų uždavinys - padėti ligos atveju,tei
kiant medicinos pagalbą,medikamentusypaSalpą ir pan.

Kiekvienas apdraustasis moka '3 įnašų.2/3 įnašų moka darbdavys 
ir valstybė po lygiai.

Pašalpos dydis nustatomas pagal įnašų dydį,
Salia bendrųjų ligonių kasų yra dar ir vietinės ligonių kasos* 

kurios už daromus speclalinius įnašusligoa atveju išmoka skirtumą gau 
narnos pašalpos išbendrosios ligonių kasos ir gauto normalaus atlygi
nimo.
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c) Tarnauto j y draudimas .

Čia apdraudžiami tarnautojai pagal tam tikras spec.grupes, kw 
sustatytos specialiam kataloge (besondere Berufskatalog). Kentę gai 
nustoję 50% darbingumo,ar sulaukę tam tikro amžiau^Apdraustajam mii 
rentą gauna likusi naš lė ar įpėdiniai.Valstybe Šiame draudime save 
įnašais nedalyvauja.

d) Draudimas nelaimingą atsitikime atvejais. ■
Jis apima visus fizinio darb'o'larbTninkus.Jie draudžiami neis 

mingą atsitikime atvejais profesiniame darbe.Salia pirmosios pagali 
čia išmokama ir nelaimingąją atsitikime renta pagal nustoto darbiu 
dydį.

Jei nustojama mažiau 20% darbingumo,renta nemokama. 
Kapitalą sudaro apdraustieji,darbdaviai ir valstybė.

e) Draudimas nedarbe.
Šio draudimą s "y r a "pavestas' tvarkyti ‘’Arbeitsamtams" .Jam prikl 

so visi darbėmiai, Kapitalą sudaro apdraustie ji,darbininkai ir vals 
po lygiai.

Pasidarius apdraustajam -bedarbiui ir ’’Arbeitsamtui” nustačius 
kad nedarbo padėtis atsirado nė dėl apdraustojo kaltės ir išbandžiu 
visus galimumus apdraustajam surasti pagal jo išsimokslinimą darbo, 
moka pašalpą iki darbą surandą.

A n g 1 i į JL-f.,.
Iki šio karo Soc.draudimas nebuvo šia išplėstas.
Šio karo metu Sabom - Party ir Profesinės S-gos pradėjo smark 

reikalauti šį klausimą sutvarkyti.
Soc.draudimo planas paruošti buvo pavesta lordui Beveridge.Be 

jam jį žemuosiuose Rūmuose pateikus, jis buvo kaip '’nepakankamaš”ata 
tas.Atmetė pasiturinčiąją atstovai finansiniais sumetimais.Darbo Pa 
tijai gavus per rinkimus parlamente daugumą,jis su tam tikrais papi 
dymais ir pataisymais vėl buvo patiektas ir priimtas.Dabar jis yra 
Anglijoj vykdomas.

Dabartinis anglą, s c.draudimas yra tarpinis tarp privatinio i 
valstybinio.Darbdavys yra įpareigotas apdrausti visus su juo darbo 
santyky esančius darbėmius, ligos,invalidumo ir senatvės atvejais,ti 
jam palikta laisvė pasirinkti privatinę draudimo įstaigą ar valstyb 

Jei jis pasirenka valstybine draudimo įstaigą, jam yra. daroma 
palengvinimą, mokėsčią m kėjimo atžvilgiu tą prasme,kad jis neprival 
mokėti mokesčią tą sumą,kurią jis išsavo pusės turi įnešti draudimo 
įstaigai už savo apdraustu:sius darbėmius.Bet abiem atvejais valsty 
savo kreditais prisideda prie rentą mokėjimo.

U. ,_S._ Ą._,
Čia socTūraudnmo' klausimas nėra vienodai sutvarkytas. įvairios^ 

valstybėse yra įvairu.
Bendrai paėmus„kiekviena didžioji įmonė turi kasas savo darbe 

miams,kurios rūpinasi ligos,nelaimingą atsitikimą ir invalidumo atv 
jais.

Be to,čia labai plačiai veikia Profesinią S-gą Kasos ,pačios 
rūpindamos savo narius.

Kaip gi buvo Lietuvoje?
Musą ligonią kasos reikia laikyti formaliai įsteigtomis kartu 

ligonią kasą įstatymo išleidimu 1926 m.gegužės mėn.27 d.,kuomet per 
mo rinkimus laimėjo vadinamos, kairisios partijos.

Pagal šį įstatymą privalomai turėjo būti apdrausti: darbiniai 
.tarnautojai ir namą ruošos darbininkai.

1934 m.sausio mėn.23 d.buvo išleistas šio įstatymo pakeitimas 
veikiąs nuo tą pat metą sausio mėn.l d.

Juo buvo nustatyta kad: 1) ligonią kasos nariais gali būti dar 
ninkai,tarnautojai ir namą ruošos darbininkai,jei jie negauna daugi 
1000 lit.mėnesinės algos, 2) gydymosi laikas - nustatytas atsižvelg 
į tai kiek ilgai apdraustasis yra ligonią kasės nariu.

Kas nariu išbuvo:
iki 1 mėn.gauna gydymosi pašalpa iki 2 savaičią, iki 3 mėn.gauna gy 
si. pašalpa iki 4 savaičią, iki 6 mėn.gauna gydymosi pašalpa iki 13
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Pašalpa mokama nuo 50% iki 100% gautojo atlyginimo.NeStumo,gin- 
dymo ir Žindyvėms pašalpas moka valstybė .Apdraustasis ir darbdavys mok.- 
po pusę įnašę. tokiu būdu? kas gauna iki 4 lt.dienai atlyginimo moka 
5»40 lt.mėnesiui,nuo 4 iki 6 lt.dienai atlyginimo moka 7,80 lt.mėnesiu? . 
nuo 6-8 lt.dienai atlyginimo moka 10,80 lt.mėnesiui,nuo 8-10 lt.die - 
nai atlyginimo moka 13,80 lt. mėnesiui, nuo 10 - 12 lt .dienai atlyginimo 
moka 16,80 lt.mėnesiui,daugiau 12 lt.dienai atlyginimo moka 21’,60 lt. 
mėnesiui.

Tiek pat kason sumoka darbdavys.
Kiek vėliau,visai nepriklausomai nuo ligonip. kasę. buvo pas muj ' 

įsteigta draudimo nelaimingais atsitikimais kasa.Ji apėmė ir žemės ukic 
darbininkus ir buvo maž daug,kopija vokiečiu. nelaimingais atsitikimais 
draudimo. _ > <

Šiandien mūsp. Tėvynėje įvestas sovietiškas socialinis draudimas, 
kurį mes daugelis dar prisimename iš pirmojo bolševikmečio,-išpuoštas 
fasadas be realaus turinio.'

Po šio karo socialinio draudimo srity jaučiami nauji vejai,naujus 
idėjos.Mes tikime,kad likimas mus gręžins savo tėviškėn,žinoma,laisvom, 
tad yra gyvas reikalas ir mums pasiruošti.Privalome, ne tik gražiom "So
cialinio teisingumo" frazėm pasišvaistyti,bet ir išsiaiškinti kaip mes 
savo žemėje, socialinį draudimę organizuosim.AiŠku±toks koks jis buvo mū
sp krašte prieš karę nebegalės būti atkurtas ir musp jis nepatenkintp.

Mes turėtumėm suorganizuoti tokį socialinį draudimu,kuris apimtp. 
visę mūsp tautę,vis tiek kuriam sluoksniui a.t profesijai kas bepriklau- 
sytp: darbiniriky, valdininkę.,tarnautojy,ūkininkę. ar kitokiam.

Pagalba turėty būtį teikiama kiekvienam ligoj,invalidume,senatvė;, 
nedarbe,našlaičiams ir našlėms.

Kiekvienas mūsp tautos narys turėtp jaustis tikrai esas_vienos 
likiminės bendruomenės narys ir Žinoti,kad jo likimas ir gerbūvis bendru 
menei gyvai rupi.Kooperatinis principas - "visi už vienę ir vienas už 
visus" turėtp būtį plačiai ir efektingai įgyvendintas s c.draudime,aktu
viai jame dalyvaujant ir pačiai valstybei.-ji neturi būti tik "panakti
nis sargas".

KAI KAS iŠ DARBIECIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PLANO UŽDAVINIŲ.

Socialinis draudimas Anglijoj ilgę laikę - iki dvidešimtojo šimt
mečio -buvo miestp,parapijp,labd.aringpjp įstaigp ir privačip bendrovip a 
lykas,kuriame valstybė dalyvavo labai kukliai ir e noro.Tik 1911 meta ‘ o 
esant valdžioje Lileralp partijai,reikalas smarkiau pasistūmėjo pirmyr. 
Tfiis metais Lloyd George pastangomis buvo parlamento priimt- ? 
draudimo įstatymas,kuriuo remiantis apdraustajam buvo tiekiama nemokam 
pagalba ligoj naęjie gydyto jo,kurį ligonis galėjo pasirinkti iš tam tiki 
gydytojp sarašo.Sis įstatymas papildė ankstyvesnius apie vaikp medici- 
niškę priefiūrę pradžios mokyklose,apie senatvės draudimę,apie algy t^? 
tikrose įmonėse sunormavimę,apie draudimę nuo nedarbo.Visi tie įstaty
mai buvo taikomi tam tikroms gyventojp kategorijoms ir aprėžtomis sęlj 
gomis. ,

Jau šio karo metu tautinės vienybės vyriausybė,kurioje dalyvavo, j r- 
darbieciai,sudarė komis!ję Su pirmininku W. B e v e s i d g e,kuriai 
buvo pavesta paruošti socialinio draudimo visuotinę projektę.Projekte 
pagrindu buvo padėt*s šios aštuonios tezes: 1) patikrintos 
pajamos kiekvienam Anglijos piliečiui,net ir tiems,kas ne dėl 
so kaltės negali gauti darbo; 2) tos pajamos yra kiekvieno piliečio te’ 
sė,one viešėj!. ar privati jam pašalpa; 3) visokia gydymo pagalba; 4) 
organizacija surasti bedarbiui darbę; 5) galimumas gauti darbę pagal 
savo gabumus ir pasiruošimę; 6) Šiek tiek sutaupy vargo dienai; 7) turi 
ti iš ko gyventi,sulaukus senatvės ir 8) kuo mažiausia formalumy ir s<- * 
lamentacijos socialinio draudimo reikaluose.

Kaip žinoma,Nevesidge paruoštas planas,nustebinęs pasaulį savo 
užsimojimu,apstulpino ir tautinės vienybės vyriausybę dėl išlaidy didu 
mo,privertė ję delsti,lig vyriausybė griuvo,nieko tam reikalui nepada -

7



riusi. Jos vietų -.užėmė konservą toriai Bevęsidge plano vieton pravedė 
įstatymu ubagiškų jo karikatūra,.Žymia dalim už tai kraštas 
per paskutinius rinkimus davė konservatoriams % Karališkosios Dide
nybės opozicijos bilietų,kartu į vyriausybės balnai įsodindamas Darbo 
Partijų.Laboritams atėjus valdžion,parlamentam vėl buvo įneštas ne
esminiai pakeistas Heveridge planas,dabar jau virtęs įstatymu.Trum
pam jp apibudinimai tuo -tarpu tiek tepasakysim.

Kiekvienas Anglijos pilietis apdraudžiamas ligos a t si 
tikim u,kokia tik liga bebūtų.Tuo jam patikrinama teisė gauti 
medicinos patarnavimu bet kuria jos forma:gydymų,chirurgines opera
cijas, dantų gydymų iki protezu,akių gydymų su reikalingais akiniais 
gydymu sanatorijose,pasinaudojimų p ilgio namais.ur tas viskas ne
aprėžtam laikui, --kiek gydymui bus r&ikalihga.Ir tai visiems,kos tavo 
turtas ar socialinė padėtiš bebūtų.Planui vykdyti nacionalizuojamos 
ligoninės,sanatorijos ir statomos naujos; įrengiami odantologijos 
kabinętai,ambulatorijos;organizuojamas ligonio aptarnavimas namie,_ 
greitoji medicinos pagal1.-a, vaistinė s, ortopedinės dirbtuvės, specialūs 
kabinetai ir kas kita.,Tam pačiam tikslui organizuojami visokiu spe
cialybių gydytojų kadrai. į tuos kadrus gydytojas nėra verčia
mas dėtis;bet kuris dedasi,tam patikrinama tas atlyginimas,kuris 
žymiai pramoksta vidutinį gydytojo uždarbį dabartiniu metu.Gydytojams 
išmokama net kompensacija už klijentų netekimu dėl įves
to draudimo ligoje.Darbininkas,tarnautojas,laisvų profesijų žmogus, 
gyvenęs tik iš savojo uždarbio,pirma gyvenime kartę laisvai atsikve
pia,pasiliuosuodamas nuo baimės,kų jis turėtu daryti, sunkiai susirgęs

Anglijos pilietis, jei tik jis gyvena, iš savojo uždarbio,apdrau
džiamas irx nuo d e d a r b c, koks jo užsiėmimas bebūtų.Prie iš
mokėjimų nedarbo metu ir ligos-atsitikimais prisideda primokėjimai 
vaikams, pagalba gimdyvėms, padengima s laido.tuvių išlaidų, aprūpinimas 
senatvėj,našlėms pensijos save ir šeimų išlaikyti. Ir visi tie išmo
kėjimai daromi visiems,neŽiūrint Žmogaus turto: tęužtenka įteikti 
atitinkamas pareiškimas. Net sukempėjęs buržua,įsižiuręjęs į naujos 
padėties vaizdų,galų gale pasisako: ugi socializmas nėra toks jau 
blogas daiktas.

Bet iš kur tam visam lėšos,aiškūui milžiniškos? Lėšos sudaromos 
iš trijų Šaltinių. Kiekvienas Anglijus pilietis,nori jis pasinaudoti 
socialinio draudimo patarnavimais ar ne,kas savaitė privalo įmokėti 
tam tikrų sumų išsavojo uždarbio ar savo pajamų pagal jų dydį.Kas nau 
doja samdomąjį darbų,moka papildomai užsavo darbininkus ir tarnautoju 
Kiek dar trūksta,primoka valstybė.Suprantama,kad valstybės iždo dalis 
bus labai didelė. Ir vis tik ekspertų nuomone,pradedant pačiu Beverid 
ge,finansinė našta bus be sunkumo valstybei pakeliama,jei tik tautos 
gamybinė veikla pasieks pilno savo išsivystymo,kitaip tariant,jei 
nedarbas karšte bus sumažintas iki minimum. Ar to galima laukti ka
pitalistinėj santvarkoj? Ar nedarbe nugalėjimas pareis vien nuo Ang
lijos? Žinoma,ne. Ir dėl to visuotinio socialinio draudimg.įgyvendi- 
nimas darosi organiškai susijęs su planingo.visuomeninio ūK įvedi
mu ir pagaliau su tuo,kad planingas,visuomeni"is ūkininkavimas pa - 
laipsniui įsigalėtų visam pasauly,pašalindamas dabartinio ūkio perio
dinius sukrėtimus.-Jei nauja santvarka įsigalės Anglijoj,ji alsuos 
ne tik savo idėjomis,savo pavyzdžiu,bet ir savo ūkišku spaudimu į 
sų pasaulį,jį versdama panašiai persitvarkyti. <

0 jei laboritai suklystų? Jie turi penkerius metus laiko,jei 
neįvyks politinių sukrėtimų-tokiam laikui yra išrinktas dabartinis 
Anglijos parlamentas.Pasiryžimo jiems ne trūksta,nors įveikti kapita
listinį pasaulį pačiam jo branduoly yra nepaprasto sunkumo uždavinys. 
Jį nugalėti tegali padėti vieninga,susipratusi,pasiryžusi tauta,pati 
tikėdama savo laimėjimu.Laboritai skaitosi ir su galimais,bet lai
kiniais nepasisekimais.Karę pakėlęs kraštas,karo gręsiamas ir
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dabar gali patekti į- sunkumus.kurie pakišty daibiečiams ir visam 
kraštui jo kely laikinai neįveikiamas kliūtis.Bet visgi laikinas. 
Nes vienę kartę paragavęsvisuotinio socialinio draudimo palaimos 
pirmę kartę savo gyvenime pasiliuosa^ęs nuo netikro rytojaus bai
mės darbo žmogus darys visky,kad ta b ;imė vėl jo neužgulty-Paga- 
liau pačiam gyvenime,visiems matomu' ir jaučiamu būdu kuriama vi
suomenės gerovė atima išegoistinio kapitalizmo bet kokį moralinį 
argumentą priešintis naujai santvarkai.

, PLANINGAS ŪKIS YRA VISUOMENES ŪKIS.

Planingas ūkis savo esmėje yra_ visuomeninis 
(ūkis.Jo sau statomas tikslas ,-taip ūkiškai tvarkytis,kad vi
suomenė s ūkiškoji veikla butu racionali,naši.pažangi ir 
visai visuomenei naudinga.Todėl to siekiama,kad pati visuomenė iš 
savojo darbo daugiausia laimėty.Jei visuomenė kartu taip tvarkosi, 
kad daboja teisingo pagamintu turty paskirstymo dirbantiesiems, 
bendra visuomenės gerovė darosi kiekvieno paskiro asmens gerovė.

Planingas ūkis demokratiškoj santvarkoje yra tvarkomas pa
lios visuomenės per tam tikslui sudarytus organus.Planingo ūkio 
vykdymas yra pavedamas pačiai visuomenei,jos iniciatyvai 
ir atsakomybei. Demokratiškos valstybės vyriausybė tę vykdymę 
kontroliuoja. ,jį derina, jo vykdymui kuo -olė’ama padeda.Jau ir-dėl 
to planingas ūkis darosi v n. s uomeniška s.Kuria forma, 
kuriomis priemonėmis ūkiškoji visuomenės veikla organizuojama ir 
vykdoma,-yra tikslingumo klausimas.

Pasirinktinos yra trys .teisingiau sakant.keturios u kiškos 
Veiklos organizacijos ir vykdymo formos: p r i v a t i, k o'.o p e- 
r a tine, valstybinė ir mišri.

Planingo ūkio_esmė reikalauja,kad ir privati ūkiškoji veik
la paklusty tendro ūkio plano; paklustu klausimais_ kas ,k i e 
kaip, kada; kokios rūšies turį lut gaminama,.Tuo 
pačiu jau pasakyta,kad apie "laisvąjį” privati^ ūkį planingam ūki
ninkavime netetenka kalbėti.kad toks reikalavimas yra pagrįstas 
ūkioracionalumo principu,buvo_jau ir anksčiau kai?eta{kapitalis
tinėj santvarkoj' "laisvasis” ūkis pats save nuteisė savo anarchiš 
kurnu ir skaudžiomis to reiškinio pasėkomis visuomenei.

Mes Čia gau nekalbėsime apie tai.kad "laisvasis" ūki s.pag- 
gįstas .savininkoasmenišku interesu,neišvengiamai veda prie dirban- 
čiyjy išnaudojimo, sanitariniy darbo sęlygu netojimo,savininko ir .< 
personalo "veiki s"-pasireiškimu tokia forma,kad dažnai įgauna 
tendencijos traktuoti samdinį kaipo pirktę ir nebrangintiny daiktu. 
0 iškitos pusės savininko egoistinis interesas skatina jį išnau
doti pači? visuomenę nepateisinamai aukštomis gaminio kainomis. 
Nėra kas ai?kinty,kad nėra demokratiškos visuomenės interesas tol*? 
ruoti įmonės savininko apetitus,turint galvoje ir tai.kad darbo 
jėga yra brangiausias visuomenės turtas ir jau ūkiSais sumeti - 
mais turi būti rūpestingai naudojamas. Tuo budu privaciosios 
ūkiškos veiklos kontrolė- tiek gamybos procese,tiek ir gaminio re 
alizavime - darosi būtina. Planingas ūkis papildomai deda priva
čiam įmonės savininkui privalom.-/ prievolę.kad jis derintųsi su 
bendru krašto Ūkiškuoju planu.

Šiuo nepasakoma,kad planingas ūkis išesmus paneigia privaty 
ūkį.Dabartiniu metu apie tai netenka kalbėti.Lietuvos sąlygose 
privalomo,ūkio sektorius yra ir ateity bus dar labai platus.Beveik 
visas Žemės ūkis išskyrus išjo_specialios paskirties ukius,ar vi- 
suomeniniy kolektyvy valdomus ūkius,pasilieka privačioj ūkininko-, 
nuosavybėje ir bus vedamas jo iniciatyva ir atsakomybe,kad ir tait 
pat pasiduodamas bendroms valstybės ir. visuomenės privalomoms di
rektyvoms.
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Kitokioj padėty yra Lietuvos privati pramonė.IŠ praeities jos 
mes daug ir neturime.Privačiąją pramonę pas mus atstovavo žymioj dal] 
arba tautiškai mums svetimas elementas,įvykiu išimtas iš musą gyveni
mo, arba užsienio kapitalo.Vadistinio meto pastangos sukurti lietuvifi 
ką ją pramonę,papenint ją įvairiomis ’’lengvatomis” iš visuomenės 'ki
šenės,davė gana liūdnus rezultatus .-Nežiūrint kad "savas" verslininkas 
buvo leidžiamas ganytis sultingiausiose pievose,jis visą laikę rodė 
palinkimo sukti į užsėtą dirvą ir joje išdykauti. Ją sukurti plytą, spi 
tito varyklą,alaus bravorą sindikatai vartotoją nebe kirpo,bet plėšė 
iki gyvos mėsos.Ta pramonė,ryškiai spekuliatyvinio ir parazitinio po
būdžio, be to,kad muitą saugoma ekspluotavo savąją visuomenę,plėtėsi 
henormaliai ir vargu parodys reikalingą atsparumą naujose pokarinio 
ūkininkavimo sąlygose.Kad ir būsime interesuoti savąją pramonę ugdyti 
nebus pagrindo penėti atskirus pramonininkus tautos sąskaiton.Ir dėl 
to Žadėti jai ypatingą ateity globa-koks butą pateisinimas? Nei ypa
tingu. sugebėjimą bei iniciatyvos is tos rūšies verslininką nebuvo pa
rodyta praeityj netenka ypatingu pasitikėjinu juos avansuoti ateičiai

Visai kitokią vilčią mes galime dėti į koperatinę pramonę,iŠ 
viso į koperatinę veiklą ne tik prekyboje,bet ir gamyboje.Ta gamybos 
forma pakankamai gerai užsirekomendavo nepriklausomybės metais,ne - 
žiūrint patėviSko jos traktavimo tautininkiško rėžimo laikais.Kopera- 
cija teigiamai paveikė mūsą pienininkystės,gyvulininkystės,paukštiniu 
kystės išvystymą. Be to,kad ji organizavo pieno ir mėsos produktą per 
dirbimą ir užkariavo jiems garbingą vietą pasaulinėj rinkoj,ji prisi
dėjo prie šakniavaisią kultūras kėlimo,pievą kultūrinimo,gyvulią rū
šies pakeitimo ir ją pagerinimo,pastatė pačias perdirbimo įmones ir 
jas išplėtė visam krašte.Ir dar daugiau.Mūsą didieji koperatyvai,pa
tys plėsdami savąją veiklą,parodė plačios iniciatyvos.Ją sumanymu,fi
nansinė parama ir organizatoriška iniciatyva pradėta kurti nauji koopi 
ratyvai,apimant naujas musą ūkiško gyvenimo sritis,kaip liną kultūra 
ir perdirbimas,vaisią,daržovią auginimą ir sunaudojimą,bitininkystę, 
namą audinius,kailią apdirbimą ir kt.

Ta iniciatyva nebuvo biznieriško pobūdžio.Kooperatyvai rizikavo 
eiti į tokias sritis,kur ją darbui buvo reikalingas ilgesnis^ paruo
šimas, surištas su neišvengiamu ir nepelningu kapitalo investavimu.Jie 
dėl to ryžosi,kad statė sau tikslu krašto ūkio kėlimą,pilnesnį jo ža
liavą apdirbimą ir buvo pajėgūs surasti tam lėšą. Ją veikla buvo pla
ninga ir apimanti visą kraštą. Jos pobūdis buvo ryškiai visuomeniškas 
ne tik dėl to,kad į ją buvo įtraukta plačiausi mūsą gamintoją sluoks
niai, vadizmo varžomi kooperatyvą reikalą tvarkyme,bet kad ją veikla, 
išjungdama tarpininkus,buvo skiriama tos pačios visuomenės gerovei 
kelti.

Koperącija pas mus tedavė pirmuosius savo žingsnius.Planingas, 
visuomenės ūkis tikrai domcktatiškoj Lietuvoje atidarytą koperatinei 
tautos veiklai plačius,tolį siekiančius horizontus.Gamyba sumechanin
tose dirbtuvėse standartizuotą veSimą,rogią,pakinktą,Žemės dirbimo pa- 
dargąj.išvystymas pieno produktą perdirbimo;skerdienos racionalus ir 
pilnas; išnaudojimas prie didžiąją mūsą skerdyklą; ne tik linu puošto 
pagaminimas,bet jo tolimesnis pei5trbimas į audinius; vaistažolią_kulturi 
ir ją perdirbimas į vaistus namie,S uvininkystės ūkis; mišką ūkis,me
dieną ir jos liekanas;statybiniai kooperatyvai ir statybos medžiagą 
pramonė; Jjaldą gamyba,keramika ir indą pramonė savajai rinkai;transpor
tas, jūrą laivininkystė,autuvo ir drabužią gamyba-tai tik artimiausios 
ateities sritysxkuriose koperatinė veikla turėtą nedalomai pasireikšti.

Praeity musą koperatyvai nespėjo užimti jiems tinkamą poziciją 
kultūriniam tautos gyvenime.Vis giliau įeidami į mūsą visuomenė,ateity 
jie gaus atlikti svarbius uždavinius ir tame bare nešdami_visur sveik? 
krašto reikalą supratimą,planingą ją vykdymą ,savi t.:s_kultūros organiš
ką ugdymą stiprindami visuomeninį pradą plačiose mūsą liaudies masėse
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’ del to mūšy ateities ūkyje koperatinei veiklai turi būti patikrinta 
.rmau j anti vieta. Jos pagrindan būtų padėtas plačiai suprastas t a.l 
o s pradasjtaip mums nesvetimas,o patį darbut padalinus tarp įvairių 
^operatyvų,butų gamyboje palaikoma sveiko rugtiniavimo nuotaika,pažadi- 
ima visuomenes Ši..taakė kontrolė.

Mes teturime nedaugelį ūkio sričių ir jose dirbančios pramonės,kuri 
raštui turi monopolinės /’bazinės” reikšmės.Tai yra svaiginamieji gera- 
li,rūkalai,miško ekspluotacija,vandens jėgos išnaudojimas krašto ele .k- 
rifikaci jai,gal cukraus gamyba., geležinkeliai, susisiekimas oru .Natūraliu 
idu ta prasme turi būt ir ate-įCiai nacionalizuota ir palikta valstybės_ • 
rganų vadovybėje.Mums neatrodo.kad vado suvalstybintoji pramonė bū- 

sveika palikti "įbunkeriuotų",išimtinam valdininko vadovavimui .Tas 
rętų pavojum apkrėsti tų ūkiškos veiklos sritį biuroktatizmu,jų kiek 
zoliuotų nuo krašto ūkio;tas jų stangintų,neduotų reikiamo impulso eiti 
įderintu žingsniu su viso krašto Ūkiškąja pažanga.įvesti organizuotos 
isuomenės atstovus į tos pramonės vadovavimu,-reikštų gyvu visuomenės 
eiklos alsavimu pastoviai gaivinti ir skatinti jos iniciatyvu,stiprinti 
os puls?. Mišri organizacijos forma,kuomet valstybės atstovų įmonės 
adovavime dalyvautu kooperatyvu ar profesinių organizacijų žmonės,būtų 
fektyvus vaistas prieš nacionalizuotos pramonės palinkima "kalkėti”.

Mūsų_cia dėstomas nusistatymas suteikti Lietuvos ūkiui ryškų visuo.- ’’ 
eninį pobūdį,tam tikroj mūsų visuomenės daly sukels pasipurtymų.Tai toj 
utent,kurios pirštai yra ypatingai kietai savip riesti.Jie šaukė iršaukę 
ad patikėti tautos ūkio vadovavimų visuomenės organizacijoms ir net vals 
ybės būtų ir klaidinga,ir rizikinga. Girdi,jos neturinžios reikalingo 
atyrimojjos būsiančios nelanksčios ir nepalankios,nemokėsiančios parodyti 
eikalingos iniciatyvos ir sugebėjimo prisitaikyti judriai ir amžinai 
intamai rinkai. Tuos visus privalumus galėsių'Sjįe teparodyt.

Asmeniški sugebėjimai ir gyva iniciatyva ūkiškoj veikloj yra labai 
rangintinas veiksnys. Bet visuomenę turi teisę Žinoti,kuriam tikslui tie 
abumai bus panaudoti.Ji visai nėra in teresuota penėti gabių akulų,kurics 
aliai ir sumaniai pagauna,kas tik joms vertingo pakliūva.Bet neima pap- • •• 
astai tik sau ir Žuveles gaudo savoj visuomenej{vadinasi,nepateisinamai 
anka savojo artimo sųskaiton.Kad tokių sugebėjimų esama mūsų tar;.e,gra- 
iai padorė ir trėmimas,jau iškristalizavęs tipingų spekuliantų katego- 
ijų.Ar grįždami išlaisvinton Lietuvon,jie Šia paliks savo dantis.mes 
bejojome. _ ■ .

Bet yra ūkiškai gabių žmonių,kurie;jau čion neatskiriamai sujungti 
u savųja visuomene,gyvena jos rūpesčiais ir siekimais ir yra pasiryžę 
avo jėgas atiduoti bendrai mūsų krašto.gerovei.Ar gi tenka, abejoti,kad 
r visuomenė ne tik pasistengs panaudoti jų gabumus ir pasiryžimų,bet ir 
lokės tinkamai juos įvertinti,sudarydama jiems ir tinkamas gyvenimo sųly- 
;as?

DARBO LENKIJO^PROGRAMA ATEIČIAI.------------ ------------------------------
Bene 1J41 metų gale,esant Lenkijai jau treti me tai nacifek-s Vokie- 

;ijos okupuotai,lenkiškojo pogrindžio buvo paskelbta "Lenkų liaudies" 
irograma* Parblokšta kare su Hiltleriu,lenkų tauta nepasidavė okupantui; 
:ova persimetė į mases,į požemio sųlygas.

Kaip ir kitur,už tautos laisvę,demokratiškų ateitį įsiliejo lenkų 
.iaudi s, pakeldama visas žiaurių imtynių aukas.Liaudį lenkuose reprezen- 
uoja darbininkai ir ūkininkąi,-tautos kamienas,Prie jų dedasi pažangioji 
nteligentija,tesęlyginiai siedama savo likimų su liaudies likimu.Socia- 
.iniai kontrastai>Lenkijoj ypatingai ruyškus ir prieškariniais metais, 
savyje turį dar daug k? iš feodalinių liekanų,dabartiniu metu dar labiau 
.šryskėjo,-Lenkijos socialiniai reakciniai sluoksniai toj pogrindžio ke
roję beveik nedalyvavo,laukdami kol liaudis iškovos kraštui laisvę ir 
įuoselėdami viltį tuomet vėl ne tik galėsiu grįžti į savo privilegiuotų
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visuomenėj padėti,bet ir paimti į savo rankas krašto valdymą.

Bet tos reakcijos svajonės šiuo kartu ,atrodo,ir beliks svajonė™ 
Lenku liaudis,tiek patyrusi pikto dar nepriklausomos Lenkijos laikotara 
ypatingai skaudžiai jodyta paskutiniais prieš karą metais vadinamojo 
o z o n o,aiškiai siekusio diktatūros,jau dabar sako: gana dvasininku d 
pinigingos buržuazijos ponavimo.

Programa pažymi,kad jau prieš karą organizuoti demokratijos sluokl 
niai Lenkijoj,-darbininkai,ūkininkai ir pažangioji inteligentija,-iešką 
jo tarpusavio susipratimo ir savo veiksmu koordinacijos,siekdami sutarti 
ir bendru platformą. Ęaro įvykiai tu siekimą sustiprino,ir jo išdavoj! 
paruošiamuju diskusijų darbininku ir ūkininku vadovybių paruošta ir pril 
ta ’’Lenku liaudies programa.” Jai pritaria pažangiosios inteligentijos 
sluoksniai.Ji duoda atsakymu į tris pagrindinius klausimus:

Kokio pobūdžio turi būti vedama išlilaisvinimo kova ir kuriuo budi 
turi būti sudarytas vadovaująs organas pirmosios išlaisvintos Lenkijos 
vyriausybės_pavidalu;kurie bus Lenkijos politinės santvarkos pagrindai 
ir Ipiriuo būdu turės būti sprendžiami pagrindiniai .visuomenės uždaviniai

Visu ^u klausimu sprendimo pagrindam dedamas dėsnis,kad darbo žmo] 
niu mieste ir kaime socialiniai ir politiniai interesai yra bendrijas 
duoda galimumo sudaryti ir bendrą programą,nereikalaujančią kompromisą 
bet iš kurio jos dalyviu.Programa nustato pagrindines spręstinu uždavi
niu tezes,paliekant ju sudetalinimą vėlesniam laikui.Ta bendra platfor
ma artimiausiam laikui nevaržo sutariančias organizacijas ju specia - 
liuose uždaviniuose.

-oo§oo-
Pirmoji išlaisvintos Lenkijos vyriausybė,-suprantama, ilSaisvintos 

ir nuo Sovietu okupacijos bei globos,-atsiremdama į dirbančiųjų valią 
ir besąlyginią paramą,paskelbs dekretus apie Lenkijos politinę ir visuo-| 
meniškai Ūkiškąją santvarką.Jau dabar nustatomi Šie dekretai: a) žemės Į 
reformos dekretas nusavinant didesniųjų ūkiu žemes ir iš ju sudarant že
mės reformai fondą; to- fondo žemės bus tuojau perduodamoo valsčių ir 
apskričiu žemės reformos komitetu globon. b) pramonės įmonių,tinkamu 
suvisuomeninti nusavinimo dekretas; nusavintos įmonės bus parduotos 
valstybei, savi valdybėms ir kopėtatyvams,kartu sudarant visuomeninius or-j 
ganus joms vadovauti; c) mokesčiu reformos dekretas,besiremiančios tei
singu mokesčiu išdėstymu atskiriems visuomenės sluoksniams; d) panaiki-Į 
nimas okupantu akty,lietusiu Lenkijos respublikos piliečiu turtą ir ju I 
gerovę: e) patraukimas atsakomybėn visu Lenkijos piliečiu,kurie nusikali 
to kraštui,talkininkaudami okupatams; f) ypatingo tribunolo sudarymas, 
prieš kurį turės atsakyti aukštieji ’’Sanacijos" rėžimo (prieškarinio) 
civiliniai ir kariškieji pageigiinai už smurtavimą ir valstybei bei dir-| 
bančiujU masėms padarytus nuostolius. I

Vyriausybė be to paskelbs Seimo ir Senato demokratiškus rinkimus I 
ir paruošrespublikos pertvarkymo planą,paremtą naujais jos vidujinės 
santvarkos dėsniais.

Tie dėsniai turi but šie:
_A.Politinės> jsanty^kojB jnrįty..

Busimos Lenkijos politine' s’antvarka,-demokratiška republika ,pasto- 
vm,pajegios vyriausybės vadovaujama.Demokratiškai rinktas parlamentas dal 
lyvaus tiek vyriausybės,tiek jos politikos ir veiklos priežiūroj.Numa- | 
totais atvejais bus atsiklausiama visos tautos per referendumą;tauta ga
lės pareikšžiir savąją iniciatyvą. i

Bus plačiai išvystyta vietos savivaldybė,jai perduodant kai kurias 
vyriausybės funkcijas.Lygiagrečiai su teritorine savivaldybe bus duota 
sąlygų vystytis ir ūkiškai savivaldybei,visuomenės ir mokslo organizaci
joms. Profesini o darbininkią ir inteligentu sąjūdžio laisvė,teisė jiems 
savarankiškai rūpintis profesiniais savo reikalais bus patikrintos; kart 
su ūkiškomis bei visuomeninėmis kaino organizacijoms ir koperatyvais jie 
dalyvaus bendrųjų respublikos uždaviniu vykdyme.

Pilietinės laisvės ;socialiniu kontrastu išlyginimas per visuotiną
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nemokamu apšvietimę ir galimumu dirbti.Visę lojaliu piliečię lygybė be ti 
kybos ir tautybes skirtumo.

Bus imtasi atitinkamu priemonių apsaugoti demokratišku Lenkijos 
santvarką.

B. Visuomenės ir ukiškęję reikalę srity.
Visuomenės santvarkos' pertvarkymo tikslas,-teisingas visuomeninio 

pelno paskirstymas.Pagrindu dalyvauti visuomenės pe>Ino naudojime sudaro 
darbas.Santvarkos pakeitimas turi but tuo budu vedamas,kad netik nemažė 
tę.bet didėtę gamybos našumas.To bus siekiama,tam tikras ūkio sritis pa
vertus visuomeninėmis,ir kartu aprėžūs iki kraštutinię ribę privačiai 
vedamoms įmonėms galimybę plėstis ir pelnytis visuomenės sęskaiton.Turi 
but panaikintas Žmogaus žmogum išnaudojimas.Nauja santvarka tu^ės remtis 
laisvu,savarankiu ir suvisuomenintu žmogumi. .

Suvisuomeninto ūkio forma bus ta,kad atskiros ūkiškosfunkcijos bus 
pavestos vykdyti pačiai organizuotai visuomenei,-kooperatyvams,savival
dybėms ir pan.Tuo budu turės kurtis gamybiniai,žemės ūkio ir vartotoją ko 
peratyvai,o taip pat valstybinė pramonė gaminti viešojo naudojimo vertybes 

- Pramonės nacionalizacija bus pirmoj eilėje taikoma toms ūkio sri
tims,kurios yra reikalingos valstybei ginti,arba turi pagrindinės reikš
mės visam karšto ukiui ,-rgeleŽinkeliai,paštas, iš viso susisiekimas,karo 
pramonėi,žaliavę gamyba,kasamo ji pramonė ir pan.

Smulkioji privati pramonė bus kontroliuojama,Kontroliuos atitinka
mos srities ūkiškosios savivaldybės organai,atstovaudami gamintojuą ir 
vartotojus. . ’

Amatai pasilieka privati,juose dirbančięję,nuosavybė.Giminingos_, 
amatę sritys turės apsijungti koperacijos pagrindu,kad iŠ vieno apsirū- 
pintp žaliavomis,bendrai pardavinėtę savo gaminius,naudotpsi bendrais 
techniškais įrengimais,bendrai rūpintp sau kreditę.Kooperacija turės būt 
pagrįsta ir smulkioji kaimo pramonė,vadinamoji namę pramonė.

Didieji dvarai bus nusavinti be atlyginimo.Žemės ūkio pagrindę suda
rys savarankus,privačioj Žemdirbio nuosavybėje vedamas ūkis ,dirbamas sa
vos šeimos jėgomis.Aukštas kultūros žemės_plotai bus dalinai panaudoti 
pavyzdingiems ūkiams,tyrimo stotims,seklį ūkiams ir pan.Technikinius, 
ukiskus ir organizacinius mažojo ūkio trukumus išlygins jp koperavimas.

Visos kredito įstaigos pereis visuomenės organizacijp ir valstybės 
Žinion.Prekyba visę pirma bus koperatinė.Plačiai bus išvystytas visakerio 
pas draudimas mieste ir kaime. Krašto ūkis bus vysto
mas kaipo _plani n_g as ūkis. Ūkiškojo plano esmė bus ta, 
kad jis nustatys ūkio kryptį^ūkiškos veiklos pradus ir nustatys įvairiu 
ūkiškoje veikloje dalyvaujančiu junginię veiklos rėmus.

Ūkiškojo gyvenimo organizacija bus paremta savivaldos principu,ku
rioje bus atstovaujami visi visuomenės elementai,gamyba interesuoti;vadi
nai :darbininkai,ęroto darbininkai,įmonipsavininkai (valstybinip sukope- 
ratintp ir privacię).

Atskiros ūkio sritys savo_veiklos koordinavimui sudarys vaivadijp 
ribose_Prekybos ir Žemės Ūkio Humus.Tuos vietos rūmus apvienys Vyriausi 
ūkio Rūmai;jie atstovaus visas krašto ukjo sritis valstybinėse įstaigose, 
planuos ir koordinuos ūkio gyveninę.

Visę ukiškęjį krašto gyveninę ,savivaldos ir atskirp ūkiškpjp jungi j 
nię_veiklę kontroliuos ir teiks jiems pagalbos valstybė,siekdama,kad kraš 
to ūkis duotp pakankamę lėšę kraštui ginti ir patikrintę lenkę tauta jai . 
tinkamę padėtį kitę tautę tarpe5

Kalbamoji programa,kurię čia esame sutrauktoj formoj patiekę,esmė- ' 
je yra ne programa,bet pastovios koalicijos deklaracija.Joje tik gairės 
ateities Lenkijai tvarkyti.Kiek deklaracijos principus detalinant nepa
sireikš ir didesniu skirtumę,pareis ir nuo reakcijos fronto atkaklumo 
"programę" gyvendinant ir nuo pačios koalicijos vieningumo.Bet charakte
ringa yra tas,kad Lenkijos darbininkę ir ūkininkę organizacijos jau dabar 
savo bendros veiklos pagrindan deda miesto ir kaimo dirbančięję interesę 
bendrumę.Jei tas supratimas yra pakankamai gilus,jis tus stipriausia ga-
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rantija,kad ir suvienodinta veikla bus patikrinta.Ib dar vėl charakte. 
ringą: ’’laiko dvasia”,pasireikšdama pokariniuose tautę siekimuose,visu 
Europoj yra vienoda;vienoda,suprantama,tik šiapus "geležinės” uždangos

KRIKŠČIONIŠKOJI MORALE IR SOCIALIZMAS.

Kristus mokino Žmones:Mylėk artimu savo kaipo pats savęjdėl to n< 
daryk jam nieko tokio,ko pats sau nenorėtum.Nerūšiuok žmonių, savu maste 
nedaryk skirtumo tarp Izraelio,ellino ar paskutinio pagonies,-visi jie 
yra Dievo vaikai ir yra_lygiaverčiai žmonės.Gerbk žmogių,nes jis yra Die 
.sūnus,tavas artimas.Nebūk savanaudis;gėriau atsipalaiduok nuo mamonos,! 
miškus turtus išdalindamas,ir siek dvasiško tobulumo,kad artėtum prie 1 
vo Tėvo dangiškojo. Būk geras ir kuklus;kukliausias ir tyra siela.kuomc 
bendrauji su Tavo Tėvu danguje;melskis_Jam užsidaręs duris,užtiesęs lai 
gus.Neveidmainiauk.Esi laisvas; gali būt geras ar blogas:būk geras.Ne 
sibruk į pirmas vietas ir būk nuolaidus iki kraštutinumo;Šiuo kilniu m 
laidumu kovok su piktu ir jei tavę kas užgaus per vienę veidę.atstatyk 
jam antrę,-tuo smurtininkę nugalėsi.Taip mes suprantame klaidingu Žemi? 
ku protu Kristaus mokslo esmę.

Kaip atitrukęs nuo Žemės,kilnus iy kartu taip panašus į kaltinau 
jį aktę tiems,kurie vėlesniais po Kristaus mirties amžiais pasistengė 
Kristaus mokslo atstovavimę sumonopolinti.

Pastebėsim,kad Kristus ne visiškai buvo nuosaikus .Kuomet Jis Vely 
komis įžengė į Saliamono bažęyčię Jeruzalėj ir jos prieangy susidūrė su 
realiu gyvenimu jo nayviai ciniškose formose,su anę laikę bankininkais 
ir pikliais,teršusiais ne tik prieangį,bet ir pačios šventovės paskirtį 
Jis nesusivaldė.Užmiršo apie jo paties sklebtęjį nesipriešinimę piktam 
rūstumo pagautas,sukta virve išblaškė biznierius tikybos pauksny.

Ko siekia socializmas? Visę pirma siekia taip sutvarkyti Žmonių g 
veninę ir nustatyti jį sankykius,kad kits kito nepavefgtę,neiŠnaudotę, o 
skiaustę.kad žmonės butę Žmonės.Prisiminkime kapitalistinės gadynės pir 
mgji laikotarpi,kuomet bado suvarytos į fabrikus dirbančięję minios,sug 
rustos dvokiančiose patalpose,be oro buvo verčiamos dirbti po 14-16 va
landą,per parę ir tiek tegaudavo atlyginimo,kad visais atvejais suskurdę 
tegalėtę pusbadžiu pragyventi.Fabrikę kazarmėse darbininkę lovos neatau! 
davo,nes į atsikėlūšio vargo vietos tuojau dribdavo antras,darbo nukamuc 
tas.Darbdavys tematė dirbančiuose ję raumenis ir juos vertino; ir kai vj 
rai jam buvo brangesni samdyti,ję. vieton statė pigesnes moteris,dar pi - 
gesnius vaikus.Turėjo dirbti dienę,naktį,nes fabrikantui ir pirkliui buv 
skubu ję darbas pavesti aukssu savoj,gerai paruoštoj kišenėj.

Kaip grybai dygo nauji fabrikai,puošnus "darbdaviu" rūmai;bet jie 
buvo statomi ant darbininkę ir ję vaikę kaulę,pabirusię,be  j eglę, ir begis 
lię.Kas ję bėgdavo iš fabriku pradaro bent į tyrę orę ir keliais slankio 
jo,paslaugidarbduvivii vyriausybe gaudydavo valkatas ir kapodavo jiems 
rankas. Taip buvo Anglijo j .Tatai vyko "krikščioniškose” valstybėse, "kri 
čioniškę” fabrikantę besočiams apetitams tenkinti,remiant "krikščioniške 
vyriausybėms. "Krikščioniškos" bažnyčios ne tik visa tai matė ir dažniai) 
šia pateisino,bet ne kartę pačios ėjo pagalbon plėšriems išnaudotojams, 
"prastus" žmones mokindamos klusnumo Dieno nustatytai tvarkai ir ant ję 
užsikorusiems "darb.daviams”.

Prie progos pasteoesime,kad visus šiuos baisumus pilnumoje iškėlė 
Karolis Marksas ir visę savo gyveninę pašventė tam,kad moksliškai išaiš
kint^., kuriuo būdu darbdavys pasisavina jam nepriklausiančias ,darbu su
kurtas vertybes, kokius blogumus atnešė ir augina kapiteliuis ūkis, ku
rio kryptim jis vystosi ir kokia santvarka jis turi būti pakeistas.Tokį 
žmoęę kai jį išprievartaudamas sayo tikslams ir valkioja bolševizmas ne- 
deretę koneveikti ir vargšams "M.Z." rašytojams.

Socializmas pažadino darbininke žmogę.Pasakė jam,kad jis yra ne ti
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skriaudŽiamas,bet kad jis turi nuo skriaudėją gintis. Parodė jam ■ 
keliai: Jūs visi - darbo vergai - esate vienodai skriaudžiami- vienoda yra 
jūsy padėtisjtas pat yra jūsy skriaudė jas, -mielaširdįrt asis jūsy darb
davys.Jūsy daug.Pavieni būdami,Jūs esate menkos dulkėsjbet susijungę 
jūs virsif jėga {neįveikiama,kūrybine jėga dėl to,kad be jūsy. visuomenė f 
negali egzistuoti.Jūs esate reikalingi.Jūs esate žemės druska.Susivieny- 
k t.Stokit vienas už visus ir visi už vieną.Dirbdami,pareikalaukit sau 
žmonišku gyvenimo ąąlygą,lygią su kitais Žmonėmis teisiy gyventi, augti 
kultūriškai.Jūs turite atstatyti sutrypto žmogaus asmenį ir ruoštis 
ateičiai,nes jus esate ateities gyvenimo kovotojai ir jo kūrėjai.

Tatai buvo apie šimtas mėty atgal,kapitalizmo vakchcnalijos pačiam 
įkaršty. Paklusę darbininkai padiegė naują socialistinį sąjūdį,jįišaugino, 
pavertė - kaip ir kapitalizmas-pasauliniu ir išaugo į milžinišką jėgą. 
?astatę jėgę prieš jėgą,privertė besočius geriau apmokėti darby,jį trum
pinti, padaryti žmoniškomis darbo sąlygas,apsaugoti motery ir vaiky darbą, 
išvystyti_socialinį dirbančiyjy aprūpinimą nelaimei ištikus,ligoje,senat-. 
vėje,ne iŠ savo kaltės darbo netekus.Pareikalavo sau ir laimėjo pilieti
nes ir politikos teises,pakeikė valstybiy savitvarkas,monarchijas pavers
dami demokratiškomis respublikomis su labiau ar mažiau demokratišku turi
niu. _

Kuomet kapitalistinis ūkis besiyystydamas įbrido į nesuvaldomą 
anarchiją.pagimdė nuolatines krizes,milijonu nedarbą iš sporadinio pada
rė chronišku reiškiniu,tręšė sau dirvą kruvinais karais,socializmo moks
las,pasirėmęs kapitalistiniu salią ūkio tyrimais,pasakė darbininkams:Ka
pitalizmas pergyveno savę,jis serga nepagydomomis ligomis;savo mirtinais 
nuodais apkrečia žmoniją,stabdo jos tolimesnę pažangą,nešdamas žmonėms 
kas kartas daugiau vargo ir kančią,nebegalėdamas jiems daugiau nieko ge
ro duoti.Jia_turi būti pašalintas;pakeistasnauja,socialistine santvarka, 
kurioj nebebūtą kapitalizmo išauginty blogumą.Tam reikalinga,kad darbo 
priemonės,kurias jūs sukūrėt,bet kurias neteisingai pasisavino paskiri 
asmenys ir padarė jas jūsy pavergimo ir išnaudojimo įrankiu,priklausytą 
tiems,kurie dirba ir butą panaudojamos tą reikalams,kurie dirba*Ir kai 
dirba beveik visi,darbo pramonės turi priklausyti visuomenei,visiems.Pati 
zmoniy ūkiškoji veikla turi įsigyti visuomeninį pobūdį,sau tikslu statyti 
visumos ir kartu paskiro Žmogaus gerbūvį.Dirbdami iš vieno,suderintai, 
planingai;panaudodami technikos pažangą,išvystytą kapitalistinio ūkio ga
dynėje,jūs galėsit dirbti daug našiau,kartu su perteklium žmonijai reikalin
gas vertybes,sudaryti sąlygas„kad žmogui butą ne tik patikrintas jo ryto
jus,bet kad jis galėtą mažiau dirbti ir savo laisvąjį laiką panaudotą in
telektualiniam, kultūriniam, estetiniam žmogaus brendimui.Tos vystymosi są
lygos turi būti pa tikrintos kiekvienam,nes visuomeniškais pradais vedamas 
u kis yra interesuotas/kad visuomenės nariai butą juo labiau išsilavinę, 
našesni savo darbe,moką suprasti,kad visumos ir pavienio asmens gerbūvis 
turi būt neišskiriami dalykai,Sąlygos kiekvienam išsimokslinti,supratimas 
kad darbas visuomenei yra ir jam naudingas bus akstinas tolimesnei mokslo 
pažangai,technikos tobulinimui,gyvenimo sąlygą gerinimui.

Socializmas dirbantiesiems kartu sakė:jus esate,kurią istorinis 
uždavinys yra kapitalistinę santvarką pakeisti socialistine,tikrai višuo- 
senine.Jūs turite tai padaryti,nes tis tuo dudū išsilaisvhsit iš kapitalo 
vergijos ir virsit jo valdytoju,jo panaudotoju.Jus galit tai padaryti,nes 
jūsy dauguma,vienoda jusy padėtis ir vienodi siekimai.Ir tam uždaviniui , 
visą salią dirbantieji vienykitės be tikybos,lyties,rasės skirtumo.Jus 
visi esate broliai.Kaip kapitalizmas virto pasauline ūkio forma taip ir 
socializmas -turi jį paversti pasauliniu mestu.Kovodami kaipo išnąudoja- 
nyjy klasė už savo interesus dabarty,už naują santvarką ateity,jūs nepri
valote siekti egoistiniai tikslą,privilegiją tik savai klasei.Ateities vi
suomenė turi but b e k 1 a' s i n ė visuomenė,kuri laiko visus Žmones 
iaip kitas kitam lygius.Lygios teisės ir lygios prievolės.Ir prievolė
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dirbti ką pajėgia,turi būti pagrindinė visų prievolė įdirbti pagal savo 
išgalę,pagal savo gabumus ir pasiruošimą.

Būdami kovotoju už naują santvarka avangardu,jūs turit savaip 
patraukti visus,kam ji naudinga ir priimtina-vadinasi visus dirbančiuoJ 
sius-darbininkus,ūkininkus,inteligentus.Patraukti ne smurtu,bet įtiki
nimu. Jus turite eiti prie visuomenės petrvarkymo.Tuomet kai jūsų bus 
dauguma ir pettvarkymą vykdyti daugumos valia pasiremiant.Dėl to jūs 
vadinatės socialistais-demokratais.Kad smurtas iš jūsų priešininku 
pusės vers jus kartais prieš jėgą pavartoti jėgą,tai jau yra ne jūsų, 
bet any.kaltė; tai yra neišvengiama.Bet jėgos vartojimas nėra pagrin
dinis jūsų kovos ginklas.

Eidami į naujas žmonių sugyvenimo f omas, jūs turite iš anksto 
žinoti,kadetai nebus ."Lengvas kelias.Naujas vynas turi but pilamas į 
naujus maišus.Seni maiai,senų įpročiu Žmonės turi išsivėdinti,turi per- 
siauklėti,pasidaryti tinkami naujiems uždaviniams,naujiems santykiams. 
Turi priprasti bendrai ir suderintai dirbti,kits kitam padėti,kits kitą 
gerbti,išmokti vienybės,solidarumo,žmogaus atjautimo ir nuoširdaus non 
jam padėti.Turi išmokti ginti savo teises,bet ir atlikti savo prievolei 
naudotis demokratiškos visuomenės garantuotomis laisvėmis,bet ir nepa ■ 
žeisti kito laisvių,nedėti savo prievolių kitam ant kupros.

Taip sprendė ir dabar sprendžia moksliškasis socializmas Žmonijoi 
ateities, problemą.Sprendžia ne iš oro pagautos idėjos,bet pasiremdamas 
istorinio materializmo dėsniais,ištyręs gyvenimo evoliucijos eigą.įsiti 
kinęs.kad - jo rodomas kelias sutampa su_tąja eiga,yra realus ir neišven
giamas.Ir eina prie savojo tikslo,nežiūrėdamas įvairaus plauko "idealis 
tu,",kurie dažnai ne tik jaučiasi skaidrūs kapitalistinės santvarkos £ 
kurtoj amoralinėj marmalynėje,bet dažnai imasi ją pateisinti ir net gi 
ti.

Socialistinis darbininku sąjūdis ir Čia pakluso socializmo dok- 
trinaiKapitalizmo režime išmokę disciplinuotai dirbti darbdaviui,vieny
bėje gintis nuo skriaudą,išaugę savoje organizacijoje,darbininkai tą vi 
nyV$ ir disciplinuotumu panaudoja dabar ir naujam gyvenimui kurti, Ir į 
tą kūrybos darbą kviečia visus,kas jų siekimus supranta ir jiems prijai 
čia.Mūšy dienomis tariamoji fantazija ima virsti realybe.Pasakykit,visi 
į tikybiniu dogmų kiautą neįvilkti žmonės,kiek yra esminio skirtumo tai 
socializmo siekimų ir Kristaus mokslo.Mums tas dalykas yra aiškus.Mes 
manome,kad jeigu Kristui vėl tektų grįžti Žemėn dabartinėj suburbėjusio 
kapitalizmo gadynėj,jis labiau susidomėtu socialistiniu dirbančiųjų s?' 
jtidžiu,kaip dabarties krikščioniškomis bažnyčiomis.Kaip derinasi tos no 
tales doktrinos praktiškam gyvenime.Ar jos turi reikalo skirtis,dar dav 
giau-tarp savęs kovoti?Kas reikalinga daryti,kad jos sutaptų,sutaptų ne 
veidmainingai? Mes manome,kad tie klausimai darosi ypatingai aktualus 
kaip tik šiuo metu,ir mes norim prie jų dar nekartą vėl grįžti pįlnes- 
niam jų išsiaiškinimui.

IS VOKIETIJOS GYVENIMO.
1),Vokietijos "politinis veidas".

liūtų neleistina,’ jei gyvendami Vokietijoj, nesidomėtumėm šio kraS 
to visuomeniniu gyvenimu. Šiuo metu Vokietija, kaip nugalėtas kraštas, 
neturi jam tinkamo svorio ir nevaidina jokio vaidmens tarptautinėj poli 
koj. Bet ar ilgai taip bus? Daug yra politinių ir ūkiškųjų tarptautine 
prasme motyvų už tai, kad taip ilgai nebus. Taika nugalėtojams ir nuga
lėtiesiems turės ateiti, tuomet ir Vokietijos vaidmuo, jei ne .pasaulio 
mąstu, tai Europos plotu, daug svers.Vokietija gali sverti ir mūsų liki 
mą besprendžiant. Jau dabar Vokietijos socialdemokratai primygtinai kar 
toja, kad nevien Vokietiją, kurią raižo nugalėtojų zonos, reikia sujung 
į vienumą,jie_aiškiai pasisako, kad taikingas Europos sugyvenimas yra į 
limas tesusikurus Jungtinėms Europos Valstybėms^ Si Europos valstybių s 
junga turės būti demokratiška su socialistinio ūkio pagrindais, tik tok
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Europa laiduos taikę. Šitokio sprendimo siekiu viso pasaulio demokrati
nis socializmas, kuriam visuomet buvo svetimi komunistų zoologiniai me
todai*

Dabar jau visoj Vokietijoj praėjo pirmojo ir antrojo laipsnio sa
vivaldybių rinkimai. Amerikonų zonos kraštai: Bavarija, 'SKirttembergas - 
Badenas ir Gross Hessenas išsirinko steigiamuosius Seimus, kurie jau ir 
konstitucijas tiems kraštams priėmė. Čia laukiama rinkimų į normalius ir 
konstitucinius seimus. Teisybė, vietos savivaldybių rinkimai nebūdingi 
politiniam pasiskirstymui, nes vietose daug kur buvo balsuojama už vie
tos žmones, nepriklausančius jokiai partijai. Tokių balsų susirinko apie 
4,5 milijonų. Šitie balsai, renkant atskirų kraštų seimus, turės atitek
ti politinėms partijoms, nes vietiniai surašai neturės perspektyvų lai
mėti .

Rusų zonoje, kur bolševikai neleidžia socialdemokratams viešai veik
ti, kur ši partija yra nelegali balsuojant į vietos savivaldas, buvo pa^ 
duota virš 700,000 negaliojančių kortelių, soc. dem. buvo kvietę šiuo bū
du protestuoti prieš komunistų sukurtųjų socialistinę vienvbės partijų 
(SIS)). Britų zonoje išėjo į rinkimus konservatoriai, surinkę "juokingai 
mažę balsų skaičių. Čia pasirodė ir tautiniai liberalai, bet ir šie te
gavo 1,1 milijonų balsų. Taigi šitas grupes, kaip visai nereikšmingas, 
turės išnykti platesniuose rinkimuose.

Iki šiol vykusiuose rinkimuose rungtynės ėjo tarp keturių politinių 
susigrupavimų, krikščionys demokratai (CDU), krikščionys socialai (CSU), 
Centras (Romos katalikai) ir krikščionių socialų liaudies sųjunga (BCSV); 
jię faktinai sudaro vienų flangų, išskvrus Centrų (Z&ntrum), kurs naujo
viškųjų krikščioniškų formacijų nepripažįsta. Zentrum britų,zonoje surin
ko apie 600.000 balsų. Visų Šių susigrupavimų ideologinė esmė yra viena 
ir ta pati, tik atskirose zonose juos skiria pavadinimai. Sis flangas, 
bendrai paėmus, balsų skaičiumi - 17,1 milijonų balsų - pirmauja, nors 
atskirose vietose jis ir neturi daugumos. Antrųjų grupę sudaro social
demokratai, - 11,2 milijonų balsų; bet rusų zonoje soc. dem. rinkimuose 
nedalyvavo. Tad SEO partijai, atsieit komunistams, tekusiųjų balsų bent 
pusę, apie 2,5 mil., reikia dėti soc. dem. sųskaiton. Soc. dem. reikia 
priskaityti tie 700.000 balsų,- kurie protestui prieš rusų sauvalę, buvo 
sąmoningai sugadinti. Rusų zonos CDU ir liberalai demokratai (LDP) gavo 
apie 5,2 milijonu balsų. Kadangi daugelis soc. dem., kad užkirstų kelių 
SĖD .(komunistams) laimėti, balsavo uz šių partijų, tad apie 1 milijonų 
balsų, skubiai skaitant, ir galint soc. dem. dalyvauti rinkimuose, toms 
partijoms nebūtų atitekę.Tuo būdu socialdemokratams vieniems turėtų 
priklausyti apie 15,§ milijonų balsų.Jei proletarinis frontas rusų pastan 
gomis ir teroru nebūtų buvęs suskaldytas,jis žymiai pralenktų krikš
čioniškąsias formacijas ir tūrėtų apie 25 milijonus balsų.Visa atsako
mybė ir visos iš to pasėkos krenta Sovietų vedamai Vokietijoj politikai. 
Vokietijos komunistų partija (KID) ir rusų zonos komunistai iš vienin
gos soc.partijos (SET.) iš viso surinko 7,1 mil.balsų.Iš to skaičiaus 
rusų zonos SĖD) surinko 5 mil.balsų,tad Kitose zonose,kur jie ėjo savo 
vardu negalėjo naudoti teroro pagalba,jie tegavo vos 2 mil.balsų.Ketvir
tųjų grupę sudaro: li-bepalai (LDP);laisvieji demokratai (EDP),liaudies į 
demokratai (DVP). &ios igrupės,kurių pavadinimai yra zoninio pobūdžio, 
surinko 5,3 mil.bą',*7U,bbč šito skaičiaus jie nebūtų surinkę, jei rusų 
zonos soc.demokraiii dalis nebūtų jiems dalies savo balsų atidavę.

Tokie yra svarbesnieji šių dienų Vokietijos politiniai susigru- 
pavimai.Atskirų susigrupavimų anelyzę paliksime sekančiam kartui.
2.) Pralaimėjimas su rezonansu.

Rinkimai Vokietijos rusų zonoj į savivaldybėm daugeliu atžvilgių 
turi tarptautinės reikšmės.Čia kovota dėl pagrindinių pasaulio pertvar
kymo dėsnių ir metodų.Kova ėjo tarp demokratijos ir laisvės iŠ vienos- 
ir diktatūros ir teroro šalininkais iŠ kitos nusės.Pirmam frontui vadovai 
socialdemokratai (SFD\ kitam komunistai (SET.'.Kova ėjo neįsivaizduojamos 
sąlygose:Soc.dem.nelegalus,be savo presos ir be organizacijų;komunistai
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su visomis legalios .partijos priemonėmis ir su bolševiku okupacinės ka
riuomenės ir cekisty brutalia parama.Bulkutės,dešrelės ir papildoma mai 
to norma balsavusiems už SĖD turėjo rinkimus nulemti komunisty naudai.

Buržuazinėms partijoms: krikš.demokratams (CDU) ir lįįaeralams de 
mokratams (LDP),komunistai ir tusų, komendantai rinkimuose dtaifcyauti lei 
do.Bet ir šiy partijy rinkiminiai surašai galima buvo išstatyti- tik tos 
vietose,kur šįy partiją organizacijos buvo leistos ir įregistruotos.Pa
vyzdžiui, Saksonijoj su 2431 savivaldybe,CDU turėjo 904 vietos organize 
eijos,iŠ jy tik 446 registruotas;kad tik šios pastarosios turėjo teisę 
išstatyti savo sąrašus. Tas pats Turingoje,Magdeburge ir kt.vietose. 
Pastarojoj vietoj kandidatę išstatė: komunistai 858,krikščionys (CDU) - 
191,liberalai-167. Buvo ir kity, varžančiu s?lygy.Minėtv buržuaziniy. 
partijy viety grupes registravo tik ta sąlyga,jei jv pirmininkai buvo g 
venę toj vietoj nemažiau 3-jy mėnesiy.Hallės apygardoj komunistai (SĖD; 
turėjo tiražo 250 tukstančiy dienraščiy; SDU ir LDP per abi 60 tūkstan- 
ciy tiražo ir jy laikraščiai tėjo 3 kartus į sąvaitę.Saksonijoj SĖD pas: 
naudojo 130 tony popieri.o,gi abi likusios partijos tik 12 tony.Duomenys 
tik vaizdui;suvaržymy buvo tiek daug,kad ochso odos surašyti jiems neuž 
tekty. t • • _

Tokioms sąlygoms esant,SĖD laimėjimas turėjo būti stachanoviškas; 
bet Eisenoche,Eislebene,Erfurte,Gotoje,Jenoje,Weimare ir daugely kity' 
miesty su didele, persvara,pirm? viet? balsy skaičiumi paėmė liberalai. 
Yra mažesniy vietykur pirmauja CDU. Kadangi krikščionys (CDU) visur ėjo 
trečioje vietoje,tai liberaly demokraty ir krikščionįy koolicija dauge
lyje vietoviy turi dangum?.Pasibaigė nelauktu skandalu.Rusai ilgai nes
kelbė rinkimy rezultaty;vėliau grasino,kad prieš rinkimus jy pastatyti 
burmistrai po rinkimy neatsistatydinsi?.

Socialdemokratai,protestuodami prieš partijos uždraudim?,sumetė 
apie 700 tukstančiy negaliojančiy korteliy.Bet to maža;didžiulė soc. 
dem.dauguma balsavo ±2 liberalus bei CDU.Tas iš to matyti,kad,sakysim, 
Saksonijoj 1932 metais krikščionys buvo surinkę 40 tukstančiy balsy;da
bar ten gavo 325 tūkstančius. Tokiy fakty daug. Patentuot i buržuazijos ėdi 
kai-komunistai savo teroro priemonėmis sustiprino buržuazij?..

Po poros savaičiy,spalio 20 d.įvyko Berlyne miesto savivaldybės 
rinkimai.Jei rūsy čekistai,padedant SEL -ui,laisvai jautėsi rūsy zonos pi 
cincijoj,tai Berlyne,kur jie gali šeimininkauti tik vienoj miesto zonoį 
kitose gi zonose laisvai galėjo veikti soc .dem.,komunistai gavo tokį seii 
gį,kur nuaidėjo per vis? kultūringąjį pasaulį.Soc.dem.gavo 48,7 % visy 
balsy;gi komunistai su 19»7% atsidurė_trečioje vietoje.Berlyne laimėjo 
laisvė ir demokratija; prakišo diktatūra ir teroras.Vienam priešrinkimi- 
niy mitingy soc.dem.vadas vakary zonoje,dr.Šumacheris,gausioms herlinie- 
čiy minioms pasakė jBerlynas kovoja ne tik už savę,bet už Vokietija ir ii 
Europ?.Socialdemokratija niekados nemaininkavo dęmokratijy ir laisvės 
sąvokomis;tad dar kart? įrodo demokratinio socializmo kovos,vykstančio3 
rūsy okupuotoje Vokietijos daly.
3) Gelbėkite, vežal :

Tuojau po Berlyno rinkimy rusai pradėjo masinį' vokiečiu Specialist 
išvežimą į Rusijos gilum? ir į Sibirą.Veža mokslininkus,mechaiiiE,jnŽinie 
rius,meisterius,kvalifikuotus darbininkus.Pradžioje buvo vartojamos mums 
lietuviams žinomas metodas;bet paskui sugriebta ir pradėta siuntinėti 
atskiroms Šeimoms pranešimai,kad pasiruošty kelionei.Veža netik žmones, 
bet išmontuoja atskirus fabrikus ir kelia juos Rusijon.Iš montuojami gar 
šieji Jenos optikos pasaulinio garso fabrikai.Tik ty fabriky įrengimus 
išvežus,dešimtys tukstančiy šalutiniy,į moniy darbininky netenka darbo. 
MedioininŠky aparaty gamyba visai turės sustoti, Net ir pieninės neturės 
specialisty, joms reikalingy praparaty.Pakylo protesty banga,-kodėl var
žoma darbo pasirinkimo laisvė.

Darbininky profesiniy sęjungy vadovybė yra komunisty smurtu užgrob
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>et ir ji buvo priversta reaguoti į Šią_brutalią rusv akciją.Rusai atsa
ko ciniškai paprastai: darbo sutartys būsiančios sudarytos 5 metams,at
vykus vežamiems į vietas; jos busiančios lygiai tokios,kokios turi ati
tinkamu specialybių darbininkai rusai.

Zeiso dirbtuvės Jenoje turėjo pavyzdingą darbininku aprūpinimą,nes 
įuo senu laiku Čia darbininkai ir tarnautojai dalyvavo fabriku vądovavi- 
ne,dėjo į juos savo uždarbiu dalį,turejo prie fabriku visas kultūringo 
gyvenimo sąlygas. Ko nedrįso paliesti Hitlerio naciai,dabar brutaliai' 
ardo mongolai,besidangtą komunizmu.

Socialdemokratai Saukiasi pagalbos viso pasaulio socialistą ir 
visu kraStu profesiniai organizuotu darbininku pagalbos.Oficialioji ko- 
nunistu partija (SĖD) veidmainingai tyli;Muskvos klapčiukas kitaip elgtis 
aegali.UŽ tai jau prasidėjo darbininku bėgimas iš SĖD.

Kai gyvuliniuose ir užkaltuose vagonuose bolSevikai vežė Baltijos 
(raštu Žmones,nieks vakaruose į tai nereagavo,-gal nežinojo.Gal Sis So
vietu žygis jau matomas ir Vakarams,įtikins paęaliau skeptikus ir iŠsklai 
lys pasaką,kad iš rytu tekanti socializmo saule.

Turi nys:

Paryžiaus konferencijai pasibaigus...........................   1 pusi.
Kodėl priešas Nr.l ..............................................................   2 ”
Socialinio draudimo klausimu ........................................................................ 4 ”
Kai kas iš_darbiečiu socialinio draudimo plano uždaviniu..........  7 ”
Planingas ūkis yra visuomenės ūkis ........................   9 "
Darbo Lenkijos programa ateičiai ..................................................... .....11 ”
Krikščioniškoji moralė ir socializmas ............................................ ....14 ”
IŠ Vokietijos gyvenimo ......................................................................................16 ”
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