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GRUODŽIO 17-OS DIENOS ĮVYKĮ MININT.
Dvidešimt mėty, atgal, 1926 mėty gruodžio 17 dienai jauna demok

ratiška Lietuvos respublika,ėjusi vos šeštus savo parlamentinio gy
venimo metus,buvo pulta.Ję puolė savi ir iš pašaly.Apie vidurnaktį į 

, -posėdžiavusį Seimę įsiveržė jauny karininky būrys ir su ginklu ranko 
se pareikalavo posėdį nutraukti.Tuo pačiu metu "dešiniy" studentams 
dalyvaujant,buvo užimtos telegrafo ir telefono stotys,suareštuoti 
vyriausybės nariai ir kartu su Seimo prezidiumu sugabenti į Vyriausi'- 
jo Stabo rumus.Viskas buvo daroma "vado” įsakymu.Kai karininkai 
švaistėsi po valstybines įstaigas ir puldinėjo privačius vyriausybės 
nariy butus,tamsiose gatvėse patruliavo kariški daliniai,karininky 
vadovaujami. K ariškiy perversmas! Juo keistesnis 
įvykis,kad per vykusius ty pačiy mėty gegužės mėn.Seimo rinkimus iš
tisi kariuom'enės daliniai vieningai atidavė savo balsus už Lietuvos 
Socialdemckraty partijos sęrašus.

Taigi ar kariškiy perversmas? Vėliau paaiškėjo,kad gatvėn iš
vesti kareiviai buvo apgauti,bent daugumoje.Jiems buvo pranešta,kad 
Seimę ruošiasi pulti komunistai ir kad Seimas reikia ginti .Tikrumoj-' 
perversmas buvo įvykdytas karininky dalies.Kai perversmo faktas pasi
darė kraštui žinomas,visa eilė karišky daliniy,ypač provincijoj sto
ve jusiy, reagavo prieš sukilimu ir tik vady neryžtingumas,kareiviy 
masės nepakankamas politinis susipratimas ir aktyvumas leido ir pas 
mus "meksikiečiams" laimėti. Bet didžiausia atsako 
m y b ė už tai, kad sąmokslui buvo leista 
subręsti ir jam įvykti, gula ant pačio: 
to meto vyriausybės, žlibai Žiūrėjusios į įvykius 
prieš perversmę,lepšiškai jį sutikusios ir lepšiškai leidusios per
versmui įsigalėti.

Kuomet panašiais -atsitikimais vyriausybė supasuoja,savo suvere
nines teises imasi ginti pati tauta.Ir to pas mus reikalingu momentu 
neįvyko.Mūšy tautos kamienas_-ūkininkija-iš savo psichikos ir dėl 
gyvenimo sęlygy buvo nepajėgūs griebtįs greity priemoniy demokratįj1 
gelbėti.Tas luomas buvo vos įėjęs į demokratiškos valstybės gyvenini-, 
todėl dar nemokėjo tinkamai orijentuotis savarankiškai veikti.Lietu 
vos darbininkija miestuose,kuri kituose kraštuose' yrą patikimiausoru 
liaudies teišiy gynėjas,buvo persilpna savo svoriu mūšy visuomenėj, 
kad būty galėjusi vieton pastatyti išsišokėlius ir atstatyti dem'k- 
ratiškę santvarką.Žodžiu,beveik visuotinas politi
nis nesubrendimas, patyrimo stoka g i n 
t i savo teises leido tautos išugdytai,tėvynę nuo if 
orinio priešo ginti pamokintai karininkijai,spėjusiai kad ir peir tri. 
py laikę apsikrėsti kartos nuotaikomis,pasodinti mums ant sprando 
"vadę"._

Būty klaidinga manyt i, kad vįsę perversmo atsakomybę tenka dėt-- 
karininkijos sukilusiai daliai. Būty keista,kad būrelis organizuoty 
ir ginkluoty Žmoniy būty galėjęs kad ir naujai valstybiniai susikū
rusiam krašte nors trumpam pavartoti Lietuvoje Meksikos praktikę. 
Taip ir nebuvo. Lietuvos demokratiška respublika gimė rex 
liucijos ženkle.Revoliucija Rusijoje padėjo mums atsipalaiduoti iš 
Carinės Rusijos jungo. Revoliucija Vokietijoj liuosavo mus nuo kai
zerinio Reicho uzsimojimy vėl mus pajungti,Lietuviy tauta,išnaudoda
ma konjuktūrę,sugebėjo savo ryžtingumu atkurti politinę savo neprik
lausomybę aplink vykusiy revoliucijy aiškioje įtakoje. Dėl toj/ 
kūrėsi beatodairinai demokratiška.1
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Mūsų. liaudies_nuotaikos... _ j ir siekimai turėjo lemiamos rei
Sines visoms mūsų politinėms parti joms, vienu-j ąs skatindami būti 
radikalesnėmis savo politiniuose ir socialiniuos? užsimojimuose, 
kitu-bent laikinai paslėpti savo reakcinius tikslus.Dėl to mūsų 
1922 metų konstitucija savu pavyzdžiu pasirinko demokratiškiausią 
šalių kostitucijas. Del to pas mus buvo pravesta radikali Žemės 
reforma', imtasi dirbantiesiems palankiai - tvardyti ir mūsų sociali
niai santykiai.

Jau pradedant 1920 metais reakcija ėmė atsigauti Europoj* 
1922 metais ji išėjo viešumon "naujo”,fašistinio sąjūdžio pavida
lu.Mussolinio Žygiu į Romą jis laimėjo pergalę ir virto vieninte
liu Italijos vairuotoju.Dučės pasisekimai kėlė sparnus ir musų 
socialiniai reakcingiems gaivalams.Kai žemės reforma išmetė iš 
aukšto balno musų dvasininkiją,jos vietą politiniam ir visuomeni
niam Lietuvos gyvenime siekė užimti jai socialiai giminingas stam
biųjų ūkininkų sluogsnis ir biznio žmonės,besiruošią bandyti savo 
jėgas pramonėj,prekyboj.statyboj,transporte,Žodžiu,visur,kur "pri
vati iniciatyva?\ir “grieko" nesibaidanti sąžinė iš kitų ekspluo- 
tavimo žadėjo asmenišką gerbūvį. Kas Seimų laikais 
vyko Lietuvoje, tebuvo miel ė_s ugdyti 
r e a k c ijos prieš santvarką ūpui,ugdy 
ti nusistatymą prieš "plebso” vieš 
patavimą krašte. Rinktiniams,į save riestais pirštais 
Žmonėms_tas darėsi vis labiau nepakenčiama. j,

■J1 Rūgimui padėjo jaunos respublikos nepatyrimes,mūsų pačių - 
dar'naujokų valstybiniam ir visuomeniniam darbe-nesubrendimas.Par 
tijų kova-natūralus reiškinys kiekvienoj demokratiškoj visuomenėj 
- pas mus kartais -įgaudavo karikatūriškas fermas.'Ta kova,ypač pra
džioje, išvirsdavo į demagogiją,į palaidumą,klausimų aiškinimą ir 
diskutavimą paversdama į rietenas, rats Seimas,-aukščiausia krašte 
atstovybė,-dažnai neatsilikdavo nuo politinės turgavietės.Tas te
galėjo džiuginti demokratiškos santvarkos priešus ir dėjo jiems į 
rankas argumentus prieš ją agituoti.

Jie m'ę n e r u p ė j Oj k a d v i e -g i k ū r y b o s 
d air L as ėjo did" e. liaįs Žingsniai s,kad mes 
klysdami pamaži mokėmės,kad pati mūsų visuomenė visgi brendo.Ber
niokiška demagogija jau po kelių metų neteko visuomenėj paklausos, 
ir politinius "pusbernius" susirinkimų dalyviai patys pradėdavo 
suvaldyti.Jau tai buvo vos Šešiems metams praėjus.Brendo žmonės 
įvairioms tautos gyvenimo ■ sritims. Vis plačiau reiškėsi visuomenės, 
iniciatyva savivaldybėse,ūkiškoj veiklojjkultufriniam tautos gyve
nime. Iniciatyvą lydėjo neabejotini laimėjimai,-ženklas,kad eina
me, gal kiek ir vingiuotu,bet teisingu keliu.

Reakcija to nevertino dėl to,kad tai ne jie ir ne jiems bu
vo daroma. Gyvenime jie ieškojo argumentą 
n e u ž, bet prieš santvarką. Ir papildomų argu
mentų jiems davė 1926 metų gegužės mėn.Seimo rinkimų išdavos.Pasi- 
bodėjęs krikščionių dem kratų diktatorišku demokratizmu,kraštas 
pasuko kairėn. Po rinkimų susidarė "kairiųjų" vyriausybė.Siekdama 
vystyti dirbančiųjų socialinį’-’draudimą, ieško jo .karpyti neproduktin 
gas valstybės biudžete pozicijas ir be ko kito užkliuvo už kari
ninkų algų.Tautinėms mažumoms pažadėta daugiau faktiškų teisių jų 
kultūriniame gyvenime.Darbininkų organizacijos suaktyvėjo.Be to, 
kad "krikščioniškasis blokas turej' atiduoti valdžios vadžias į 
kitas rankas,kai kuriems jo laimėtoms pozicijoms ėmė gręsti pavo
jus, ir,perejęs opozicijon,pasidarė piktesnis ne tik naujai Seimo 
daugumai,bet ir visai naujai padėčiai.Atrodė panašu į tai,kad kai 
kam jų grupės laikiniai laimėjimai darėsi svarbesni ir brangesni, 
kaip pačios demokratiškos santvarkos išlaikymas.
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Naujoji s ant vark a. prade j o netekti 
g y n ė j p kaip t i k t u o m e t, k a i j p labiau
siai buvo r e. i. k a 1 -i n g. a . Tekioj nuotaikoj naujosios 
vyriausybės ir tariami klaidingi žygiai buvo vertinami kaipo vedę 
kraštu į katastrofą; sąlyginiai ^Sėliai-virto tamsiu debesiu.Taip 

' tuomet buvo be ko .kito vertinamas ir komunistę, pavojus,kuomet tikru- 
•moj komunistę įtaka darbininkuose kaip tik pradėjo kristi ir iš vi- 
sp apie. 30.000 profesiniai organizuotp darbininku bent 2'3.000 bu
vo sociaidemokratp vadovaujami ir tik apie 7.000 buvo komunistę įta
koj e, daugumo j e žydp darbininkp tarpe.

Sakoma: kur yra bala,ten atsiranda ir velnias.Kai reakciniai 
visuomenės sluogsniai,dabar jau palaikomi aktyvio’n opozicijon per
ėjusio krikščioniškojo bloko bent dalies.pradėjo smarkiau rūgti,at-- 
sirado ir "vadas".Demokratiškoji santvarka nieko gero "vadui" neža- < 
dėjo,nes per paskutinius Seimo rinkimus jo "partija" tik su -kitp pa
galba tegalėjo pravesti į seimę du atstovus,-patį "vadę" ir jo gink
lanešį.Išvada jam buvo aiški,ir "susibuntav o. j u s i p " 
prieš, krašto k n n s t i t u- c i j ę, p r į. e Š pa - 

c i o s tautos v a 1 i ę karininkijos dal is 
pasidarė įrankiu vado k o m b i naci, joms 
įgyvendinti. _
5 Mums bus prikišta,kam dabar minim musp gėdas dienas,kam atgai- 
vinam buvusius ginčus,kuomet mums vienybė yra ypatingai reikalinga. 
Ne dėl sęskaitp noro.Bet jei minime teigiamu įvykip ir asmenp sukak
tis,kad iš jp pasimokintume,tai turime minėti ir neigiamumus tam, 
kad Žinotume, kame ir kaip klydom e. Dėl to 
bus vietoje ir trumpas vadistinio režimo išdavp įvertinimas.Juo la
biau reikalingas,kad dar ir dabar,tremtyje atsiranda Žmonip,kurie 
bando gyvybės-spalvomis: puošti lavonę,

- • - x
Ko iš vadistinio režimo patyrimp turime pasimokinti?

. Kaip demokratijos priešas,vadizmas ir pas mus turėjo pradėti 
nuo demokratijos panaikinimo .Lietuviškasis vadizmasTk:'njukturinis 
ir su silpnučiu užnugariu,-galėjo tai vykdyti tik policinėmis prie
monėmis.Musp krikščioniškasis blokas,tuomet tikėjęs silpnu "vadę" 
paimti savo tėviškėn globon ir auklės teisėmis faktiškai pats ir to
liau vairuoti krašto reikalus,turėjo greitai ir skaudžiai nusivilti.

. "Vadas" jautėsi auklės sijono nereikalingas ir po perversmo demok
ratiškai rinktas Seimas turėjo baigti savo dienas.Prasidėjo nebemas- 

’ kuojamas vadistinis režimas."vadas-viskas.Jo išmintis ir velia atsto 
ja tautos valię.Ne sutarimas,bet absoliutus "vadui" klusnumas.Kas. 
neklauso,tam skarpionai.Išdavoj tas reiškė tautos pašalinimę iŠ vals 

’ tybinio,dalimi ir iš visuomeninio gyvenimo,sęmpningę jos mįgdymę,po
litinį marinimę,kūrybinės minties slopinimę,bękritiškę svetimai va
liai pasidavimę. Tai buvo d i d ž i, a u s i a s vediz
mo nusikaltimas prieš t a_u t ę,skaudžiai,mums_ 
prisiminęs per vėlesnius įvykius.Vedizmo natūrali išdava turėjo bū
ti .visp. musp politinip partijp likvidavimas,jp vieton sukuriant vie
nintelę "vado" partiję- musp tautininkusTkaipo vado patarėję,jo už- 
simojimp vykdytoję visuomenėj arba kaipo savo malonip objektę.

PaglėBOdąa^aši§ tautos jis politines-ir daugumę politinip tei- 
sip ,smetoninis vedizmas j p vieton ne
sugebėjo nieko duoti. "Vadas,pasekdamas dučę,teda
vė ubagišku jo reprodukciją.Jokios visuomeniniu pradu pagrįstos 
"ideologijos".pretenduojančios į ateitį,jis nesukūrė.Jo gairės atei 
šiai buvo padrikos,nesudarė bet kurio plano,bet diktuojamos tos vi
suomenės grupės dienos interesą is. Ir dėl to jo
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praktiški Žygiai įgavo ryšką socialiniai reakcinį pobūdį:mišką da
linis gražinimas dvarininkams,privačiai valdomos žemės normos pake 
limas iki IJĮJO ha-,dirbtinos priemonės savus ’’verslininkus” ugdyti 
tautos gerbūvio sąskaiton.Eksportinės premijos.stambesniems ūki
ninkams , apmokamos ir iš darbininko bei mažažemio kišenės.Pastangos 
pajungti režimui darbininku sąjūdį per falsifikuotas profesines 
sąjungas ir kartu nebojant ją opiausią reikalą,kaip aprūpinimas 
gyvenamais butais.Tai vis buvo smetoninio režimo gairės.J i s 
ruošė Lietuvoje dirvą Stalino bol - 
ševizmui.Ir jei vis tik mūsą kraštas neliko ūkiškai ap
marintas, tam tikrose srityse rodė nesulaikomos pažangos,tai tebu
vo įrodymas,kad tautos kūrybinės jėgos, ne
žiūrint joms, dėtą varžtą, bu.v o dides
nės, kaip režimo sugebėjimasjas tram 
d y t i. Be pagrindo dabar kai kas stengiasi teisinti režimą jo 
"pasiekimais".

Primestas tautai vadizmas,kurio ji per ■kelis sukilimus ban
dė nusikratyti,tegalėjo būti smurto priemonėmis palaikomas.Smur - 
tas prieš politinį visuomenės aKtyvumą.Smurtas prieš laisvą mintį 
spaudoje.Laisvą susirinkimą draudimas.Represijos prieš grupes ir 
asmenis priešingus režimui.0 iš kitos pusės režimo penimos orga
nizacijos ir jo spauda,vergiškai klusnios režimo direktyvos,vergo 
dvasia nuodijo visuomenę ir pilietyje blukino savo žmogiškos ver
tės pajautimą.Už teisę dirbti valstybei ir visuomenei režimas rei 
kalavo išsižadėti savęs,ar bent veidmainiauti,rodant jam pritari
mo.To viso pasėkoje turėjo vykti gili s u a m o r f i n t os 
visuomenės d. emoralizacij a,vedusi vienus į 
apatiją,kitus skatinusi "gaudyti momentą"ir pelnytis asmeniškai, 
visuomenės nekontroliuojamo gyvenimo sąlygose.Eel to ir Lietuvoje 
bematant iškilo reiškiniai,pastovūs kiekvieno diktatoriško režimo 
palydovai.Viešojo turto maskuotas ir nemaskuotas grobimąs.Režimui 
palankią silpnuolią protegavimas,karjerizmas,intrigos,korupcija. 
Egoistinią instinktą išbujojimas,nesibaidąs kriminalo.Teisėtumo 
ir pareigos sąmonės pažeidimas,paveikęs pašius mūsą teismus. Ir 
tas viskas ieškojo sau pateisinimo tame,kad paties "vado” užnugary 
veikė tais pačiais savumais pažymėta klika.Kartu vežimas drįso de- 
koruotis tautos vienybės ir tautos gerovės šūkiais.

Tai tik keli stambesni bruožai mūsą vadistiniam režimui cha
rakterizuoti.

Ką mes per 13-ką buvimo metą prigyvenome,visi dar nešiojame 
nę tik galvoj,bet širdy.Tautai tragišku momentu režimas bejėgiai 
supliuško.Žmonės,kuriems buvo pavesta vairiąti krato reikalai,te
galėjo parodyti valstybinę ir pilietinę ubagystę.Palaida,atpratin
ta. savarankiškai veikti visuomenė,visą laiką kalbinta "vadu” pasi
tikėti, nebe ture j o laiko susigriebti.’Pats "vadas",pametęs galvą , 
įvykią bangos bevaliai nešamas,antrą kartą savo pilietinėj karje
ro j,"susiorėntavo” į vakarus,atrodo,daugiau bijodamas del savo , 
kaip krašto likimo.

Mes šiandien,jau iŠ šiokio tokio atstumo žiūrėdami į mūsą 
vakarykščią praeitį,jaučiame savy moralinį nykumą.Kaip dar silpni 
ir neryžtingi buvome,nemokėdami savo teisią apginti prieš tokį 
režimą! Jam davė ant mūsą įsigalėti,tuo pačiu imame ant savęs atsa 
komybę ir už pastarąją metą įvykius.Ir jei norime bent kuo save 
pateisinti,turime nuoširdžiai atgailestauti.Ateities nepriklauso
ma Lietuva tegali būti be jokią,kreivą interpretavimą nuosaikiai 
demokratiška Lietuva,demokratiška visu mūsą giliu įsitikinimu ir 
pasiryžimu tokią Lietuvą_ginti.Ir kai dabar dar atsiranda Žmonią, 
kurie bando pateisinti musą gėdos metus,mes turime teisės jiems 
pasakyti: meldžiamieji,jūsą sąskaita ir-beto yra didelė;nedidinkit 
savo debitą tautai.
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Pastaruoju laiku tremtiniuose* vėl pagyvėjo kalbos apie tai,kas 
dedasi Lietuvoje.Pasakojamos ’žinios iŠ Tėvynės ir liūdnos ir kartu 

4 > suvalkiotoj tremtinio sieloj žadina nekasdieninį,gaivinanti jausmę. 
Musy kraštas nepabūgo, žiauraus okupanto,nenusilenkė jam ir su-pasi- 
grozėtinu pasiaukojimu toliau kovoja UŽ savo laisvę.Visos Maskvos 
pastangos įbrukti Lietuvai savęję santv'arkę, pavergti ję savajai ide
ologijai, apkrėsti ję savęja "siela",nežiūrint kruvinę. priemonių,at
sitrenkė į pasiryžusios tautos-atkaklumę,kaip į akmenį.

Nepasiduodama,tauta brangiai moka,-kasdien Žudomais,kalinamais, 
tremiamais į Sovietu gyvenimo kotargę.Moka kas minutė,pakeldama tę 
šiurpię moralinio prievartavimo ,- netikro rytojaus,melu nuodijamo gyve 
nimo■atmosferą,nuo kurios ir mes bėgome siaubo pagauti.Tokia kova 
Žmonių <eniau kad ir apsivėlusįoj sieloj formuoja deimanto kristalus, 
- savo žmoniškos vertės ir garbės paja.utimę,kuris - tėvu perduodamas 
vaikams-nebeišnyksta.Ji palenkia Žmdgu'.į nekasdieniškųjų vertybių 
branginimu,daro ji iš gilumos visuomenišku/paruošia gražesnei,žmo - 
niškesnei ateičiai.

Tai yra kovojančiųjų Žino tarpu- brangiausi laimėjimai.Bet jie 
tiek vertingi,kad per tolį veikia mus pačius.Dažnas tremtinys kai 
įsisąmoniną dabartiniu įvykiu Lietuvoje reikšmę,apstulpsta pasidid
žiavimo jausmu ir pakelia galvę.

Tokio pobūdžio ateina iŠ tėvynės žinios.Mes neturime pagrindo 
netikėti,k .d jos yra teisingos.IŠ ju mes turime suprasti,kad kova 
pasidarė organizuota,planinga,visuotina,apskaičiuota,kad ir ilgam 
laikui ir įmanomai taupi aukomis.Jos aktyviausiąjį pasireiškimu atstc 
vauja partizanu veikla.Bet rezistencija priešui reiškiasi ir visoj

- vieningos tautos laikysenoj:reiškiasi,kiekvienam žingsny ir kas mi
nutė, tiek pat didelė ir auku reikalinga,kaip ir tu,kurie ginasi su 
ginklu rankose.

Sakoma,kad kovos organizuotumas yra išaugęs iki' savo aukščiau
siojo laipsnio ir kad mūsų kraštas turįs savo politinę vadovybę jau 
namie.Ji išaugusi ir susiformavusi pačiu kruvinu imtynių eigoje ir 
ju pamokyta.Ar yra reikalo .minėti,kad toks faktas mus tegalislrdin-

- gai džiuginti.Bet mūsų tarpe yra ir* Tamošię-neabė jojame’ geros valįos 
Tamo‘Šiu~kurie tol nepatiki,kol savo.pirštu nepaliečia.Jie ir dėl. kai 
burnojo reikalo pilni abejojimu.Ar susidarė?. Kaip ir dėl ko -susidarė? 
Ar ir čia nėra intrigos,ambicijų,grupiniu1 interesu? Ir dar daugiau: 
ar į mūsų kovos branduolį nejsiterpė priešo nuodingas šliužas,kad 
įgeltu kovojančię tautę į pacįę. jos Širdį?

Tamošiaus tipas reikia vertinti kaipo■gyvenimiškai teigiamas. 
Ypač kovos laikotarpiais;ypač.turint reikalo-su tokiu priešu,kuriam 
visrs priemonės yra geros.Bet Tamošius su ypatingai švaria akim da
rosi jau destruktyvus visuomenėj elementas.Turime aiškai pasakyti,kad 
kalbėdami apie perdėtę Tamošių,šiuo kartu turime galvoje "M.ŽJ-yje", 
10-am jo numeryje tilpusio staripsnio "Egoistinės kombinacijos"auto- 
riu- ■ .

Pirmiausia ar jis.turi pakankamo pagrindo gretinti tuos žmones, 
kurie teikia žinių iš Lietuvos ir pastaruoju laiku pasireiškė.,atrodo, 
ir separative veikla,su žmogum,kuris beveik visę savo amželį verčiasi 
šantažais būtinai verždamas prie stataus lovio ir kuris kaip tik da
bar :tai daro.Idealizuojamuoju turime galvoje tariamojo LAKo taria - 
męjį "pirmininkę"^ Bent didesnis atsargumas,keliant reikalę viešumon, 
yra,mums atrodo,būtinas.

0 dabar dėl tu žmonių veiklos.Suprantame,kad ir grupinę inicia- 
tyvę;bet nepateisiname separatiniu Žygiu,kurie siektu -ar turėtu savo 
pasekoje-bendru mūsų pastangų vyriausiam mūsų tikslui skaldymę,vienii 
gos akcijos diskreditavimę ypač dabartini 'i metu,kada nuo jos Žymia
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dalim gali pareiti. ir musų, ateitis.Kalbama žmonių, veikla gali kel
ti abejojimų,gali duoti pagrindo įtarimui,kad buvo norima separati- 
ne veikla eiti gana toli.Bet ar "M.Z-iui1 jau Žinoma,kaip ta veikla 
buvo pastūmėta ir tebuvo patiktuota tų Žmonių egoistiniais norais? 
Tie klausimai juo labiau statytini,kad "M.2." savo abejojimus su - 
tirStina sakiniu;"Sakome tai tiesiai,nes pastebime šūkaliojantis 
tos akcijos artumoje ir asmenų,kurie praeity buvo įsipareigoję sve
timiesiems..." Tas daugtaSkis "M.2." abejojimams priduoda beveik 
žodžiais neišreiškiamo įsitikinimo pobūdį.

Ar ne perdaug žvairai žiūrima? Ar ne permenkai vertiname tuos 
žmones,kurie galėjo įdėti į savo veiklų ir separatinių sie- 
kimų-tas dar reikėtų bešališkai išaiškintį-bet kurie tikrai 
įdėjo į savo žygį tokį pasiaukojimų,kurio niekam nevalia pi
giai įkainuoti. "M.2." pareikštas klausimo.svarstyme atsargumas, 
bet kartu viešai retušuojamas,nepateisina fakto,kad klausimas tokia 
forma iškeliamas viešumon,ir Tamošiaus įkiriais abejojimais apkrės
tos mintys,išėjusios gatvėn,jau prieš laikų gali rutulinotis įvai
riomis kryptimis,nevengiamos virsti dar neteistų Žmonių žiauriu 
pasmerkimu.

."M.Ž." savo straipsnį.baigia: "Musų kelias-nusigrįžimas nuo 
i; j tarpusavio nesantaikos skelbė jų, atsargumas su pašaline avantūrine 
-.Jį; iniciatyva... Mes kviečiame visur geros valios lietuvius,vis tiek 

kurioms politinėms partijoms jie priklausytų,nusiteikti vieningu
mo ir- bendradarbiavimo dvasia.’’ Tartas šventas žodis.Ir kartu jau- 

' . 8iama,kaip straipsnio autorius savo iškilmingai paniekinan&ių nu - 
garų pasuka ir tiems,kurie sukurstę jo abejojimus.Ar ne per anksti 
tai daroma? Męs manome,kad tokiu būduvieningumas nėra auginamas .Gai-j 
Ii žmonės klupti ir be blogos valios.Kol neišaiškinta ar klydo ir 
kiek klydo,ar tinka krikščioniškų pažiūrų žmogui pirmam lenktis 
akmens? Reikalas'yra pakankamai svarbus, ir jo išaiškinime visi 
esame'interesuoti,nuo to ir reikėtų pradėti .paliekant kaltinamojo 
sprendimo paskelbimų pačiam galui.

APIE KOOPERACIJA.

Kooperatinis judėjimas pradėjo žymiau reikštis maždaug prieš 
100 metų.Kooperacijos lopais - Anglija .Pirmuoju kooperacijos ideo - 
logu laikomas Robertas Owen, (1771-1858). Owen 10 metų pradėjęs sa
varankiškų gyvenimų krautuvės mokiniu, 20-ties metu jau direktorius 
vienos didesniųjų Manchesterio verpy&lų,o 30-ties - jau turtingas 

, fabrikantas. Owen pirmas pastebi tų didelę socialinę neteisybę.ku
ri; yra tarp darbo įrankius ir kapitalų valdančiojo fabrikanto ir 
savo rankų darbų kaip prekę parduodančio darbininko. Todėl Owen’as 
santykius su savo darbininkais mėgina tvarkyti visai kita.priešin
ga nusistovėjusiems papročiams kryptimi.Jis trumpina savose įmonėse 
dirbantiems darbo valandų skaičių,didina_atlyginimų,įrengia vaikų 
darželius,įvedasocialinį dirbančiųjų aprūpinimų.Owen’as per savo 
leidžiamų spaudų ir atskirais laiškais į įtakingus Anglijoj asmenis 

. kelia klausimų .išleisti darbo dienos ilgumo įstatymų.Daugiausia 
šios jo akcijos dėka 1847 m.Anglijoj išleidžiamas 10-ties valandų 
darbo dienos ilgumo įstatymas.Iki to laiko ne tik vyrai,bet net mo
terys ir vaikai turėdavo dirbti iki 17-kos vai.per dienų.

Owen’as laikė save socialistu,nors vėliau jam teliko tik uto
pisto vardas.Ir jau tada jis buvo supratęs,jog,tik pagerinus medžią 
ginęs pragyvenimo sųlygas,dirbantysis taps pajėgus bei darbingas 
Žmogus ir sųmoningas visuomenės narys.Owen’as savo principus mėgi
no praktiškai gyvendinti ir žemės ūky.Jis sukuria iki poros tūkstan 
čių narių Žemės ūkio kolonijas.Owen’o pastangos ne tik Anglijoj,bet 
ir 8.Amerikon perkeltos neturėjo pasisekimo.įmonės neturėjo pakan
kamo pasiruošimo naujiems uždaviniams ir jis savo gražių sumanymų 
turėjo atsisakyti.Vis dėlto jo paskelbtos,o vėliau kitų,daugiausia 
socialistų suformuluotos ir profesinių sųjungų paremtos idėjos pri 
gijo ir giliai įleido Šaknis tautų ūkinėje santvarkoje.
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Jau.1821-22 m-Owen’o leidžiamame laikraštyje "The Economist" 

yra keliamos mintys kurti vartotojv bendroves,nes tik kooperatinė 
■veikla galinti besitęsiantį iš vergijos laikų P e-r feodalizmu iki 
moderniškos atlyginimo sistemos neteisingumų pašalinti.

Ir vėlesniu laikų kooperatininkai skelbė,kad įmonių savinin
kę pelnas gaunamas iš kapitalo,išnaudojant dirbantįjį,turi būti 
panaikintas.Kadangi kooperatininkai tik taikiu,ne revoliuciniu ke
liu nori pertvarkyti visuomeniai ūkinius santykius,taixjie pasiren* 
ka ir naujų būdų.Jie patys organizuoja gamybos įmones,kurių savi - 
ninkai - nariai yra patys dirbantieji 5 jie jas administruoja demok
ratiniais principais ir darbo pelnę tarp savęs dalinasi.Organizuo
jant gamybinius kooperatyvus buvo stengiamasi išspręsti darbo ir 
už darbų atlyginimo klausimai.Bet gaunamas,kad ir teisingas už dar
bų atlyginimas bus realus.Juk prekė vartotojui patenka su nemažu 
tarpininko - pirklio antkainiu-pelnu.Tad šitas pelnas,kooperatinin- 
,kų nuomone,gali pasilikti pas vartotojus,susijungus jiems į varto
to jų bendroves ir per įrengtas krautuves pasiskirsčius prekes.Liku
si pelno dalis,padengus krautuvės išlaidas,„gražiname nariams,pagal 
jų.įpirkimų dydį .Panašiai gali elgtis ir ūkininkai bei amatininkai-. 
Sukuriant įrankių sėklųtrašų ir Žaliavę kooperatines užpirkimo bei 
gaminių, realizavimo bendroves, iŠ jungiami tarpininkai, pasiimu sau 
didelę dalį neuždirbtos gaminio vertės.Sis pelnas taip pat gali bu 
ti paskirstytas gamintojui-ūkininkui ir amatininkui,pagal jo pada
rytų per bendrovę apyvartų arba pasilikti jį bendrovėje,kad toliau 
jų stiprintų.Kooperatinės bendrovės yra reikalingos kapitalų.Tad ir 
Šia kooperatininkai randą atitinkamų formų jungdamiesi į Taūpmenų- 
skolinamasias bendroves,bei jų sųjungas-kooperacijos bankus.

Kooperacija,kaip matomernori apimti visų dirbančiojo asmens 
ūkinę veiklų;ji skverbiasi į visas tiek vertybių gaminimo,tiek ir 
jų vartojimo sritis.

Seniausia gamybinės kooperacijos rūšis 
yra artelė. Šiuo turkiškai-totorišku vardu pavadintos darbo 
bendrovės atsirado jau gilioje senovėje Rusijoj.Amatininkai daž - 
niausią Žodiniu susitarimu imdavosi .bendrai atlikti tam tikrus dar 
bus. *

Artelės skirstomos į tris grupes:
1. Artelė dalyvaujant nariams tik darbu,
2. artelė,dalyvaujant nariams darbu ir kapitalu ir '
3. artelė,kurios nariai dalyvauja savo darbu ir bendrai sko

lintu kapitalu.
Pirmoji grupė-nekvalifikuotų darbininkų ir antroji-amatininkų 

yra tipiškos artelės.Jų organizacija yra-labai paprasta ir darni; ‘ 
narių skaičius nedidelis ir apima artimai gyvenančius .Jie renka 
labiau patyrusį savo narį pirmininku.Darbas paskirstomas ir reika
lingos lėšos sudedamos lygiomis visų narių;lygiomis dalinamasi ir 
pelnu,ne bent pirmininkų kiek išskiriant.Juo komplikuotesnė artelės 
ūkinė veikla,juo sudėtingesnė tampa ir jos organized ja.Sustiprėju- 
sios artelės jungiasi į sąjungas.Vakaruose taip pat yra panašių 
bendrovių,tik jos nesivadina artelėmis,bet gamybinėmis bendrovėmis. 
Be to,gamybinių įmonių kuria ir vartotojų kooperatyvai.

Savarankiškos gamybinės bendrovės tikslas yra išjungti iŠ 
gamybos proceso įmonininkų-kapitalistų,kad visomis darbo išdavomis 
ir pelnu galėtų naudotis patys tokiose įmonėse dirbantieji.Bet’,de
ja gamybinėms bendrovėms retais atvejais tepavykdavo pasiekti kles
tėjimo. Priežastys dėl kurių- jos neturėdavo pasisekimo,buvo:stoka 
pakankamo apyvartos kapitalo,gaminių pardavimo sunkumai, konkur end 
ja ir Stoka narių tarpe drausmingumo.Jos likviduodavosi arba virsda
vo akcinėmis bendrovėm!s.Kas kita vartotojų bendrovių arba jų jun
ginių sukurtos gamybos įmonės.Vartotojų bendrovių įmonės turi pa -
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kankamų rinkų-vartotojus narius-savo gaminiams realizuoti ir ne tiek 
kenčia dėl gaminių kainų svyravimo.Vartotojv bendrovės kuria savas 
įmones,norėdamos nepriklausyti prekėmis apsirūpinimo atžvilgiu nuo 
privačiu įmonininku.Jos nori turėti prekę tinkamos kokybės ir apsi - 
drausti nuo atsitiktinę, jų pristatyMo sutrikimų.Be, to,vartotojų ben
drovės arba jų sąjungos,turėdamos saVo vienos ar kitos prekės gamyk
lą, gali ir tos prekės kainas reguliuoti,ardydamos privačių įmoninin- 
kų "sindikatėlius". Iš patyrimo_Lietuvoje mes žinome,kaip,pav.L.K. 
Bendrovių Sųjungai (vėliau Lietūkis),įkurus Panevėžy muilo fabrikų, 
buvo suardytas 'muilo sindikatas" ir geresnės kokybės gaminys pateko 
vartotojui,nes tada ir privatus muilo fabrikantai ėmė didesnio rie- 
balingumo muilų gaminti* taip pat ir.Rainų derino prie kooperatyvi- 
nio gaminio kainos.Iki pastatant "Paramai" duonos fabrikų,Kaune vei
kė privačių kepyklų sųjunga.Ji nustatinėjo kepinių kainas (tuomet dar 
nebuvo kainų tvarkytojo) ir jų kokybg.Paleidus "Paramos" kepyklų į 
darbų,kepyklų sųjunga iširo,duonos rūšis pagerėjo,o kaina atpigo iki 
20-30%. .<'•

Didžiausios savo laiku vartotojų-kooperatyvų gamybos įmonės bu 
vo sukurtos Vokiečių Kooperatinės Didme.nų Bendruomenės.Pav..Hamburge 
"Produktas".įsteigtas Vokietijos vartotojų bendrovių tikslu patiek-, 
ti.kaip urmininkas,visas reikalingas prekes kooperatyvams,turėjo vi
sų eilę savy, fabrikų:biskvitų,makaronų,mėsos ir žuvies konservų.,rū - 
kalų, muilo, tekstilės į-avaįinės ir kt. Ji taip pat turėjo netoli Hambur 
go ir didžiulį ūkį,kui*iamė augino daržoves,pene jo kiaules ir pan. 
šiuo metu dar didesnių gamybos įmonių, turi Anglijos ir Amerikos var - 
totojų kooperatyvai net iki savų laivų linijų imtinai.Tokios varto
tojų kooperatyvų įmonės organizacija skiriasi- nuo privačiųjų gamybi
nių bendrovių.Gamybiniai kooperatyvai,kaip sakyta,turi savo narius, 
kurie patys savo įmonę administruoja ir į, apyskaitas suvedus, pa si skirs 
to pelnų-jei toks yra,-kaip priedų prie-savo pastovaus atlyginimo. 
Vartotojų kooperatyvų-pirmojo’laipsnio,kur. nariais yra' fiziniai asme
nys ir verčiasi detalių prekių pardavimu,arba jų šųjungos bei didme- 
nų bendrovės kurias sukuria juridiniai asmenys (kooperatyvai),koop. 
bankai ar pan.junginiai,tokios įmonės paprastai yra steigiamos kaip 
šalutinės,taip kaip ir atskiros krautuvės arba sandėliai ir neturi 
atskirų narių.Jų vyriausi# priežiūrą ir administravimų pasilaiko pats 
įsteigėjas. Tokioj įmonėj dirbantiesiems atlyginimas mokamas papras
tai pagal kolektyvines su atitinkamomis prof.sąjungomis sudaryt, s ta- 
rifines sutartis.Gautasis pelnas skirstomas pagal padarytas koopera
tyvų su tų įmone apyvartas,jei visuotini narių -šeimininkų susirinki
mai nenutaria kitaip,

Vartotojų bendrovės (kooperatyvai), kuriami suorganizuojant 
pirkę jus-vartotojus.Tokios bendrovės pradeda savo veikalų paprast.-: i 
nuo vienos krautuvės atidarymo ir tik pagal tai į kiek turi narių-pir- 
kėjų ir lėšų įmonių skaičių didina ir prekių asortimentų plečia^Jos 
dirba ne palaidai rinkai,bet nariams aprūpinti,o nariais gali būti 
kiekvienas.Vartotojų bendrovės tikslas - iš prekių p.askirsty- 
mo proceso išjungti privatų verslininkų ir jo pelnų.Vartotojų 
kooperatyvai siekia ne tik absoliučiai pigiomis,kiek teisingomis kai= 
nomis prekes pardavinėti,be to jos kreipia dedelį dėmesį į prekių rū
šį, teisingų svorį,bei matų.

Vartotųjų kooperatyvų veikla pasireiškia_savitarpinės pagalbos 
pobūdžiu.Kaip ir kitų kooperatinių bendrovių ru^s,vartotojų koopera
tyvai ,priešingai privataus ūkio įmonėms", rdmiasi ne kapitalo,bot 
asmens dalyvavimo principu. Balso teisė kooperatinė
je demokratijoje grindžiama nafcio dalyvavimu,bet ne įnešto kapitalo 
dydžiu.

Vartotojų bendrovių lėšos susidaro iš stojamojo mokesčio ir pc— 
ūų įnašų.Pajai gali būti sudaromi ir iš įrašomų į pirkėjo suskaitę 
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dividendu.Taip pat apyvartos ir atsargos kapitalams ar kitiems fon
dams sudaryti kas apyskaitinį perijodų priskiriama tam tikra dalis 
iš operacinių, sutaupų - pelno.. Be to,dažnai nariai įneša kooperaty- 
van laisvai savo sutaupąs,indėliu pavidalu kad sustprintų jį apyvar 
tos lėšomis.Didesnėms operacijoms atlikti vartotojų bendrovės kre- 
dituojasi kooperatiniuose ir k.bankuose.
x Labai svarbus ūkinis vartotojų kooperatyvų principas yra 
pardavimas už grynus. Jo taikymas praktikoje,nepa- -• 
lieka bendrovę be apyvartos lesų,nes juo daugiau parduodama kredi - 
tan,juo labiau mažėja galimumas pačiam kooperatyvui grynais pirktis 
palankesnėmis sąlygomis prekes; iš kitos pusės atpratina vartotoją 
nuo pirkimų ne pagal savo medžiaginius išteklius.Šito principo lai- 
kymųsis užtikrino vartotojų bendrovių pasisekimų ir atpalaidavo var
totoją nuo nuolatinės,vergiškos priklausomybės krautuvininkui.

Tarpe pagrindinių vartotojų kooperacijos principų reikšmin - 
glausiu reikia laikyti dividendo išmokėjimų pa
gal į pirkimo dyd į.- Jis praktiškai davė akstinų varto
tojų bendrovių klėstėjimui,o teoretiškai yra geriausias kriterijus 
tikrojo kooperatiškumo, t.y. ne pelno siekimas bet vartotojo paten
kinimas. ■ . ' .

Bet dividendo išmokėjimas yra tampriai susijęs su. kainų kal- 
kuliavimu.Jeigu prekė bus pa duodama savikaina (suprantama jau 
įskaičius išlaidas),o pirmieji kooperatininkai taip mėgino prekiau
ti, tai aišku,kad nebus jokių sutaupų ir neteks ir dividendų dalint;.- • 
Todėl visai suprantamas yra vartotojų kooperacijos sekantis princi
pas - prekių kai n. as p r i t e i‘k: i n t i viduti
nėms vietos, kainoms* Tai visų pirma duoda galimumo 
kooperatyvų vadovams paprasčiau atlikti kainų kalkuliacijų.Antra,- 
šios kainų skirtumo sutaupos lieka įmonės apyvartoje iki metų galo, 
o vartotojas gauna iš karto žymesnę sutaupų sumų.Pagaliau,kooperaty
vui svarbų 1-ikytis kainų ir atliekant kainų reguliatoriaus funkci
jas. Jeigu.pav. ,kur vietos pirkliai,susitarę ar tik Šiaip viens prie 
kito derindamiesi,imtų nepagristai kelti kai kurių prekių kainas, 
kooperatyvas,jei jis tik yra pajėgus,gali laikinai ir su nuostoliais 
tų ar kitų prekę pardaviiiėti. Šitoks tarp pardavimo kainų ir sutaupų 
ryšis dar kartų įrodo,kad vartotojų bendrovės nesiekia jokio pelno 
ir kad tam tikru laiko tarpu - apyskaitas suvedus - skirstomos sutau
pos yra kooperatyvo narių sutaupos.

Kooperatininkų tarpe dar iki šiol nėra vieningos nuomonės dėl 
prekių pardavimo nenariams. Kai kuriuose kraštuose,pav.,Vokietijoje 
buvo kooperatyvams įstatymais uždrausta pardavinėti prekes nenariams. 
bet tokiuose kooperacijos veikla pavyzdinguose kraštuose kaip Angli
joj arba Šveicarijoj tas. klausimas paliekamas laisvai kooperatyvų 
nuožiūrai. Ir nenariai kai kuriuose kraštuose gali laisvai naudotis 
kooperatyvų patarnavimais,jiems net dividendas nors ir kiek mažesnis 
kaip nariams išmokamas. Suprantama,kad tokios su nenoriais apyvartos 
siekia dvigubos naudos: viena,didėjančios kooperatyvų apyvartos stip
rina pačius kooperatyvus,procentiniai piginu apyvartos išlaidas, o. 
antra duoda galimumo ir nenariams iš dividendų įsigyti kooperatyvo 
pajų.Tuo būdu tokios vartotojų bendrovės nori v i js u s pirkėjus - 
vartotojus turėti savo nariais. - '■■■-'

. Bds daugiau.
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LIETUVOS MOKYKLŲ POLITINIS VĖŽYS.

Redakcija yra gavusi straipsnį lietuviškos mokyklos 
klausimu ir deda jį be pataisų.Mes manome,kad ši te
ma darosi ypatingai aktuali tremty .ir laukiame toli
mesnių. dėl jos pasisakymų.

_R d d .
Lietuvos nepriklausomybės metai buvo Žymus karštligiškai su

aktyvėjusia klebonijų politine veikla.Karų ar kitų didžiųjų žmoni
jos sukrėtimų metu katalikiškoje ęh.er..rchijoje būna ramu,nes kuri m 
reikalui angažuoti,jei gali nudegti.Be to,nebūva garantuotai aišku, 
iš kurio galo pradėti-kuriuose tvenkiniuose busianti gausiausia po
litinė žvejyba.Kuris lietuvis neprisimena politinės klebonijų karšt 
Ilgės pirmaisiais nepriklausomybės metais? Žaibo greitumu įkurdin: 
tos net trys politinės partijos (Kr-dm, ū-ku s-ge,darbo f-cija){ku
nigai pasikaišę (trumpais) mitingavo ant bačkų;kunigai gastroliavo 
seimuose {kunigai ministerijose rūpino "povorotninkams" portfelius; 
kunigai vykdė žemės reformų-dalino dvarus klebonijoms,vienuolynams; 
kunigai pilstė pienę "krikščioniškose" pieninėse,pardavinėjo sil - 
kės "krikščioniškuose'' kooperatyvuose.

0 mokyklose? Čia buvo pasiektas politinės akcijos rekordas. 
Visų pirma pradžios mokyklos laikinai paliktas šaly,nes pr.mokykla-, 
nereali,menkavertė priemonė didžiajam politiniam tikslui pasiekti. 
Be t^,kaip kaikurie Kr-dm lyderiai prasitardavo-juo apačios ilgiau 
bus tamsesnės,tuo laimėjimas busiųs tikresnis,greitesnis.Betgi gim
nazijos, gimnaz jos: mažne kiekvienam bažnytkaimy tekėjo ’’Saulės", 
žibėjo ’Žiburys'.Kas tiktai su klebonija geruoju,galejo būti gimna
zijos mokytojas.Galima įsivaizduoti,kurį laipsnį ši "Saulių" ir "Zi 
burių"temperatura būtų pasiekusi. Tačiau padėtį ėmėsi taisyti Lie
tuvos Švietimo Vadovybės,žiburines ir saulines gimnazijas valstybin- 
damos ir,reikia pasaiyti,be“$maus klebonijų pasipriešinimo,nes buvo 
gera proga,veIstyVejant negyvam inventoriui,šuvaIstybėti ir jo savi 
ninkui su visu personalu. Dėl to,iki aukščiausio laipsnio buvo pakel 
ta akcija valstybinių gimnazijų viduje.Čia visa klebonijų strategija 
buvo nukreipta į "nepolitiškus,tikybiškai ,tautiškai valstybiškus" 
ateitininkus. Mažųjų klasių moksleiviai buvo paverčiami 'nepolitiš- 
kais" angelaičiais,o kas nepritapo prie vienų ar kitų,buvo rašomas 
į gyvęjį rašančių. Gimnazijos buvo verčiamos būti ne jaunuomenės «. 
mokslinimo ir auklėjimo įstaigomis,© sufanatintų mažamečių politi
kierių gamybinėmis įmonėmis.Kas,pavyzdžiui,nebeprisimena,kaip Lietu
vos ūkininkai nukeldavo nuo bačkų mitinguojančius gimnazistus,pa tarda 
mi jiems paūgėti nors iki pusbernio nosies.Yra buvę ir tokių charak
teringų Lietuvos miesčionijai anomalijų,kad tėvai didžiuodavosi,jog 
jų vaikai-gimnazistai "sukritikuodavo ' mitinguose net universiteto 
profesorius. Kaip ir kurias pareigas turėdavo anuomet eiti gimnazi
jose mokytojai,gali būti aišku ir iš tokio gimnazijos mokytojų pasi
sakymo: "Mes,mokyto jai,prieš klebonų visuomet atsiklaupiam,mūsų gim
nazijos direktorius - atsigula".Klebonijos karštligiškai gamino 
ateitininKus.o aukštoji kunigija rekordiniu budu turėjo juos apgink 
luoti diplomais,kad Lietuva butų ’’Venta* ir vien klebonijoms prik
lausoma.Ar dėl mokslo aukščio ir besikuriančioje pirmojo Lietuvos 
Universiteto autoriteto buvo tiek kraujo sugadinta Seime ir minispe- 
rijose,kol pageliau buvo įkurdinti ir antrieji,lygegretus pagrin - 
diniams,bet tiktai ( semestrų fakultetai.Kadangi seimai ir vyriausy
bės vis dėl to gyvendino visuotinųjį privalomąjį pradžios inokslų, 
klebonijoms reikėjo paaukoti kiek lėmėsio ir pradžios mokykloms.Čia 
uždavinys išsisprendė labui paprastai:reikėjo tiktai 'vykdyti" ma
žutį vyriausybės išleistąjį tikybos dėstymo reikalu nuostatų.pagal 
kurį tikybos pradžios mokyklose turėjo mokyti kunigai,bet jie tatai 
galėjo pavesti ir mokytojui,jei rasdavo,kad kokytojas Šiam reikalui 
yra tinkamas.Praktiškai tatai reiškė "pasivažinėjimų” netinkamo ti-
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kybai dėstyti mokytojo į tolimas Lietuvos vietas.Ir "važiavo“vargšai I 
į viščiakaįmius prie Lietuvos pasieniu ir demarkacijos linijų.

Taip buvo Nepriklausomoje Lietuvoje.Karas baigias.Nors grįžti ! 
Tėvynėn dar ► ne laikės,bet 'jau galima ir reikia ruoštis.Istorija krr 
tojasi,i>et nevisiškai bepakarto ja budus, pagal kuriuos ji kuriasi . 
Štai Tremtiniu Mokykloje",y-4 nr.Oficijaliam Skyriuje Urbi et Orbi 
paskelbta apie amerikiečiu zonos gimnazijų ir progimnaziją direkto
rių ir mokytojų atstovų suvažiavimu,išklausiusį ir atitinkama .rezo
liucija patvirtinusį Popiežiaus Delegaturos atstovo paskaitytus moks
leivių. organizacijom- tvarkyti nuostatus.Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo pradėta veikti iš: apačių,o dabar jautis imamas už ragų: polit-. 
biuras nustato generalinę linijų,komisarai parašo vykdomuosius nuosta 
tus,kuriuos vykdomieji organai vykdo,politrukų diriguojami.Delegatu 
ros atstovo paskelbtieji nuostatai yra šiaip suskirstyti: 1)’Bendrie
ji Nuostatai ", 2) Kapeliono darbas su skautais", 3) “Kapeliono dar
bas su ateitininkais", 4) "Kapeliono darbas su kitais moksleivių. Sam
būriais" ir 5) "Baigiamieji nuastat&i" <, Viso Nuostatuose yra 24 parag- j 
rafąi. Štai kuikurių tų paragrafų: '

'* 2. Lietuviškoje tremties ufokykloje moksleivių organizacijos ’
• tęsia toliau savo darbių ir yra reikalingos Kapeįiono paramos' 
bei vadovavimo;religih.io-dorinio auklėjimo srityje.

5. Politinio momente,kaipo p;šalinio moksleivių auklėjimui,rei
kia nejungti su moksleivių organizacijomis,dedant pastangų, 
kad niekas iš konkretų politinį darbų dirbančių asmenų ši
toms organizacijoms nevadovautų.

*11. Skautų S-gos dvasias vadovai šios sųjungos narių religiniame- 
-doriniame auklėjime turi lemiantį žodį. '■ •

18. Mokyklos kapelionus budi,kad moksleivių ateitininkų padali
niai,kaip katei.akcijos nariai-nebūtų traukiami.į kurios

• . nors politinės grupės įtakų. -
19. Muldingesnieji ir į religinį gyvenimų labiau linkę ^ateiti

ninkai , skauto i, ar neorganizuoti moksleiviai gali būti ka.p.e- 
liono suburiami į bažnytines broli jas, kaip Gyvojo Rožančiaus,. 
Maldos Apaštalavimo,Eucharįstininkų ,Ministrantų ir kit.bū- • 
relius.Šitos brolijos ir būreliai yra tiesioginėje kalepiono,. 
žinioje ir vadovybėje.Kapelionas yra jų ne tik dvasios’bet

■ ir organizacijos vadas.
24. Ap:te savo veiklų moksleivių org-nizacijase_Kapelionai kas 

-trimestras praneša man .(Popiežiaus Deleguturai)"•' . .
Viskas yra; beliekc-tiktai iškabinti mokyklose,sieninius, laik

raščius, paskelbiant juose moksleivių organizacijų politlenktynes.Stai. 
tuo reikalu ir Suvažiavimo rezoliucija:’ "Jau veikiančios tremties mo
kykloje moksleivių, organizacijos,kaip skautų,ateitininkų organizacija, 
mokyklų dalykiniai būreliai.teigiamai talkininkauja mokyklinio- jaunimo 
paruošime ir auklėjime;suvažiavimas randa jas naudingomis ir remtino
mis" . . , ' • b :

Jeigu Lietuvos gimnazijos mokytojams reikėdavo prieš klebonų 
"klauptis", o direktoriui "atsigulti",tai jeigu tremtyje ir ateityje 
butų gyvendinutai suvažiavimo priimtieji "nuostatai",tektų jau prieš 
kapelionų visam gimnazijos _mokomujum personalui "gulėti".Gimnazijos 
direktoriu^išsiskirtų gal būti tiktai tuoxkad jisai "gulėtų ant abie- 
jųmenčių",Kad šitaip ir visai ne kitaip butų,tvirtinte patvirtina bai-. 
giamoji suvažiavimo rezoliucija vyriausiajai švietimo vadovybei-Svie- 
timo Valdybai,būtent:"Suvažiavimos siūlo vyriausiųjų Švietimo reikalų 
tvarkytojų-Svietimo Valdybų pertvarkyti., sudarant iš autoritetingų ir 
prityrusių švietimo specialistų ir t.t.".Kaip ir kur tolinu nueisi, 
turėdamos omenyje,kad ši baigiamoji rezoliucija buvo paskelbta suvažia
vimų atidariusi6"ir jame dalyvavusio Švietimo Valdybos Pirmininko aki- - 
vaizdoje.Gal tatai ir gulėtų būti "krikščioniškai-demokr&Tiška",betyrn 
nekrikščioniška’,ir nedemokratiška ■ ir,pagaliau, nežmonišku.

•Kiek šis suvažiavimus čia paminėtomis savo rezoliucijomis yru
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buvęs ped .gogiškas,ir visiškam pedagogikos profanui gali būti aišku, 
nes mokyklos turėtų pavirsti politinėmis turgavietėmis,kuriose: 
.1) vaikai susiskirstytų politinėmis organizacijomis,sd privilegijo

mis ir be privilegijų;
2) veiktų slaptosios vaikų politinės grupės;
3) net ir bešališkiausi mokytojui būtų įtarinėjami šališkumu mokinių 

atžvilgiu ir būtų verčiami pažymiais atestuoti ne mokinių moks-'" 
lo pažangumu o jų ‘’politikavimo" sugebėjimus;

4) jeigu dabar ir mokyklose,ir mokytojų konferencijose,ir švietimo 
vadovybėje skundžiamasi žemu moksleivių moksle pažangumu,speku
liavimu mokslo pažymėjimais ir neleistinu persikeldinėjimu per 
klases,tai.pavertus mokyklas politinėmis turgavietėmis,šios blo
gybės nemažėtų;

5) tėvai,nebūdami abejingi savo vaikų mokymo ir auklėjimo reikaluose 
negalėtų aktingai nedalyvauti moksleivių ir mokytojų politikavi
mų bylose.

Kuri Švietimo Vadovybė,norėdama būti ir krikščioniška,ir tau
tiška, ir nuoširdžiai demokratiška,galėtų pakęsti Šiuos mūsų nelai
mingoje tremties mokykloje beiškylančius reiškinius?
Štai žmogaus takeliai JLr keliaii Vėžės,dulkės,grumstai ir podraug
Baukščios viltys ,.<irųsūę geiįuliaii.^ Trūksta gairių,kryžkelių perdaug..
Kryžiai,gluosniai,kryžiai vėl ir vėl-Vimpa tiltuos uolekties skylė 
Kas jų tiek pristrtė ir kodėl? Ir purvu paspirginta stebulė...

Stok,lietuvi,skink kitus kelius, 
Kad išvežtum žemės vargelius!

a VI.Rimvydąs.
PAUL LOEBE-POLITINE VOKIEČIŲ PADĖTI’3.

1946 m.lapkričio mėn.16 d.Freiburge dideliame SDP susirinki
me kalbėjo Paul Loebe,buvusis ilgametis Reichstago pirmininkas.

Sunki Vokietijos padėtis,-pradejo savo kalbų Loebe.Ligšiol 
aliantai daugiau kalbėjo apie jų negu darė.Dabar pasikeitė jų tak- 
tiko jie ima daugiau veikti;negu kalbėti: nori greičiau atstatyti 
Vokietijų ir pasirašyti su ja sutartį.

Kuriose ribose? Tarp ueino ir Oderio numato sutalpinti apie■ 
68-70 milijonu gyventojų.Jų tarpe 12 mil.be pastogės ip duonos. 
Seniau jie gyveno iš pramonės,kuri pasauliui teikė anglių,mašinų, 
įrahkių ir k.,gaudami už tai javų,sviesto,kiaušinių ir kitų prekių. 
Seniau savo Žemės ūkis maitino apie 80% visų gyvento jų. Dabar-gertii, 
jei nors 50% jų išmaitintų.Likusius 50% galėtų pasotinti pramonės 
dirbiniai.Dėl to va mes ir reikalaujame:nustoti ardžius musų pramo
nę,© iš likusios sud. rytį .taikos meto pramonę.

Iš rytų ir pietų tūkstančiais grįžta musų tremtiniai.Šimtai 
tūkstančių tebeieško savo giminių,© milijonai dar tebelaukia grįž
tančių iš nelaisvės. - ’ -

Tokiose sąlygose tenka naujai kurti Vokietijų.Aišku-durbas 
negali greitai eititprieš griuvėsius-musų pasyvų stov?. rankų ir 
galvos darbas-mūsų aktyvas. Vien savo jėgomis mes negalėsime .atsta
tyti nauj-losios Vokietijos-mes reikalingi aliantų pagalbos.Mes 
neužmiršome jų duosnios rankos,kai amerikiečiai mums (ir austrams) 
davė iuonos už 120 milijonų dolerių,o anglai už 80 milijonų svarų 
sterlingų.Tačiau mes nebenorime daugiau išmaldos!

Kokia mūsų moralinė padėtis?-Tvirtinu: ne pasaulis Vokietijų 
užpuolė,bet Vokietijų pasaulį.Visur smurtas veikė.Net vaikams buvo 
įkvėpta karo dvasia.Bet ji turi mirtį,jii V9kietija_nori gyventi! 
Žinokite,nugalėtojai tol nefcčis iš mūsų Žemės,kol musų dvasia ne
pasikeis.Socialdemokratai seniai jau sakė•geriausia apsauga nuo 
diktaturos-taika su kitomis tautomis ir laisvė namie.Ar ne social-
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demokratai sakė?kas renka Hitlerį,nori karo? Ir šię dienę ’demokrati
ja laukia naujos dvasios.Tik sula sęlyga mums pavyktę įtikinti alit 
tuSjkad Rūro sritiš turi Vokietijai priklausyti.
*• Kraštui atstatyti reikia socialistinię priemonię.Mes busime 

laimingi galėję ‘Suteikti vidutinį būvį didžiajai vokiečiu tautos 
daliai- ir šiokį tokį pragyvenimu tiems,kurie nustojo savo tėvynės 
ir turto.Sindikatus,trestus ir stambiuosius verslus mes turėsime nu- 

' savintitjie turi eiti labiausiai suvargusios tautos reikalui.Pasau
lis pakito. Buvusis kapitale s,taip smarkiai per pastaruosius 70 metv 
išugdęs vokiečię tautę,sukoncentruota s stambiausiomis sumomis,virto 
tos tautos varžtu. Mes turėsime mases įtikinti,kad ir šitoji kapita
lizmo forma nuseno,kad privatus kūrybos interesas turi užleisti save 
vietę visuomenės interesui.

Save gindami,stambieji kapitalistai tikina vidutiniuosius: 
po mūsę ateis jusę eilė.Turiu aiškiai pabrėžti?niekados socialdemok
ratai nereikalavo nusavinti ;.r suvalstybinti mažojo verslo! Antraip, 
jis dar reikalingas valstybinės pagalbos.Valstybė tai tvarkys,ne pri 
vati nuožiūra.Artimiausias musę rūpestis-žemės. ūkis,jo darbas,maši
nos, įrankiai. Kita s rupestis-susisiekim- s ir pramonė.Tam reikia anglį 
Del tt mes sakome:nei rytai nei_vakar?i negali ję imti iš musę!

r ..Jaunuomenei mes kalbame,jus turite persiauklėti.Meskite išdidų 
mę.Daugiau žmoniškumo visame.Tuomet suprasime ir kitas tautas ir Su
gyvensime su jomis.Visiems gabiesiems turi atsiverti aukštesniosios 
mokyklos.Visi tie,kurie per pastaruosius 15 metę nutolo nuo politini 
auklėjimo,privalo jį naujai papildyti.

Mes sakome tikintiesiems? ’’Tikyba-asmens reikale s”.Kaip kas i? 
mano ję,taip daro.Mes tik kovojame su tais, kurieįįš bažnyčios ir sa
kyklos politikę daro.

Meš sakome ir komunistams’Berlyno rinkimai parodė,kad.nesusi- 
dėję su komunistais,socialdemokratai tik laimiiNėra demokratijos be 
žodžio,spaudos laisvės,be teisės tautai apsispręsti.Gi susidėję su 
komunistais nustotume bet kokios garantijos tai teisei ir laisvei. 
Ar tamstos išgirdote nors kokį komunistę protest?,kai rusę zonoje 
rinkimę metu atėmė iŠ musę žodžio ir susirinKimę laisvę? Užtenka 
mums vienos diktatūros,antros nebereikia!

Prieš baigdami s kalbę,aš noriu paklausti tę,kurie laukia pa-, 
galbos iš karo aliantę:"Ar gali naujas kar-s mums duoti daugiau duo
nos,geresnię butę ir drabužię’’? Vis tiek kur preside jęs, jis tepridės 
nauję griuvęsię ir sunaikinimę prie es; nčię.Suprasite ,kodėl, mes no
rime vienybės aliantę tarpe-mes norime žinoti,kas musę laukia.Žino
kite: tik nenustoję dręsos ir valios,mes atstatysime naujęję savo tė
vynę iŠ pelenę ir griuvėsię su pilna laisve namie ir taika svetur.

VI.R.
TRIJŲ VALSTYBIŲ UNIJA. - .

Kurį laikę trys valstybės-Belgiję,Luksemburgas ir Olandija ja' 
svarsto pienę savo kraštę ukiui suvienyti.Numatyta ūkįus suderinti, 
paruošti unijos plan? ir sutvarkyti įvairius ūkio ir finansę klausi 
męs.Tam tikslui, Briuselyje jau veikia sekretoriatas.įsteigtos trys 
komisijos:- 1) muitę. 2) prekybos ir 3) unijos klausimams svarstyti. 
Muitę komisijos tikslas-peruošti muitę komisijos tarifus,kurie nuo 
ly47-m.lapkričio mėn.l dienos jau turi galioti.Prekybos komisijos 
tikslas-suderinti prekybos-sutartis tiek savo tarpe,tiek su kitomis 
valstybėmis,Unijos komisija-plano vykdymę,-

Klausimams smulkiau išaiškinti sudarytos penkios pakomisės? 
1) pramonės, 2) -Žemės ūkio, 3) paskirstymo, 4) kuinę,algę ir valiu
tos, 5) transporto ir uostę. Paaiškėjus Olandę Indijos klausimui,bu 
įsteigta šeštoji pakomisė koloniję ūkio statutui paruoš i.
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Darbas lengvėja dėl to,kai visy-tirjy krašty ūkiai laimingai ’ 
its kitę papildo.Belgija-pranomės kraštas,Olandijs-žemės ūkio ir 
rekybos.Belgy geležies,cemento ir stiklo dirbiniai gali eiti mel
sis su Olandy-žemės ūkio produktais.BeIgy a.lgOs prieš.karę buvo 
ymiai mažesnės,olandy. Tačiau pastaruoju metu Belgijoje jos pakilo, 
abar jos maždaug susilygino.Muity pajamos abiejuose kraštuose be* 
eik vienodos.Kiek didesnis prekiy kainy skirtumas,Komisijos užeina, 
inom. ,ir sunkumy: kaip Šaliy-ūkiy. politika,pramonės dirbiniu kon- 
urencija-ol; ndy popieris ir poreelanas,pav.,konkuruoja su belgu to-, 
i&is pat dirbiniais.

Susidaręs ūkio blokas turėty didelės reikšmės.Šiuo metu,kai. 
ulbama apie Europos status,tai buty sensacijąslikdamos politiškai 
tepriklausomos,valstybės pačios atsisako nuo ūkinės laisvės! ReiS- 
inys būty visais atžvilgiais ĮdomussAntra vertus,blokas turėtu 
•eikŠmės ir pasaulinei prekybai i Iš zgmiau duodamu žinių matyti ., kas 
r kiek 1937 metais dalyvavo pasaulio prekyboje:

įvežta: išvežta’
Anglija , '17.37'^"
JAV 11.4? " .13.06 ”
Vokietija ' 8.08 " , 9.41 "
Belgija ir Olandija 6.53 ” 5.90 ”
Prancūzija 6.31 11 3.84 ’’

Vokietija reikia manyti,kuriam laikui bus suvaržyta.Tad įtel- 
y-olandy-luksenburgiečiy ūkinis blokas,galimas daikte.s,užims tre- 
lięję pasaulio prekyboje vietę.

DAR APIE KRIKŠČIONIŠKĄJĄ MORAL; IR SOCIALIZMĄ•

Kuomet apie krikščioniškuję moralę. kalba tie,kurie jai’- o f i 
s i a 1 i a i atstovauja,mes turime teisės jy paklausti.Kas yra 
j y krikščioniškoji meilė?Mums atrodo,kad t? klausim? mes statome 
risai pagrįstai dėl to,kad tarp Kristaus mokslo esmės ir jo oficia
lus interpretavimo krikščioniškose bažnyčiose susidarė gilios pra
šios.Mums taip pat aišku,kad pati praktikuojamoji dabar krikščio
niškoji moralė turi du yeidu: viešumon eksponuoja- 
1'5 j į,pasakytume,Šventadienišku,skelbiam? iš sakyklos ir kas - 
L i e n i š k ?,ne tiek skelbiam;,kiek vykdom;.Skirtumas tarp jy 
Iviejy yra labai didelis,ir nė -be pagrindo musy liaudy gimė posakis; 
c 1 a u s y k, k y kunigas s k o, b e t n e daryk, 
kaip k u n i g .a s daro. Nekalbant apie eilinio krikščionies 
kasdienines praktikas,tas krikščioniškos moralės'dvilypumas lydi 
>ačios bažnyčios politikę per mėty amžius.Tatai,kaė pasakyta norė
jome trumpai pailiustruoti.

Kristus gyveno ir mokė dangaus • palaiminto j Galilėjoj , kur gam- Į- 
;a pilna sauja apmokėdama žmogaus triušę ir rūpestis apie'rytoju - 
kę valgysi ir kuo savo kunę pridengsi,-buvo jam neesminis.Galilėjos 
iuosni saulė Smogy pene jo,Šildė ir linksmino,.o dangaus skliauto ra
ni mėlynė kėlė žmogaus sielę nuo vargy žemės į neaprėpiamus tolius, 
skaidrius ir draudžiusius Žmogui smulkėti kasdienio rūpesčiuose,At- 
?odo net nuostabu,kaip tokioj šaly ir tokiose sęlygose galėjo atsi
rasti sukti,klastos pagauti farizėjai.

Dėl to,reikia manyti,ir Kristus,kalbėdamas apie žmonių,sugyve- 
limę,skelbė Žemiškyjy turty nevertinimę;turtingiesiems siūlė jy . 
itsipalaiduoti,išdalinant beturčiams;skelbė v r t o j a. m_? j į 
komuni z m ę. Kitas būty buvęs Kristaus žodis,jei jam būty te
kę gyvent ir veikti rūstesnėj šiaurės ir vidurio gamtoj,kuri žmo
gui. neleidžia vadovautis "Dievo paukštelio" nuotaikomis.Pažinęs mū
šy gyvenimo sęlygas,Kristus,manau,buty papildęs savęjį mokslę dar 
izienu žmonėms raginimu: neišvengiamus buities rūpesčius imkitės
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nugalėti bendromis pastangomis,brolįškai_kits kitam padėdarni,kits 
kito neskriausdami.tvarkydamies bendro ūkininkavimo pradu,ko dabar 
ir siekia socializmas.

Pirmoji Kristaus mokslo sėkla buvo beriama į vergo darbu mi« 
tusię visuomenę.Skelbusius vergu ir ’’laisvųjų” lygybę,meilę pavergi 
tiesiems ir išnaudojamiems .pirmųjų amžių krikščionis Romos imperija 
sutiko žiauriu persekiojimu.Savo įsitikinimu nepalaužiamę tvirtumu 
krikščionystėje įrodyti,cirku avenosę .tūkstančiais žudomi plėšriųjų 
nasruose.Bet tai buvo ir krikščioniškosios moralės skaidriausio Žy
dėjimo gadynė.

, Kai krikščionybė buvo legalizuota,o vėliau imperatorių pare
miama, lygybės ir meilės pradu susieta krikščioniškoji bendruomenė 
pradėjo persiformuoti į cherarchinę krikščioniškuję baŽnyčię.Politl- - 
niv- veiksniu paskatinta,bažnyčia greitai suskilo i dvi-Romos ir Bizeii 
tijos- ir abidvi pradėjo artėti prie galinguj¥ stalo,už jo atsisėdo i 
ir nuo to laiko pradėjo augti i antręję "dvasiškęję” pasaulio galybę. 
Užimtoji pozicija krikščioniu bažnyčioms tiek patiko,kad jos ne tik 
jos neapleido,bet,ėmė ginti pavidėtinu atkaklumu.Siekdamos pirmauti 
šioj ašarų pakalnej,jos sudarė nėsuardomę Su valstybe sęjungę.Jei ir 
kovojo kartais su svietiškais galiūnais,tai tik dėl to,kad ir jie 
bažnyčiai -paklustu*

Iš sąjungos su valstybe bažnyčia ne tik turėjo naudosrkaip bu
vo sakoma,bažnyčios garbei ir jos klestėjimui kelti,-bet už ję rei
kėjo ir mokėti.Valstybė savo esme buvo ir tebėra privilegijuotu vi- ' 
suomehes sluoksniu jėgos organizacija ju interesams ginti.Būdama’ 
pasaulinės valdžios .sę jungininke, bažnyčia turėjo daboti sęjungininko 
interesu Ir pasidaryti kovos dalyvė prieš nerimstančius,valstybei 
neklusnius; ir juo uolesnė dalyvė,kada ir pati jau buvo privilegijuo
tųjų eilėse.Pačiai krikščionybei plėsti,palaikyti bažnyčios autori
tetui jau nebeužtenka Sv. Rašto,širdingo veiksmingumo ir skaistaus 
pavyzdžio.Bažnyčia išmoko,bent laimino ir tokius "krikščioniškus;’ 
žygius,kad-?. Sv.Raštas buvo dedamas kišenėn ir jo vieton ištraukiamas 
bažnyčios lapa.imintas kardas .Kardu bandė ji skinti krikščionybei ke
liu ir į pagoniškųję Lietuvę.

Pradėjusi tvarkyti žemiškus dalykus,bažnyčia ėmėsi smurto prieš 
žmogaus sęžinę ir protę.Atsirado eretikai ir nukrypėliai nuo bažny
čios reiškiam^, minčių ne tik religijos,bet mokslo,meno,politiniu ir 
socialiniu pažiūru reikalais. Sukurta specialės įstaigos nukrypę - 
.liams "grasinti į tiesos kelię’’.Viduramžiu pabaisa-inkvizicija-iš- 
vystė tokius '’tardymo" metodus,kuriu dvasia naudojasi dabar bolševi
ku Rusija.Bizantiškoji krikščionybė nuėjo tiek toli,kad pirma lenkda
vo savo galvę prieš Žemiškąjį ir tik po prieš dangiškąjį karalių*

Sį savo bendradarbiavimu su- pasaulio galiūnais bažnyčiaĮiŠti
kimai išlaikė visus viduramžius,per juos perejo į kapitalistinio 
ūkio laikotarpį.kuomet karūnuotus valdovus pakeitė svaro,dolerio,gul
deno prozaiški karuliai.

Kaip toj šimtmečiu kelionėj turėjo jaustis vargšė krikščioniš
koji moralė? Visais amžiais krikščioniškos bendruomenės tarpe iškil
davo tikrosios krikščionybės žvaigždės.Pačiose tikinčiųjų miniose 
buvo ir yra paberta aukštos vertės deimantu,iŠ kuriu nuostabiomis 
spdvomi^švinta Kristaus mokslo šviesa ir dvasia.Bet iš Žvaigždžiu 
ir deimantu bažnyčia ik i šiol neišugdė saulės.Oficialioji,kasdieninė 
krikščionybė įaugo į Žemę.Žemu ji ir vaikščioja.eidama jos pakili
mais ir įdubimais.Ne kartę bažnyčia brido ir per žemės purvynus ir 
purvas lietė ne tik jos kojas,bet ir rankas.Oficialioji krikščiony
bė pasidarė "praktiška",besitaikanti prie gyvenimo sęlygu; ne gyve
nimui vadoveujanti,bet gyvenimo vadovaujama,-skubi patarnauti epo
chos vairininkams.Savo prestižu ji išmoko palaikyti ne savo pasie
kimais ir nuopelnais,bet savo Kūrėjo aureole.gyvendama iš paveldėto, 
o gal iš pasisavinto kapitalo.^

Krikščioniškoji moralė iš vedamos žvaigždės virto bažnyčios 
rankoje nešamu Žibintu jos keliui šviesti. Kaip ir
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bažnyčia,krikščioniškoji moralė- kiekvienoj ryškesnėj žmonijos gy- 
venimb epochoj_įsigydavo naujy net pngrindiniy savo dėsniy inter
pretavimu ir būtent tokį,koks buvo reikalingas bažnyčios vedamai 
poIitikai.Pavyzdžiu iliustracijai būtų, galima dešimtimis patiek
ti. Pasitenkinsim tik kai kuriy momentu pažymėjimu iš krikščioniš
kosios moralės taikymo darbininky socialistiniam sąjūdžiui.

Moksliškasis socializmas,išeidamas viešumon ir kurdamas, dar-".' 
bininky sąjūdį,užtiko oficialiąsias krikščioniškas bažny&ias/ labai 
nedėkingoj padėty.Su labai blogais atsiminimais apie bažnyčią iš
ėjo -liaudis iŠ feodalinės gadyhės,kuomet bažnytinės organizacijos 
ir atskiri jos dignitoriai stovėjo vienam fronte su žiauriais fe
odalais, liaudies parengėjais.Didžioji Prancuzy revoliucija,subalan 
suodama savo sąskaitą ir su bažnyčia,nugara pasisuko ne tik į baž
nyčią, bet ir į pačią krikščioniškąją r^ligiją.Impulsyvūs galai 
gal ir per toli nuėjo,bet pastūmėjo juoe_pati bažnyčia.

Prieškapitalistinėj eroje,manufakturp vystymosi metais ir 
pirmam kapitalistinio ūkio augimo periode,kuomet dar jaunas kapi
talizmas vedė visą scvo nesuvaldomu plėšrumu,bažnyčia -vėl atsisto
jo išnaudojančiyjy pusėj;sąjungoje su jais gynė esamąją santvarką 
kaipo Dievo nustatytą ir neliečiamą.Ką tuomet liaudis girdėjo iš b 
bažnyčią sakyklų? Tą. patį,kas buvo-sąjūdžio pradžioje skelbiama ir 
pas mus Lietuvoje.Privati nuosavybė,kad ji "darbdaviui" būty ir 
dįrbančiyjy "kruvinu prakaitu sukurta,yra šventa ir neliečiama.Esa
mo ji socialinė.politinė santvarka,kiek ji Debūty bloga ir netei
singa, yra Dievo nustatyta.Vergiškas klausimas valdantiesiems vals
tybe je,fabrike.dvaruose yra krikščioniška dorybė.Noras savo mate
rialinę ir kultūrinę būklę pagerinti,ginant savo teises,yra vel
nio pakukždenta nuodėmė.Už visą darbo žmogaus pažeminimą,už jo 
patirty vargę ir skriaudas bažnyčia jam žadėjo kompensatą-tik ne 
šiam pasauly,-bet raktą i dangy ji laikė Savoj‘rankoj.Tai tokią 
bažnyčios rolę vertindamas,Marksas yra savo laiku pasakęs,piktą 
jai žodįjbažnyčia panaudojo žmoniy religinius jausmus kaipo opiu
mą dirbahčiyjy kovingumui už savo geresnę ateitį užmigdyti. Ir tai 
buvo taikoma,pasakysiu,ne religijai,bet tiems,kurie;religiją pa- 
naudojo_kaipo savos politikos įrankį.

Mūšy MRPininkai,besiderindami prie dabarties įvykiy,stengia
si kelti, krikščioniškyjy bažnyčiy prestižą Anglijos pavyzdžiu:girdi, 
socialistinis darbininky sąjūdis mokąs ten gražiai sugyventi su 
krikščioniškąja religija.Be pagrindo,gerbiamieji,norite^aišytis 
svetimomis plunksnomis.Krikščioniškos religinės formacijos tik ten 
teišsilaisvindavo iš tikrajai krikščionybei priešingos veiklos,kur 
jos stodavo p r_i.e š oficialiąsias bažnyčias,pačios dėl to 
virsdamos,,atskalunėmis" .Taip buvo ir Anglijoj ,eretiky šaly.Taip 
buvo dalinai reformacijos paliestuose kraštuose. '"Eretikuose'"Kris- 
taus mokslas,ki<=k jis lietė ir žmoniy santykius,atsigaudavo kar
tais su pirmykšžu Kristaus įdėjy skaidrumu.Bet kad Anglijos darbi
ninky sąjūdy religinis momentas užima tiek vyškią vietą,tai ofi
cialioji bažnyčia,svietiškos valdžios sąjungininkė,turi mažiau - 
sios teisės tatai įrašyti į savo kreditą.Anglijos darbininky so
cialinius reikalavimus naujos santvarkos siekimą parėmė anglas - 
sektantas,pasiryžęs pats savo protu aiškinti Sv.Raštą ir iš to da
ryti tinkamas išvadas.

Ypatingai buvo žiaurus socialisto vertinimas,ir ypač sąjū
džio pradžioj e,'kuomet jis buvo linkstama vertinti kaipo pavieniy 
asmeny sektantinis prasimanymas.Socialistui iŠ anksto .kaipo tam 
tikros rūšies žmogui buvo segamos visos piktosios žmogaus nedory
bės nepaisant net asmens sąvumy.Iš jo buvo norima padaryti baubas, 
juo baisesnis ir šlykštesnis,juo į mažiau kultūringą tikinčiyjy 
minią buvo kalbama.Ir kovai su juo buvo leistinos toli einančios, 
priemonės.Tatai darė ir bažnyčia.Jei kunigai ir Lietuvoje iš baŽ-
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nyčiu sakyklos tuomet velniu svaidė į socialistus;Jei pralotas Anta
navičius savo ganytojiškam laiške kvietė žmones gaudyti socialistus 
ir juos išdavinėti caro žandarams,tai nebuvo asmeniškas praloto Žy
gis: jis veikė bažnyčios vardu,kaipo aukštas jos pareigūnas.

Kuo tas viskas buvo sukelta? Pirmoj eilėj tuo,kad naujas są
jūdis buvo revoliucinis.Jis ėjo prieš esam?_socialinę.politinę ir 
ukiškęję santvarką.Jis nepripažino esamos būklės autoritetu ir br 
to tinkamu žodžiu vertino ir tuos,kuriekrikščioniškai religijai 
atstovavo.Vertino ju veiki?,kaipo Kristaus mokslo skelbėjj,nelies
dami pačios religijos.Tai buvo,žinoma,perdaug.Ir katalikiškoji dva
sininkija, bent savo didžiule dauguma puolė socialistus,kartu ir įjuos 
pasekusius darbininkus bei ūkininkus,bendru frontu su fabrikantu, 
dvarininku,su caro žandaru.Taip reiškėsi ir pas socialiniu interesu 
bendrumas.panaudojant kovai savotiškai interpretuotu krikščioniškoj? 
moralę.

Bet metai greitai_bėgo.Socialistinis sęjudis seniai neteko 
tariamo sektantinio pobūdžio.virsdamas masiniu,pasidaręs pasauliniu.' 
Jau organizuotai ir savo interesuose sąmoningai darbininku klasei 
spaudžiant.keitėsi politinės santvarkos.Monarch!ju vietoje atsirado 
respublikos, Demokratiškos valstybių santvarkos keitė savo turinį. 
Parlamentuose atsirado darbininku atstovą!,jau sbcialistai ir pasi
baisėtinai greitai augo jy skaičium.Kai kur net į vyriausybes įsi- ' 
terpė socialistai,o dar vėliau būta atsitikimu,kad vyriausybę suda
rydavo patys socialistai,vieni ar koalicijoj su kitu partijų atsto
vais.Jau po pirmojo pasaulinio karo vienoj kitoj vietoje socialistai 
krestelėjo pasaulį.Po antrojo įu užsimojimai eina taip toli,kad kai 
kam atrodo bene dangus jau griūva.

Daiigus, žinoma, ne griūva; bet pasaulis tikrai yra pribrendęs gi
liems pasikeitimams ir kaip tik socialistu siekiama kryptim.Kaip da
bar su krikščioniškom bažnyčiom ir su krikščioniškosios moralės tai
kymu socialistams?

Krikščioniškumu bažnyčių tarpe katalikiškoji visuomet pasi
žymėdavo toli m-tancia politika.Jos pagrindinis savumas buvo ir yra' 
eiti gyvenimo srove ir sugebėti laiku persiorijentuoti.T? savo gabu
mu kataliku bažnyčia ypat ingai ryškiai rodo dabar.Ji dar nepasuko 
vairo 180°;tai butu per anksti.Dar visa ko gali būti.Bet pasukti bent 
90°jau laikas.Ir va viešumon išeina auksotiltu statytojai.Socializmas 
girdi,nėra toks jau blogas daiktas."Krikščioniškai" pataisytas socia
lizmas būtu net priimtinas.Juk iš tikrųjų ta kapitalistinė santvar
ka yra gana biaurus dalykas,o darbininku siekimai yra neblogi,ju rei
kalavimai teisingi,ju siekiama santvarka net tam tikromis sąlygomis 
paremtina. Taip kalbama šiandien,užmiršus kaip buvo kalbėta vakar. 
Mes čia labai grubiai nusakome padėtį. Iš tikro pasukimas padaryti 
ne t^ip ūmai ir labiau elegantiškai;bet įvykiu esme yra ta pati. 
Krikščioniškosios bažnyčios.aiškiai keičia moralinį most?.anksčiau 
taikytę socializmui.Aukso tiltu inžinierių yra ir pas mus.Mes nieko 
prieš juos neturime.Kad tik jie būtu "ščyri" žmonės.Tik be reikalo 
jie kapstosi apie socializmo doktrinos pamatus:visa savo esme jie yra 
toki pat,kaip buvę._

Kokios būtu mūsų išvados? Mes manome,kad krikščioniškosios 
bažnyčios reprezentuojamos moralės es-esmė yra kintamas da
lykas.Kintamas pagal gyvenam? j? ęp.oOĄ? ir žmonių joje santykius.Ir tai 
yra įrodymu,kad materialistinio istorijos supratimo filosofija yra 
teisingas dalykas.Pareikšti musu nusistatym? dėl kintamo dalyko 
apskritai mes negalime.Dėl to ir dėl oficialiosios krikščioniškos mo
ralės mes tegalime pasisakyti konkreč. ia i,vadinasixję verti
nant tam tikru metu,tam tikromis sąlygomis.Bet jeigu mums Pūty pasa
kyta,kad krikščioniškoji moralė yra Kristaus mokslo moralė,tai mes 
atsakysim:kas duoda jums teisę,gerbiamieji,atstovauti Kristaus mokslo 
esmę taip,kaip jus ję atstovaujate tiek bažnyčios vedamoj politikoj, 
tiek mokykloj,tiek viešajam,tiek pagaliau ir individualism-., "praktis*
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kam gyvenime? Ir kuo yra paremta jūsų pretenzija būti išimtinais 
moralės mokytojais?

Grįžkit patys,jei galit ir kiek tik galit,į pirmykštį Šalti
nį,ir krikščionybės’su socializmu-ne tik susipratimą s, be t ir, dali
nus sugyvenimąs,musų giliu įsitikinimu,virs kasdienine realybę?

” V 0 L K S W I L 1 E ” REDAKCIJAI, . .
Stuttgart.

"A.K.” Redakcijai LSDPartijos Delegatūros Užsieny yra prašo
ma paskelbti žemiau dedamąjį jos atsakymu į laikraštyje "Volkswil- 
le*',tilpusį pranešim? tremtinių problemos reikalu.Atsakymas buvo 
pasiųstas ''Volkswille" redakcijai lapkričio mėnesį.

Gerbiamieji Draugai,
Laikraščio ''Volkswille” 27-am muriery 1946 m.lapkričio men.' 

26 d.tilpo pranešimas'pavadintas ,Eine Kundgebung zum Fliichtlings- 
problem,kuriame sakoma,kad Wiirttenberg-Baden vidaus reikalu minis- 
teris p.Fr.Ulrich,kalbėdamas Stuttgarte tremtinių klausimu, yra 
be ko kita pasakęs:

” Von den iibringe wir.d ein grosser Teil wohl ganz hięrblei- 
ben.Hinzukommen etwax50.000 Polen,Letten und andere Angehbrige der 
Oststaaten. . .Wir wun'schen,wenn wir bei uns den Nazismus ausrotten, 
auch diese fremdlandischen Nazi-Faschisten loszuwerden”.

Mes manome,kad '’Wolkswille" Redakcija yra teisingai atpasa
kojusi p.Ministerio mintis,minėto sakinio gal? dar gi pabrėždama. 
Ir dėl to laikome savo pareigą ypač dėl tų pabrėžtų žodžių pasisa
kyti. •

Męs,Lietuvos socialdemokratai,radę laikiną pastogę ir ?;urtten 
berg-Badene,labai gerai suprantame.tuos nepaprastus sunkumus, ku
riuos šių dienų VokietijąHiilerio režimo suniokota,karo išgriauta 
ir dabartinės okupacijos varginama,turi pakelti pati iš griuvėsių 
atsistątydama.Mes savo akimis matome,kad vien? nemažų atsikurti su 
daro vokiečiams svetimo gaivalo jų tėvynėje buvimas.P.Ministerio 
Fr.Ulrich kalboje paminėtų Oststaaten tarpe be abejo yra ir Lietu
va.Lietuvių tremtinių Žymesnis skaičius yra ir Wurttenberg-Badenc. 
ir dėl to turime suprasti,kad jo pareikštas noras išsilaisvinti is 
Nazi-Faschistų yra ir lietuviams skiriamas.Jei noras ir moralinė 
teisė išsivaduoti iš svetimųjų yra grindžiamais tuo motyvu,tebūnie 
mums leista pasakyti,kas seka:

Net vadistinio rėžimo Lietuvoje metu,1926-1940 metais,A.Sme
tonos viešpatavimas tegalėjo remtis-be karininkijos dalies-tik la 
bai neskaitlingu,socialiniai reakcingu,mūsų visuomenės sluoksniu. 
Vadizmo ideologija niekuomet nebuvo palietusi lietuvių tautos.Ak
tyvus pasipriešinimas režimui visuomet ruseno Lietuvos kaįmc(ne- 
kalbant apie darbininkiją),kelis kartus prasiverždamas atviru j .. 
prieš jį sukilimu.Jis ypatingai sustiprėjo,karui artėjant ir pri
vertė Težini., 1939 metais jau daryti nuolaidų visuomenės spaudi- * 
mui. * . •

1940-41 metais Lietuva pergyveno Ribentropo-Molotovo pakto 
pasėkoje reto žiaurumo 1-sją Sovietų okupaciją,kurios pobūdį da
linai dabar patiria ir vokiečių taute rusų okupuotoje Vokietijos 
daly .Atviras smurt-.s pri<-š krašto nepriklausomybę, jėga primesta 
Lietuvai nauja politinė,ūkiška ir socialinė santvarkaxįvykdyta 
klastos ir teroro priemonėmis nuolatinia prievartos budai prievar
ta melaginga propaganda ir milžiniško policinės aparato priemo
nės pasiliko Lietuvos gyventojų atminty kaipo neužmirštamas koš
maras. Jo skaudumą padidino 1941 metų birželio 14-21 dienomis Mask- 
' vos įsakymu įvykdytas masinis gyventojų išvežimas į Sovietų Ru
sijos užkampius,-apie 40.000 žmonių-palietęs visus be išimties 
socialinius gyventojų, sluoksnius ir įvykdytas rytietišku žiauru- 7

. - v ‘ V . . , .
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mu.IŠvežuieji Rusijon atsidūrė tokiose sąlygose,kurios lėmė greitą, 
ją sunaikinimą.Musv turimomis žiniomis apie 50% išvežtąją vyrą jau 
yra žuvę.Vėliau paaiškėjo,kad pirmąjį išvežimą turėjo sekti vele,s- 
ni,-viso apie 700.000 iŠ triją milijoną, visą gyventoją.

Jūs,Draugai,žinodami kas dabar vyksta rytą Vokietijoj galite 
įsivaizduoti,kokiomis nuotaikomis gyveno lietuvią tauta tuos viene
rius Sovietą, okupacijos metus ir kokią atsiminimą okupantai paliko 
krašte,jį dėl prasidėjusio karo palikdami.Šia proga priminsime,kad 
ir pas mus socialdemokratas Sovi'etą_rezimui buvo priešas Nr.l,nors 
pačioj okupacijos pradžioje ir iš musą pusės buvo bandyta su okupan
tais rasti bendrą kelią.

Jei 1941 metą birželio menesį Lietuvą užėmusią vokiečią kariuo 
meną pradžioje buvo palinkimą traktuoti kaipo. Lietuvos išlaisvin
toją, tai tas truko labai trumpai.-Ir tas ’tebuvo reakcij. prieš bol
ševiką okupacijos baisumus.Hitlerio užsimojimą ’traktuoti Lietuvą, 
kaipo Ostraum’o dalį,skiriama hitlerinės Vokietijos ekspansijai, 
lietuvįą tauta,nežiūrėdama klasinio susiskirstymo,priėmė kaipo pa
šaukimą kovon, i-r naujos okupacijos sąlygose ištirpo be pėdsaką tos 
nykios simpatijos nacizmui,kurios anksčiau kai kur reiškėsi buvusio 
A.Smetonos režimo šalininką dalies tarpe,

Prasidėjusi jau pirmais.okupacijos mėnesiais kova prieš na
ciškąjį režimą vyko per visą,tris metus trukusią,okupaciją,kas 
•kartas intensyvėdama.Ta kova sukūrė retai gausią pogrindžio litera
tūrą,išugdė pavydėtiną solidarumą žmonėse,apėmė visą kraštą,kietai 
jį suorganizavo,vienodai suorijentavo,išmokė aukotis krašto laisvės 
reikalui ir neįveikiamo atsparumo prieš visas režimo smurto priemo
nes. Paispriešinimas lietuvią tautai kaštavo,nekalbant apie išžudytus 
Lietuvos Žydus,daugiau 100.000 išvežtąją Vokietijon darbams darbi
ninką, tukstanšius Žlugdytą Lietuvos ir Vokietijas kalėjimuose,kon
centracijos lageriuose,išmarintą,sušaudytą ir žuvusiąją dują kamero
se.Mes manome neperdėsim pasakę,kad nebuvo Vokietijoj ne vieno kabė
to,kuriame nebūtą buvę ir lietuvią.

Dėdamas visas pastangas ,Hitlerio okupacinis aparatas Lietuvo
je- nesukūrė lietuvią tarpe nė vienos naciško pobūdžio visuomeninės 
organizacijos;nesurado Lietuvoje nė vieno jom tinkamo kvislingo; 
keturis kartus bandytos mobilizacijos nepajėgė suimti klek žymesnio 
skaičiaus vyrą į pagalbinius kariškus dalinius; neįstengė 
iš lietuvią sudaryti nevio n o SS dali
nio. šia proga čia turime pažymėti,kad kova su naciškąja okupaci
ja ir orijentacija į Vakarą Demokratiją pergalę labai greitai pavei
kė ir tuos neskaitlingus musą visuomenėje susigrupavimus,buvusi? 
vadistinio režimo likučius,versdama-ir juos persiorijentuoti de
mokratišką siekimą kryptim.Net Žmonės,okupacinio aparato įtraukti į 
pagalbines vietos organizacijas,pirštais suskaitomomis išimtimis, 
dabojo savo veikloje tik krašto interesą.

Šiuo trumpu įvykią Lietuvoje pavaizdavimu mes norime pasakyti, 
kad lietuvią-trcmtinią atsiradimas Vokietijoj nėra ir negalėjo būti 
ją ideologinio su nacizmu ar fašizmu giminingumo padaras.Artejant 
raudonojai armijai į Lietuvą,antrą kartą Lietuvos žnfonės be sociali
nės padėties skirtumo bėgo Vokietijon,nes Žinojo,kad rusu fronto už- ’ 
pa’kaly slenka į musą kraštą NKVD .kartu su juo ir žiaurus teroras ir 
ta morališkai nepakenčiamu Sovietą režimo atmosfera,kuri kraštą ma
rino per pirmąją okupaciją.Turejome pagrindo laukti,kad antroji bus 
dar Žiauresnė.nes karui prasidėjus bolševikus'Lietuva išlydėjo be
veik visuotinu sukilimu.

•Tremtiniai bėgo į Vokietiją,nes kitur nebuvo kur bėgti.Ir jei 
ne'Gestapo užtvaros,pabėgėlius stabdžiusios, išbėgusią būtą dvigubai, 
o gal ir trigubai tiek,kiek lietuvią Vokietijoj dabar yra.Bėgo inte
ligentai ,ūkininkai,darbininkai be tą,kurie čia anksčiau buvo išvežti, 
ir visus juos vijo iš savojo krašto bolševizmo siaubas.Pasirinko na
ciškąją Vokietiją dėl to,kad ji,nors nucią jpdoma,nors priešą bom-

t
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prduojama ir,atrodė badaujanti,vis tik buvo Vakarai,mažiau baisus 
iž Sovietiškus Rytus.Be to,daugelį bėgusi?j^U tuomet gaivino vil- 
;is,kad pergalė bus Vakar? Demokratij? pusėj ir kad iŠ ten pagaliau 
teis išlaisvinimas ir Lietuva iš abiej? jos pusi?,-iš Hitlerio ir 
•š Stalino *

Lietuviu, tremtiniu patyrimai Vokietijoj_ilgai pasiliks j? st
int y, susiję su Šilto dėkingumo jausmu vokieči? tautai už žraoniškę 
iraktavim? tiek naci? režimo metu,tiek ir karui pasibaigus.Tremti- . 
aai aiškiai skyrė naci? režim? nuo vokieči? tautos.Tie patyrimai t * 
pu spėjo žymia dalim nublukinti naciškos okupacijos metais patin
as iŠ jo skriaudas.Daug ko jie galėjo tremty ir pasimokyti.Reikia 
tgsliau pasakyti,kad lietuvi? tremtini? organizacijos niekuomet 
itužmiršdčvo savo nariams priminti,kad už patirt? šia svetingom? 
įie privalo šeimininkams atsilyginti nors aukščiausiu korektiškumu 
r aukštai laikyti lietuvio vard^.

Jei esame priversti,-iki mus? kraštas bus išlaisvintas,-būti 
lašta išvargintai vokieči? tautai, tai šiai būklei pateisinti mes 
nirime vien? motyvę-mes esame karo aukos be kaltės Žlugdyti ir te- 
levorginami.Sia proga primintinr,kad per tris naci? okupacijos me
ws Lietuva,jos miestams pusiau badaujant,turėjo atiduoti okupantui 
is;,.,k? tik ji pagamindavo ne tik vokieči? frontui,bet ir pačiai 
'okietijai maitinti.

Kol Lietuva bėpu antrosios Soviet? okupacijos niokojama,kelio 
tmo,kad ir labai norėdami,mes neturime.Kas mūs? ryžt?si grįžti 
ietuvon.tr s iš anksto turi skaitytis su tuo,kad savojo' krašto jis 
is tiek_nepc.m .tys ir kad jo žiaurus likimas yra aiškini nuspręs
it, šį mūs? teigimę gali Jums nors dalinai patvirtinti Soviet? 
rtiktika j? okupuotoj Vokietijos daly tuo' tik skirtumu,kad rus? 
kupucijos zon'ę Vokietijoj skiria nuo civilizuoto pasaulio viena 
miežine uždanga,o Lie.tuvę-dvi uždangos,ir iš ten tik atsitiktinai 
artais pasiekia pasaulį Žudomos tautos riksm s. į

Mes dėl to laikome neteisinga,kai ir lietuvi? tremtini? tūks- 
nčius norima padengti bendru fašisto vardu,kai juose fašist?,krip 

uos supranta Vakarai,iŠ viso būt? sunku rasti dešimtis*
Priimkite,Draugai,mus? Jums socialistinį sveikinimą^. *

LSD Partijos Delegatūra Užsieny.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS (LSS) J.A.VALSTYBĖSE 
SUVAŽIAVIMAS.

1946 m.rugsėjo mėn.1-2 d.Bostone įvyko LSS suvažiavimas,kuris 
nrstė eilę klausim?:

Lietuvos klausimas.
Suvažiavimas su liūdesiu konstatavo,kad karo laimėjimas 

tįvykdė t? kilni? obalsi?,kuri? vardu galingosios demokratijos skel 
ėsi jį vedančios.Dar karui nepasibaigus agresingo Hitlerizmo.faŠiz- 
o ir japon? imperializmo vietą tarptautinėj politikoj užėmė Soviet? 
usija. Padaryt? nuolaid? auka yra ir mūs?^kilmės.' kraštas Lietuva, 
i yra Rusijos plėšikiškos ekspensijos ir’Anglijos bei Amerikos 
^principinio nuolaidumo auka.Suvažiavimas pareiškė:
) Socialist? pareiga yra remti Lietuvos žmoni? pastangas atkurti 

nepriklausom? demokratinę Lietuvę;
) Jis iškilmingai skelbia,kad Lietuva ir lietuvi? tauta turi teisę, 

gyventi nepriklausom? gyvenimą:. .
) griežčiausiai protfestuoja prieš totalitarinės Rusijos okupacijos 

žiaurumus Lietuvoje; • v
) reikalauja,kad Rusijos armija ir politinė policija būt? prašaliu* 
tos iš Lietuvos;
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5) reikalauja.kad Lietuvos tremtiniai Sibire ir Rusijos tolybėse 
falėtv grįžti į savąjį kraštu 
irdingai likl,kad atsikūrusi Lietuva įeitę. į pasaulio tautę, 

organizpotę šeiniu,kaipo laisvas narys su visomis nario teisė
mis ir pareigomis.

Socialistu sąjūdžio reikalu.
Suvažiavimas pažymi,kad socialistus sąjūdis nors ir yra 

valstybięi politiniame gyvenime sprendžiamasai veiksnys,bet savo 
visumoje jis dar nėra išgyvenus karo sukeltos krizės,ko pasėkoje 
tarptautinis socialist's sąjūdis dar nėra atstatę s 
savo tarp ta u-tinęs organizacijo° 
I n t e r n a c i o n .a 1 o. Visb.je eilėje kraštę - * sęjudis yra 
žiauriai persekiojamas: Soviets Rusijoj,jos užimtuose kraštuose 
ir Išpenijoj.Lietuvis Socialists Sąjungai Amerikoje artimiausia 
yra Socialdenokratę. Federacija. LSS dėsis į bendrę Amerikos So
cialists organizaciją,kai pastarieji susispies į vienę partiję 
ir savo ruožtu dėsis prie atsistaciusio Socialistinio Internacio 
nalo. LSS kviečia savo narius būti veikliais darbo unijose (pro
fesinėse sę jungose),kuriose Amerikoje telkiasi busimo,galingo 
socialistinio darbininkę sęjudžio jėgos.

b

E Š fe “i r k i t*o"s' lietuvis emigraci
joj visuomenės srovės.

LSS suvažiavimas,apsvarstęs klausimu dėl socialistu darbo 
lietuviu, visuomenėje nutarė: ' ■

Lietuviai socialistai Amerikoje pareiškia savo širdingę su
tikimu dirbti visuomeninį darbę sutartinai su kitomis musę, visuo
menės srovėmis ir grupėmis,kada tas darbas yra visuomenei naudin
gas ir nėra priešingas mūsę pagrindiniams siekimams.

Ypatingai šiuo metu mes laikome naudingu ir reikalingu darbę 
Amerikos Lietuviu. Taryboje,! kurię susidėjusios srovės ir organi
zacijos, siekia paremti lietuviu, tautos pastangas atkurti laisvę, 
nepriklausomę ir demokratiškę Lietuvę.'

Lietuviai socialistai visa širdimi dedasi į tremtinię ii? bėg
liu šelpimo darbę per Bendręjį Amerikos Lietuvi ę. Fondę per Lietu
vai Remti Draugiję ir per kitas š Ipos organizacijas.'

Visokiame bendrame veikime socialistai dalyvauja savo vardu, 
savo organizaci ję. įgaliojami.

LSS Suvažiavimas kviečia visus LSS narius ir prijaučian
čius šiuo _sunkiu momentu parodyti ypatingo gyvumo.pasiaukojimo 
ir darbo musę, demokratiškosios visuomenės politinėj ir šalpos veik
loje. ■ . '

Musu spauda

LSS Suvažiavimas kreia visę savo narię. dėmesį į socialis
tinės spaudos darbę. Mes, sako nutarime s, turime LSS organę ’’Kelei
vį" ir socialistinės minties dienraštį "Naujienas".Tuos laikraš- 

, cius turime remti ir platinti.
Suvažiavimas pažymi,kad reikia imtis socialistinės litera

tūros, brošiūrę ir knygę leidimo taip politiniais,taip ir kultūri- 
. niais klausimais.Spaudos leidimas,joje bendradarbiavimas ir spaus- 
dinię platinimas yra kiekvieno raštingo žmogaus pareiga.

Lietuvos Socialdemokratams 
remti fondas. - . •

Prie LSS Vykdomojo Komiteto prieš pusmetį susikūrė LS-D 
Partijai remti Fondas.Jo tikslas,-remti Lietuvos Socialdemokratu
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veiklą tremtyje ir Lietuvai atgavus laisvę, kad pagelbėty Lietuvos 
darbo žmonėms greičiau atsikurti iš .karo ir okupacijy gvriuvėsiy.

LSS suvažiavimas patvirtino esamą Fondo sudėtį ir nustatė at
skaitomybės tvarkę.

LSS Centro Komiteto būstinė lieka Bruklyne.Suvažiavimas kvie
čia? paskirus socialistinės minties draugus dėtis į darbą ir spies
tis į LSS,nes visuomeninis darbas yra galimas tiktai organizacijos 
ribose, o ne partizaniniu budu vedamas.

Iš savo pusės mes sveikiname mušę, draugy Amerikoje nusistaty
mą pagrindinais šio meto klausimais,pritariame jy veiklai ir linki
me jiems geriausios sėkmės darbe.Lietuvos socialdemokratai tremtyje 
kiek leidžia jy jėgos ir sąlygos,dirba ir dirbs ta linkme,kad įgy- 
ventinty svarbiausius LSS nutarimus.• A '

FABIECIŲ DRAUGIJOS "FABIAN SOCIETY'’ SUKAKTIES PROGA.
Neseniai Fabiečiy draugija minėjo 60 mėty savo veiklos sukak

tį. Ta proga suruoštame pobūvy ministeris pirmininkas'Attlee padėko
jo draugijos nariams už nuveiktus darbus.Darbo partijos veikla yra 
tampriai susieta su seniausia socialistine Britanijos organizacija 
" Fabian Society”,kuri iki šiol sudaro partijos veiklos idėjinį 
branduolį.

’’Fabiečiy draugija” savo pasivadinimą sukombin<*vo pagal ro- 
mėny generolo Quintus Fabius Maximus vardą,kuris romėny kovose su 
Haunibalu vartojo atsargiu delsimo strategiją ir todėl gavo šalu
tinį- 'Delsėjo” vardą. Šitame pavadinime atsispindi brity galvoji
mo joūdai,kurie savo keliu daro įtakos ir Darbo partijos taktikai.

"Fabian Society” steigėjai laikosi taktikos : "Reikia sulauk
ti teisingas ir tikras momentas,ir kai šis momentas ateina,reikia 
kietai veikti,nes tuomet delsimas Lūs žalingas.”

"Fabiečiy draugija” socializmo studijy darbą pradėjo 1884 me 
tais.Jie nestatė sau tikslu sukurti masinį d**rbininky sęjudį.Įsi
kūrimo pradžioje draugija turėjo 30-40 nariy;gi šiandien_ši draugi
ja turi nedaugiau 4000 nariy.Bet šiandien kaip ir savo kūrimosi 
pradžioje,Fabiečiy draugija jungia šviesiausius brity inteligenti
jos atstovus.Pavyzdžiui: .’Bernardą Shaw,Sidney ir Beatrice Webb,H. 
H.Wells,Margaret Cole ir daugelį kity,kurie savo leidiniais ’’Fa
bian Essays” ir "Fabian Trach " yra plačiai žinomi.

1893 metais dvilika fabiečiy ir penkj Brity Socialdemokratą 
sąjungos nariai sutarė,kad jau yra atėjęs pats laikas įkurti Ne
priklausomą. Darbo Partiją. Fabiečiy įtakoje liberaly partija 1898 
metais paskelbė savo Newcastle programą,kuri numatėlpažangias socia
lines reformas.1918 m. Fabian Society su garsiu Sidney Webb prie
šaky ir vėl pradėjo kelti klausimą,kad jau yra pats laikas Darbo 
pąrtiją įkurti. . .

Šiuo metu Fabiečiy draugija yra įsijungusi į Darbo Partiją, 
bet yra pasilikusi sau laisvas rankas dogmatinėms studijoms ir vi- 
suomeniniy santykiy tyrimo srityse.1931 metais Attlee,Crips,Dalton 
ir_Bevin,kurie dabar vairuoja Didž.Britanijos politinį gyvenimą, 
įkūrė jaunyjy fabiečiy socialiniams, ir politiniams klausimams stu 
dijuoti biurą. Viena Šio biuro nariy dalis ėmėsi Anglijos socia
linio draudimo problemas studijuoti,kita griebėsi tyrimy ir stu
dijy,kaip karo metu valstybės įvestoji kontrolė veikia į pramonę 
ir prekybą ir pradėjo tirti klausimą,ar šią valstybinę kontrolę 
nebūty galima pritaikyti ir taikos meto prekybai bei pramonei.Min
tys, kurios išryškėjo "Fabian Society” studijy ir tyrimy sluoks
niuose bei rateliuose,dabar taikomos praktikoje,liečia milijony gy
vento jy interesus ir gerovę.Daugelis ty Fabiečiy studijuojamy daly’ 
ky tik dalinai dabar pradėta vykdyti.Darbo partijosvisus programos 
įgyvendinamos dar daug pareikalaus kruopštaus ir intenęingo darbo. 1

Tuo būdu "Fabian Society" bei Jaunyjy Fabiečiy draugija,ku-
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kartkartėmis pamini ir periodinė spauda,yra savotiškos socia
linio Anglijos darbininkų sąjūdžio smegenų, freskos,kurs' kruopš- 
studijų duomenimis pasirėmęs, ’.patiekia Darbo Partijai medžiagą 

iretięms klausimams spręsti. "Kai delsimas' darosi kenksmingas, 
:ia kietai veikti?-. Bet kad veikti',reikia žinoti,kaip ir kuriuo 
i veikti,kad išvengtum klaidų, ir laimėtum.Sis' pavyzdys įsidėmė-- 
:s.. ir pažangiajai musų inteligentijai,nes ne laikas ruoštis kai 
.n& momentas veikti.

DRG.VACLOVO BIELSKIO MIRTIES 10 METŲ SUKAKTIES PROGA.

S.m.rugsėjo mėn.6 d.suėjo .10 metų, kai Varšuvoje nuo širdies 
ūgio-mirė inž.V.Bielskis. Tų pačių, metų gruodžio mėn.tūkstanti- 
s šiauliečių minios palydėjo -ję.palaikus į Šiaulių laisvamanių 
pines. .. ....

Drg.Vaclovas gimė 1870 m.balandžio mėn,18 d. Baigęs Šiaulių 
nmazijų ir Petrapilio Technoiogij.os Institutų,gavo gerai apmoka- 
darbų Rusijoj, bet pirmų’-progų radęs,grįžo į Šiaulius. 1910 m. tapo 
rinktas į cenzinę Šiaulių miesto tarybų ir Čia drauge su K.Vencį- -. 
uskiu,-po aršios kovos,-laimėjo-miesto turtų perkainojimų,kas pė
dino miesto pajamas. • . ' ...

•Pirmojo karo metu drg, Vaclovas .'.Bielskis atsidūrė tremtiniu 
trograde ir dirbo lietuvių 'darbininkų tarpe,lankydamas jų slaptus ' 
sirinkimus,dalyvavo-karo pabėgėliams šelpti komitete ir kovojo su 
n.Laukaičiu,kurs skaito,kėd pabėgėlių reikalas yra lyg ir priva- 
s dalykas.Bielskis tapo išrinktas į pabėgėliams šelpti draugijos 
Grūdos " prezidiumų ir buvo vienas pirmininkaujančių garsiajame 
tragrado lietuvių.seime’. '■ -

Nepriklausomoj. Lietuvoje,kurį laikų, dirbo geležinkelių vai
toję; bet nuo I925-I931 m.aktyvus Šiaulių '.miesto, tarybos narys,kur 
.0 laiku soc/dum.,sudaro- daugumų.Per tų socialdemokratų miesto tvar.- 
mo laikotarpį savivaldybė organizavo viešuosius darbūs,platų bied 
.omenės šelpimų, sveikatos ugdinimų,kursus,amatų mokyklų', įtaiso mo
kiose vaikams šiltus pusryčius,drabužius,avalinę ir kt. Daug šia- • 
darbe nuopelnų teko V.Bielskiui.. Bet te maža V.Bielskis buvo šiau ■ 
V ligonių kasos priešaky,tūlų laikų-vadbvavo suaugusiųjų gimnazi- •• 
ijįektoriavo Povilo-Višinskio liaudies universitete pirmininkavo 
Itūros Švietimo draugijos valdybej,kuri leido įdomų;"Kultūros" 
irnalų. ' . ' .... ■ • •

Drg.Vaclovas Bielskis-aktyvuę. socialdemokratas,-dalyvavo parti... 
s organizacijose įr-dažnai pirmininkavo LSDP-Taryboje.Savo populis 
omis,nuosekliai paruoštomis paskaitomis,drg.Vaclovas buvo darbi - 
nkų mėgiamas ir mylimas-.-Visų diktatūrų- likimas jam .buvo, aiškus, jo-- 
iręs Žlugti demokratijai sustiprė’jus ir suaktyvejus.V.BięĖis buvo 
pataisomas optimistas, ir šventai tikėjo--į'gražių, žmonijos ateitį, 
i jis šiandienų butų. .musų- tarpe,jis daug padėtų musų niūriai nuo- 
ikai nugalėti,paskatintų-nesėdėti-.'gudė jus-rankų, bęt kovėti.iki' 
imėjino.Cia tik keliais žodžiais’ ^mįpėjėmė -inžinierių ;drg,V'."Bielskį 
priminėme mūsiškei .visuomenei'^k&d buvo > -’yra ir bus neatlaidžių ir 
oseklių kovotojų už. Lietuvos’- ir’ ’jos. darbo- -liaudies gerovę.

• . • • ’ ’ ’. —-2ęm .
TRIJŲ GADYNIŲ"VSiĖĖJAS.

( Dr,Kazio Griniaus sukaktį minint )

Lietuvių spaudos draudimo gadynės liudininkas ir kovotojas už 
etuviškų spausdintą žodį -lietuvių tautos istorijoje,tai neužmirš- 
ma gadynė.Politinis lietuvis-demokratų minties reiškėjas,jos for
ėto jas , organizatorius ir nenuilstamas jos skelbėjas,-tai ir gi 
skina musų tautos gyvenime” gadynė, Lietuve s nepriklausomybės meto 
Istybininkas,respublikas prezidentas,dėl aukštų savo pareigų ne-
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atidėjus į šalį, ir kitę rausę veiklos sričię,-tai irgi atskira,savit 
gadyne. Siucs tris laikotarpius Dr,K.Grinius netik mate ir stebėjo . 
Jis juos gyveno, kaipo kovotojas ir veikė j as. Jis buvo įsijungęs į ds 
bę; tam darbui vadovavo ir,sulaukęs 1946 metais gnuodŽio 17 .dienę 8 
metę, amžiaus, jis tebestovi skaidriu demokrate pavyzdžiu kitiems,šie 
się minčię kupinas musę krašto ateičiai.

Dr.K.Griniusxvaręs plačię vagę musę visuomejiininėse kovose,ne 
nužmiršo ir_kitę musę tautos mirtinu, priešins džiovos,vaikę, mirtingi 
mo ir kt.,tūkstančiais nešančiu. į kapus brangias gyyebes.Draugija 
kovai su džiova "Pieno Lašo" draugija.-tai Dr.K.Griniaus.kuriniai. J 
juos organizavo, jiems vadovavo,juose dirbo. B<-tas politikss.ir vi
suomenininkas turi tokį platę akiratį,sugeba pastebėti.liaudies pri( 
Šusjkur jie bebūtę ir moka organizuoti kovę su tais priekis,kas jie 
bebutę. Kad ir trumpai apibudinti Dr.K.Griniaus veiklę.tam reikia r: 
ti vietos ne kukliam tremtinio laikraštėly.

Kai 1893/96 metais lietuviai socialdemokratai pradėjo savo 
vęiklę,Dr.K.Grinius buvo vienas neskaitlingę ję talkininkę; jis padą 
jiems išvesdamas į lietuvię kąlbę tSDPartijos 1896 metę programą ii 
eilę kitę raŠtę.Jis buvo socialdemokratams nuoširdus pagelbininkas.į 
literaturę iš užsienię gabenant Lietuvon.Jis įsitikinęs vertino LSD! 
tijos derbį ir už vis labiau jos iškeitę nepriklausomos,demokratišfa 
Lietuvos Šukį. 1904/06 m.tarpe jo butas Marijampolėje buvo nuclatii 
socialdemokratę veikėję prieglaudos vieta,gi_jonamo saikutė visuomet 
laukė paruošta poilsio reikalingę.Kad ir nebūdamas musę Partijos ei 
lėse.jis drauge su savo Žmona Joana Pavdkyte-Griniuviene,kuc tik g: 
lėdamas padėjo musę kovoms be jekię rezervę.

Šiuo metu lietuvię tauta gyvena sunkę ir trsgiškę savo įstori 
jos metę.Dr.K.Grinius jį pergyvena kartu su mumis.Mes su visu nuošii 
durnu linkime gerb.sukaktuvininkui sulaukti dienos,kai,sugrįžę į tė
vynę,dirbsime bendrę darbę,turėdami savo tarpe Dr.K.Grinię,kaipo ket 
virtosios musę gadynės liudininkę ir bendrininkę.

Buk dar ilgus,ilgus metus sveikas,Šviesiu protu,darbingas ir t 
kįs į musę tautos šviesię ateitį!

T u r i n y s i-
Gruodžio 17-os dienos įvykį minint .✓............... ....... . 1 pusi 
Daugiau atsargumo .—.......................................... 5 " 
Apie ko opera ei j ę ............ .................................. 6 " 
Lietuvos mokyklos politinis vėžys .............. ...........;.. 10 ’’ 
Paul Loebe - Politinė Vokietijos padėtis ................. . 12 " 
Triję valstybię unijf ............................. ............ 13 ”
Dar apie krikščioniškęję moralę ir socializing .... ..........  14 " 
"Volkswille" Redakcijai ......................................... 1S "
Lietuvię Soclalistę Sąjungos (LSS) JAV suvažiavimas ......... 20 " 
Fabijiečię Draugijos "Fabian Society" sukakties proga ....... 22 " 
Dr. Vaclovo Bielskio mirties 10 metę sukakties proga........ 23 " 
Triję gadynię. veikė jas ............................... .........  23 ’’
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