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VASARIO 16-OSIOS LIENO . PROGA.

. 16-ęję vasario dienę,virtusiu mums .tautės Šventa,šiais,kaip ir 
visais paskutiniais metais,minei ome ypatingomis sąlygomis.Vėl esame 
be laisvos tėvynės.Vėl mūšy, krastę laiko užgrobusi ir užgulusi Sovie
tu Sąjunga tik kiek modifikuotais,kaip caru amžiaus,tikslais.Žiauri 
dabarties okupacija gręsia musu tautai ne tik politiniu jos pavergi
mu, bet visišku jos išnaikinimu. Ir šiandien, kaip 1918 
m e-1 ai s, Stovime p r i e. S d a r sunkė s-n i u s, 
kaip .tuomet, už d-avinius, -vėl iškovoti 
sau teisę laisvai ir s a v a r a n k- i S kai 
tvarkyti s.Stovim,kaip ir tuomet,įvykiu suskaldyti’vieni na- 
mie,kiti priverstinoj tremty.

16-oji vasario riša musu dabartį su mūsų, dar netolima praeitim. 
Nepriklausomybės paskelbimo aktas buvo musv kovos išdava,vyko įtempto 
pasiryžimo nuotaikoje,veikiant musv pastangas godžiam okupantui,sie
kusiam mus pavergti Reichui ir užimti carinės Rusijos vietę.Ji mums 
primena,kad -g £ e 1 a i s v ė s . i Š k o v o j i m a s, t i ' k 
jos nepriklausomybės patikrinimas pir 
m o j e i 1 ė_j e i r t u o m e t, _i r. dabar priklau
so nuo musv pači v,nuo musv įtemptu,viskę aukojančiu,pas
tangų.kaip tuomet, taip ir dabar,mes betgi esame tik .priklausomas vei’’s 
nys,priklausomąs nuo pasaulinės konjukturos ir ję liečiančiu jegv.

• , -Prabėgo vos nepilni JO metu,bet pasikeitė labai daug kasipasikel 
te ir mūsuose,ir mus supančioj aplinkumoj.Kad teisingai orientuotumės 
padėty,tikslingai nustatyme kovos taktikępanaudotume praeities put - 
rimę,turime teisingai suprasti ir įvertinti esamas musv kovos sęlygu:,- 
musv pačiu jėgas ir uždavinius ir nauję p?Iitinei-socijalinę situa
ciją,kurioje vystosi įvykiai.

Pasaulinę konjuhktuęvpo pirmojo pasaulinio karo Žymėjo du pug-- 
rindiniai veiksniai: poiitiniai-socialiniai 
d i r b a^č i v 3 v ir pavegtvjvsiakimai eiti 
gyvenimo pertvarkymo.naujais p g r i n - 
d'ais ir kapitalistinio pašau.Ii o pas - 
tangos, b e. nt kiek tenkinan’t pavergtųjų 
interesus ir j v siekimus, kartu sutvir
tinti savo padėtį a t ė i č i a i,pakeliui suvesti 
sąskaitas su pikčiausiais konkurentais.Sėmė tuomet kapitalistinis 
pasaulis ir Versalės taikos konferencija,bei jos padiktuotos tai 03 
traktatas tebuvo kapitalistinio tribunolo sprendimas.

Tuo sprendimu nugalėtvjv pusėj buvo likviduotos konstitucines 
monarchijos,kai kurios ju buvo pabisintos,ir išsilaisvinusioms tau
toms pripažinta teisė kurtis nepriklausomai ir demokratiŠkai.Progę . 
panaudojant;kapitalistiniai Vakarai mielai parėmė kare suklupusios 
carinės Rusijos teritorinį susilpn:.nimę,ir dėl to galėjo atsikurti 
Lenkija ir Pabalto.Tie įvykiai derinosi ir pokarinės Europos pertvar
kymu, nutiesdami tarp sumuštos Vokietijos ir suklupusio Rusijos "ca- 
nifcaDinę" valstybių juog-1’^ įs naujai susikurusiu ir praeity buvusiu 
nedideliu tautiniu valstybių Tai turėjo pasunkinti bendrę Rusijos, i j? 
Vokietijos agresiją prieš Vakarus ateity. Su tomis kombinacijomis pa
kenčiamai derinosi Vilsono ntsivešti 11 punktu, Pačiuose Europos va-
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Ka
karuose kapitalistinė Angįija,ilgam paklūpdžiusi savo konkurentu 
Vokietiją,stabdydana-Clemanccau užsimojimus dominuoti Europoj,fakt
kai ir-taikos konferencijoj,ir po jos parėmė Veimaro Vokietiją,ir■ 
tuo budu buvo sulipdyta kapitalistinė prasme Europos lygsvara,

.Tas pats kapitalistinis pasaulis visu griežtumu pasistatė pr 
socialinių, revoliuciją, bandymus.Jam pritariamai žiūrint,greitu lai 
buvo pribaigti' toliau už jo planus einą dirbančiųjų, masių užsimoji 
mai Bavarijoj ir Vengrijoj.Alijantai aktyviu isikišimu pabandė lik 
duoti bolševizmą Rusijoj ir galų gale turėjo pasitraukti,palikdami 
Sovietus savam likimui,Kaip bebūtų,tuometiniai įvykiai ėjo musų si 
kimų linija’ ir padėjo mums atsikurti kaipo nepkriklausomai,demokru 
tiekai respublikai.Kas kita teko mums patiems išvežti ir kitiems Į 
dyti.kad esame pakankamai pasiruošę gyventi savo jėgomis. Pats 
kapitalistinis pasaulis tuomet jaut 
si dar pakankamai stiprus, kad diktuo 
tų žmonijai jos bent artimiausią ate 
t į;

Antrą pasaulinį karą padegė jau merdinti sx kapitali 
mas, Kaip bevertintume Sovietų Sąjungos pasieki: us,tarp dviejų kai 
laikotarpy jį išaugo į naują.savo socialiniu turiniu likusiam paša 
liui svetimą galybę,visdarstiprinamą ne tik namie,bet visam pašau 
Po pirmojo karo neįvykdyti dirbančiųjų masių siekimai daug kur juo 
suvertė į Sovietus ir leido.jiems svetur sukurti savas ’’penktąsias
kolonas”.maitinamas ir stiprinamas kapitalistinės santvarkos neger 
vėriis.Ir antrajam karui pasibaigus,Sovietų reikšmė pasaulio įvykiu 
se ne tik nesumažėjo,bet išaugo.

Hitlerio Vokietija,pradėdama karą,tuo pradėjo šuleriško Hitl 
rio 1 Simo paskutinį aktą.Vokietijos didžiojo kapitalo pastatytas 
ant kojų, jo išperėtas ir paruoštas savo avantiuriniam Žygiui,Hit: 
ris_savu veikloje negalėjo neatiduoti reikiamos laikui duoklės,sav 
sąjūdį pavadindamashacionalsocialistiniu.Negalėjo dėl to,kad ir Vo 
tijos dirbančiųjų masės visu veidu buvo susiorientavusios sccializ 
kryptim ir tuo jo įgyvendinime matė savo iŠganymąTas -pabrėžtina n 
dėl to,kad Hitlerio "socializmas” rūtų suklaidinęs kad ir Vokietij
darbininkų klasę,bet tam.kad primintume socialistinių siekimų reis 
m^ net kuriant Tretįjį Reichą,nekalbant apie kitus Vakarų Kraštus.

Antrasis pasaulinis karas vadinai? s ideologiniu karu.Tai nč: 
pilnesnis jo apibūdinimas.Būdamas Vokietijos didžiojo kapitale-au
gintiniu, jo ekspozitūra,Hitleris galėja karą pradėti pirmoj eilėje 
vo darbodavėjų padiriguotos. Hitleris ryžosi užvt 
dyti bent Europą tam, kad vėliau iš te 
tuktų vokiečių t r e s_t ui ir sindikata 
pajungdami sau jau ūkiš.kai n u s ų k o n 
tinentą,oper jį - visą pasaulį. Tai pakauk 
mai gerai suprato ir Vakarai su JAV priešaky ir kruvinam žaidimui 
pagailėjo nei žmonių gyvybių,nei miliardų dolerių, ne be^pagrindo 
kydani Hitlerio Vokietiją pasaulio priešu Nr.l. Nepagailėjo ir ska 
bių pažadų,kaip tyčia juos paleisdami iš vandenyne pluduriu jancic 
laivo,-judono pagrindo. Ir tos savo laiku buvo reikalinga,kad ir B 
lerio jau pavergtos tautos padėtų kiečiau supti atkaklų ir sunkiai 
įveikiamą priešą.Jam nugalėti buvo taip pat gera,kad kapitalistini 
anglosaksų blokas susijungtai vienam fronte su bolševikišku Rusija

Bet į antrojo pasaulinio karo priežastis neabejojamai įsigal 
jc ir ideologinis pradus.Kova nacizmo su bolševizmu;kova nacizmo s 
Vukarų_”plutokratais” ir pagaliau,kovu demokratijos su totalizmu, 
diktatūra.Tai jau naujus karų ; otyvus,kuris aiškiai pabrėžia,kad 
gyvenime reiškiasi nauja lemiama jė 
s'i’ė• kti ą'n t-l t i k‘ ; <? i^it^i" n i o htxu’ū tąų persi, 
v a r k y n o, bet ir jų gyvenimo socialini 
pagrindų pakeitimo. Nieko nereiškia,kad vakar dier 
"sąjungininkai"-Vakarai ir Rytui-stengiasi dabar surasti bendrą k 
bą-.Ideologiniai skirtumai tarp JAV ir Sovietų.net tarp DtBritunijc 
darbiečių ir Sovietų yra tiek dideli,kad tie ”sąjungininkai”,lipdj
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j'ui. taikę,nešusi į taikos derybas akmenę pilnus užanšięs.Net Vakarį 
ir" Rytų socializmas kits kitu negali pažinti ir darosi reikalingi 
beviltiškę pusiaiškini-rę^Kud ir uz tę ideologinię fasadę slepiasi

• viešai ne ideologinio pobūdžio* dalykai, tai mums visiems gana aišku, 
Bet priešingu iai yra iškilę ne tik dėl pasibaigusio karo;jie giliai 
glūdi .dabartinėj Žmonijos vystymosi stadijoj ir nesibaigs ir sulip- . .

< džius taikę. Tie "priešingumai yra tiek'-dideli,kad kova del ję įgauna? Į 
pasaulibį mąstę,Ir jos sieki uos e mažęję tautę interesai nustumiami 
į trecięję vietę,-jie darosi nebereikalingi net tikruosius motyvus ■ 
nuskubti* " • ’•

Dėl.mažęję tautę padėtis po Šio kuro yra iš esmės 'kitokia1, 
kaip pc pirmoj.m Dėl. to einama prie “didžięję” intersę derinimo • 
per aažęję galvas ir net juos paminant.Darūmi kompromisui mok. nu-- 
tylėti ištįsę tautę tragediją ir ję pateisinti ’’aukštesniais“ 3u-»» 
metimais. P dėtis g u.l i keistis tik, t u'o •_ m- t-t 
vėju, jei v.į si bandymai sutaikinti1 nu- 
sutaiko t. ę n. u e i t ę v ė j a i s, i r p r -i e š i n g u- ■ , 
n <; i t e k t ę ne š_p ręsti, b e t j u o s _j ė g; a k.i-rs- 
t i .IŠ to išeinant ir nūsę ateities kausimas gali būti “Uis priim
tinų būdu įšpręstos tik tuomet, jei dįdžięję įvykię eigos kryptis 
palinktę mūsę sieki, ę pusėn.Turine būti ir tar. pasiruošę., kad kev* 
užsitęs,pareikalaus Iš musę didelės ištvermės ^pasiaukoji*'o ir bet 
kuriuo atsitiki u,-visę jėgę sukaupime.

Tai kovai turi but aiškiai nustatytos gairės.Ir' jas nustatant- 
neužtenka t i k p o 1 i t i n i c susicrient a-- 
v i i., o į V_u k u r u s,t i k politinės.’ d e • o k r a 
t i j o s šukię.4 Suprantant, kad tuose Vakaruose, ir ypaS mums 
artinuose Vakaruose,vykstu dideli socialiniai.pusikeĮtinai*kad ir 
tie pusikeįtinai Vakarus pastato prieš bolševikiškus Rytus,įsijun-_ 
giant į ję fr^ntę,tenka įsijungti gulimai pilnai.Tik tuomet ries bū 
sine savi tarp 'suvęję;tik tuo -et rusę interesai ir siekimai pasi
darys- bendri ’’didiesiems" kovos uždaviniu is ir įgaus realię Šansę 

• būti įgyvendintais. . * .
II.- 1

Kaip nebūtę,mes. patys esame ;pirrieji savo' likimo kalviai. 
Kokiomis jėgeris vedėme savo kovu prieš .trisdešimts t.etę,u -šiais 
pavergti, nedaug kur- žinoti, n;-u j i- pretendentai ,į‘ laisvę ., valstybinį 
gyveninę? 1900-1906 metale beveik iši. .tinciis Lietuvos Socialdu- 
r.okratę Partijos p .stangomis,jeS propagandiniu darbu ir kova musę* 
tautos kamiene buvo padiegta ir paugdyta nepriklausomos,demokratiš
kus Lietuvos mintis.Sekusios pu tu reakcijos prislopinta,per piręę- 
jį p -.saulinį kūrę ji vėl gyvai utsig v< .Kare dulyv .vusię_Vukarę tu - . 
net iškeltus laisve apsisprendimo ir'muzosio: .s tautoms šūkis tusę 
siėjęi.r.ar-.s būvi- gyvus vanduo ir puskatinimas.Tereikėjo ryžtis, kovai 
ir y. .reikšti pasauliui,kad ir ru es norime ir turine teisę būti lais
vi. ’ . . ■

. MŪsę te retu jėgos,pulyginus net su.tuo,kę dabarTturi>e.nebuvo 
didelės.Ir tuonet_buv^r.e suskaldyti į likusius krašte ir pasitrau
kusius Rusij-.-n. Mūsę liaudis, nepriklausai -. bes siekimo dar tik pa ju
dint a, c kūprinto sukaustyta, negalė j o parodyti te aktyvuii.o rasto,koks 
įvykię buvo reikalauju) m s.Tout: i atstovauti ir jos siekimams vykdyti 
ture j inteligentijęvisuom.eniškai ir politiniai jau gana diferenci- 

. juotę.Intelig ntijos uždavinys tuo tebuvo palengvintas,kad ji veikė 
suvęję tarpe,n ie,-j ausdama tautos gyvę alsavi'ę ir gnlimuię į ję 

. utsire; ti. , .
Kaip ir Siu, lietu,bendrus gyvybinis tautus reikalus apjungė 

parti j <• s kov.-.i UŽ laisvę krašte ■ ateitį.Bet pu8ios kovos eigoje ir 
tuomet pasireiškė visuomenės grupinię interesę skirtumai,Kai tu«;- 
r.et visu politinė veikla .koncentravosi Tautos Taryboje,dėl to ir 
pasireiškę skirtu ai ten gavo iškilti su ypatingu vaizdumu.Du T.Tar
nybos- veikloj mementai charakterizav<> skirianęję liniję: k c v a 
už v i s i. š k ę a r t i k t u r i a n ą n e p r i k 1. a u s t - 
n y b ę ir būsimos n. e p r' i k 1 a u s o r. o s Lie t u- 

, v o s santvarkos klausimus.
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T«Turyba įstatė į vėžes 1917 netp 18-22.XI Vilniaus k-;nf urenai^ * 
ję.kuri#nfcžiūrint okupantu spaudi; « ir save- gana pripuolamos sudėtie* 
aiškiai pasisakė už tautos suverenumę.už demokratiškai rinkto Steig: . 
glur.ojo S&i .g netprėttę. kompetenciją ir jos santykius su kaimynę Jtraš 
tais. Ir vistik Tautos Taryboje atsirado Žmcnip ir jp priešaky busi
masis “tautas vados”,kurie kritiškiausiu kovos rsaaentu pasviro į c-pove 
tunistinį kompro .isT .sutikdami laisvės siekusiu Lietuvę. surikti'’ ’ 
keturis .lsele<\iui .oris kc-nvencij. »is ir tuo būdu atiduoti jp kaizeri
nei Vokieti ji»ii,Reikė jo kie o ir nuoseklaus sccialdemokratp ir jiems 
arti?'.u š onip Taryboje atkaklu-c,kad paskutiniu mementu nepriklauso- 
rybės prssifelbir... ūktos,opozicijas suredagu-. tas ir toks,koks jis da - 
bar yru,butv T.Tarybos pagaliau vieningai praimtas ir paskelbtas.Ne 
pripuola: .a, kad į k /prumisę brido tp pusp visuomenės grupip Žmonės, 
kurie yra linkę verstis dienos politika,verstis konjuktūr' skombina
cijų: is, ne turėdami’ sav„ pustulėziūr. j masto vertinti įvykius realiais 
visuomenės vystymosi dėsniais.Gružię tarp tp Ž'.unip išimtį sudarė 
šiandien jau niręs Aleksandras Stulginskis.

Mes 'neStJRe likę perdėtai vertinti nepriklausomybės- akt '- paskel
bi < reikši.ės.Ir pa ji okupantai,lig tik jautėsi gulį ,darė pakart* - 
tiny pastangų vėl užnerti Lietuvai keturip kcnvenci-jp kilpę.Nebūtp 
Vukieftiai karo pralei; ėję,Lietuva tebubūtp tapusi Vokietijos koloni
ja.Mus tu...-.et p.-.dėju Eurcpp patvindinusi- revoliucijos banga,užlieju
si Rusiją,kiek vėliau-Vokieti j p. Pūdė j c. darbininkę klasės musp konti
nentu pir. .us visu , tint s krustelėjimus,patikrinęs laisvės laimėji ę ir 
nu. s. Bet moraline vasari.- 16-,.s akt-. reikšmė buvo ir yra neįkainuo- 
jum i brangi. N e p_r Įklauso .. y_b ės paskelbimo 
•o k t i s y r a _ ū s p žygis, i. ū s p kovos vain i- 
k v i m. u s į. j. ū s p va Ii,spur c išklaus,kad no
ri e ir r y ž t a m ė s bū t i laisvi. Dėl to jis 
šiandien,ėyta. ir i.u s kelrodžiu į ateitį ir dabartinėj klaikumoje.

Antrę, T. Tarybai lemiunp posūkį r.ūšp kovoje.už nepriklausomybę 
ji padarė 1918 retp gegužės mėnesį,ku«_ et tu pati Tarybos dauguma nu
tarė kviesti Uruchę Lietuvos Karuliu: ir tuo pučiu jp paversti’kons
titucine i .anarchija,Tai jau buvo aiškios sauvalės aktas.Uracho kvie
timas ne tik priesturuv.. r.ūsp tautos .pelitiniams interesams,bet lau
žė Vilniaus konferencijos T.Tarybai duetus nedviprasmiškas direkty- 
vas.Jus paneigdama įTūrybos daugumu puti sau išėmė iš po kojp bet ku
rį visuomeninį pagrindu ir pasuko vudizm-.,. keliu.

Dar mažiau pagrindo buvo pateisinti Tarybos daugumos žygį jo 
realiais motyvais. Esmėje tie n o t y v a i buvo r y S 
k i1 a i re a k c i n i_e p o b ū d ž i .-.Urachui-katalikui-ruošė 
kelię į Lietuv-s sustę r.ūsp klerikalai,Taryboje buvusip vadinar.p 
“tautininkp” puded ; i.Ru šė -.pg?.Iv, tai,Vokieti jos tuometinis Centro 
pataria) i ir padedami,tu ,kad ateities Lietuvoje lengviau patikrintp 
sau vadovaujamus vietas.Norus buvo tiek stiprus,kad žlibin jp poli
tikę ir neleidi jiems matyti,kad "karūnos’greitai riedės gatvėmis". 
Po tu s-ciuldet. „kruta: s nieko ne bepusi liko daryti,kaip su protestu iš 
Tūry b. s ■ pasišalinti.

Po te sekusieji įvykiai greitai keitė pasaulinę situaciją.Dar 
tnksčiuu pabiręs rytp frontas iškildinu Rusijoj bolševikus ir dema
gogiškais motyvais vertė juos dėtis euru puvergtpjp tautp išlaisvin
ta ju is. Išsekusi Vokietija vis labiau silpnėjo ir pagaliau ūmui su - 
klupu.Iškilę rc-Vuliuciniii sąjūdžiai ne tik griovė sostus.bet ir ruo
šėsi keisti socialinę santvarką karę pralaimėjusiuose kraštuose.Vi
sur į veiki.-s scenp išėjo pati visu-m encv.j-.-s aktyviausiu dalis-dar- 
b._ masės-su savais interesais ir uždaviniais,su savais jp sprendimais.

Išėjo ir pus mus.Taryba,netekusi partnerio susmukusius Kaize
rinės Vokietija s asmeny,dėl jos pui tos antidemokratiškos krypties 
netek-., bet kurios : ūsp gyvenimui į tuk .s ir greitai virto archyvine 
įstaiga .Gyve nine s ėjo savu keliu, Žadino visuo/.enės aktyvumu ir statė 
ję toli; esnip įvykip sprendėja ir vykdytuja.BulŠevikans įėjus į Lie
tuvę,p<_ litini gyveni..c centrus iš Vilniaus persimetė į Kaunę ir pra
sidėjo. paskut inis kovos et .pus,-nepriklausomos,dem.okratiškos Lietu
vos įsikurt -.c patikrinimu.s.Ja- .e,suprantama,dalyvavo ir i.usp klerika
lui,bet jau "atsijauninę” tuu;.etinės Rusijos įvykiuose ir jau kaipo 
krikS8iunvs-dem  <, krutai' - j
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KaSuUrn tuomet pėdėj. 1 isvę atgauti?Tas,kad kare sukniubo; abudu' ' 
: usu kai; ynai-senosis p-overgSjas ir siękęs jb-viety užimti naujas, 
Tas,kad Vilsčno šūkiai apie -ipsisprendiric teisę ir r.aŽosi</F’.š t&u- 
tonS lengvai buv pasisavinti ir k.mty sęjungininky jy išrokavimc; 
motyvais ir vade gyvy atgarsį plačioj-j Vakory visuomenėj? t;,;s,svar- 

’ blausia.kad sujudę pasaulinis proletariatas. ir, siekiu:--xs- pats išsi
laisvinti, suprato ir-rėme-visus,kas taip pat siekė laisvės.Visa ki- 

. tu padarė .-.ūsy -p'Ziiy p siryžirns. • *
1 ; III. '

Ir dabar. Peš trisdešir.ts nepriklausomu -iety r-es daug ko pcl- 
i .okinor e.Per šešis Sei y metus atliktas intensyvus kūrybinis dar - 
bus. Būty perdaug paviršutiniška atsiminti iš to laikotarpio tik* 
purtijy rietenas,deragegiję jy viešoji j veikijj,dažnai perkeltas į 

’ paSiy seįi y p; sedžius.Gyvenimus state opius,būtinus išspręsti klau
si; us,ir seir.ai turėjo ju. s spręsti . sekdami visuomenės nusistnty- 
14.Nors ir buvome daug ko.- nepasiruošę, nors ir šeiny sprendimu.'S& 

' dažnai reiškėsi perdaug aiškus partijy egoizmas,kita tai darėsi 
v i e S a:i,sekant sei :.y darbus rūsy, visuomenei.Ir ji b r end <■, 
versdama bręsti pantijus.Nešališkas to neto stebėtojas turi pad? ry
ti nėube j •■'tiny išvedę,kad per t ū e e.‘ <8 e Šas- r i us n -e «t us 
r. e s b' u v d u e, padarę a i Š k i ę p a 2 u n g u, t i- ek 

•p u t ' i r valstybiniame gyvenime. " .
Išgyvencr.e 13 mėty vudizr.v režime; J i s r. u s- s ę r c n i n 

, g a i i i r d i n o valstybės ir v i s u o r. e n ė s 
’•■ r eik a 1 u r. s .Jis iš kurtu virto smurto režimu,piktu dantims 

griebdamas savo priešininkus ir privilegijų is penddatz.s s 'V-.- Š--• 
lininkus.Visuomenės noku-ntruliu.-ja.,usxjis apsitverė nuo j->s deko
ratyvine uždanga ir jc užkulisiuose rūgo korupcija s, vieš.'j. turte • 
kri; Analinis eikvo jii.m s.Klikiniy nuchinacijy balu,dalimi upkrėsdu-' 
na ir visu menę■,klestėjo karjerizmus,augu miešti'miškas nuotaikus, 
variusi-s 2r.--.gy į asr.en-iniy intefesy kianty arba paleidę gyveninę 
su lig ta diena.Bet jei reŽim • sudarytus sylygos pirmoj eilėje du- 

T.oralizuvu .-.ūsy vis skaitlingesnę inteligentija,tai-tautas kamienu ' 
-ūkininkus ir durbininkijy* jis spė j . tik" dalimi paliesti ir prie - 
šingui paveikti. Ten priešingu, a s režimui tik stiprė j«. ,g.idind.-.r s 
geresni-:-gyveni ■ siekinę.-

• Pirmoji bolševi.'cy okupacija, su retu vaizdumu par adžiusi va-/'-' 
diz-..u -.oralinį sutrupa ji" y, kur t__u skaudžiai, s m. - g ė 
s u r. i e S c i o n ė j u s į y 1 ū s y i n t e 1 i g u n t i 3 ę 
18 kurtu ję ‘ niveliavo, ir s-, cikliniai ir materialiniai,niekais p?.~ 
versdama ilgy r.etykru--pštius pastangas įsigyti ūkelį,pasistatyti n.- 
r.elį,prasikurti biznuliu. Bot tas nelauktos perkūnas ture j ir tei
gia-y paseky.Jis 2i onėr.s parodė,kad taut«.s gyvenime yru ir bendry 
interąy,gal net vertingesniy,kt;ip smulkus asmens reikalas.Jis 
mus pakėlė iki bendry uždaviniu at jaut ir. v ir privertė pagalvoti apl.

- jy vykdyr.ę. '
ir, kai pus * us ate j . rudieji c-kūpant ui, be Iše viky sužadintas 

nu taikus virt-? veiks, u.K-.va už nepriklausomu,laisvę, ateitį .Vedizme 
upterlilti du. kruti jos'idealai prudėj., lankytis skaidrė j^ncięnpl-. 
liufiiv g-ilvCn ir v-udp;..g; liuu prie '-.i/.ę .ja siela j.Dabar Sj- jmw neri- 
lu-vi-rtc ..ūsy ateities ir socialinės prcblė. os,versdu..cs galvoti 
ir nustatyti. Tegu Smeik nes .et-is "brendis“ š.inuunink^s dar svuj- ja 
apie Lietuvoje pulikty šilty viety iŠ būtinumų parke Ida; .as suve šio-, 
kimus ir į nu:-.;, tumę ei igraci'jy. Jy darėsi vis mm.Žiau ir tie patys jau 
■fiusi parauti?daugumu jau mato reikalo persi'..rientucti.Musy jauni
nas,dar neturėjęs Įeik-' įaugti į sotaus Žmogaus nu.taikus,nąujy sic- 
kir,y yru nu .širdžiai pagauna.;.--s ir turi bent sy lygei s. pakilti aukš - 

. čiuu to. lygio,kuriuo sy. ningai ar nesęt.oningai tenkinosi per ryšy' 
neprikluus... c gyveni'- paskutinį dėši..t..etį.Pustaryjy laiky įvykiai 
bent vien.- ’-.us iŠ-.- kin ri2nuk..s e b r n n g i n t i laisvę, 
i § n c k o r e dėl jos s r- u p a t i k r i n i n o a u - 
k e t i s, Tai yra lubai: brangus lui'.ėjijr s., Z - r ?o .. .
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Bet--r.es lair.ė jov.ė žygini daugiau. T k g v g. už u s v 
laisvę d e l. o k r u t i Š k ę ateitį įsitrau- 
k C vi s a tout .u, j o s kai. iena s. įsitraukė ne ska; - 
bi-is 2-dŽiais,but krauj^._ir gyvybės aukos raikai;ujanšiu,veiksiu. 
Toje k *. v b j e’ rifu s y liaudis syiaonėja'ir 
n_u u š i r. d 2 i a į, k h į p j ū s y i n t e 1 i g e n t i j u. 
Mūšy k$.i:.ė.s,paaręs ant save pe^įy kovos sunkiausią krašto- dalį,pra-_ 
ded;_k...lbėti savu*, kalba, ii? išrūksta teisingai save verti-nti.Suhku_.bu- 
ty uuty ■ .-bejoti,khd jai e nevyktą gilus persi', rięntuvinns ir dėl au
sy teities ušd-viniy.įr jei teisybe,kad raišy ukininkija pradeda 
reikšti pretenzijy į raišy inteligentus,tai t-..s tebūty jier.s pimus 
įspcjii'.os ,-n e u t i t r ū k t i nuo darbu Lietuve s 
g y v e n t i ■ b e n t s .1 v o n u s i s t .u t y n u su ja ir , 
kuvati už jos sieki;, us.Pagalinu,res inteligentai,yp t treaty j u, ne tin. 
rir.e perdėti &.V.- reikš: ės.Mūsy_k:--vos pagrindinid frontas ir p.-.grin
dinė s jos jogus yru krašte,yru rūsy liaudy.Kaip ji laikysis,nuv to 
p reis ir k vos pasiseki; ui.Palyginus su tua,kas darėsi pir .c jo pa
saulinio** kur. įdėtai.r,d...bar inteligentijos vuid-.ua darosi p a g al
to i n i s ,lobiau orientuojantis kaip k:.vejantis.

Išvadoje turine pasakyti: antro jo. karo įvykiai .privertę r.us vėl 
st.-ti kovom už suv laisvę ateitį daug sunkesnėse sąlygose,kaip per 
pįrręjį karę.tuo tarpu tepadarė,kad geriau jei rus paruošė.Ir tegu • 
ta ko va užsitęs ilgesnį laikę, jei tik dabartine okupacija nespės fi
ziškai išnuik nti- krašte l'ikusiy-tautoje pasireiškęs subrendi".as,są- 

ningu:as,pasiryšiauš ir vienybė kovoje dešiuteri.pui stiprins jos 
jėgas -ir bus laidus-,kad galy gule luiaėsir.e.Lainėsi'-.e dėl naujo gyve
nti .0 ,nuujy jahe užduviniy,

TARP VAKAR IR RYTOJAUS.
1 ■ 1

Pranas Keružis.
Sekant lietuviy išeivijos Vokietijoj visuor.enį gyveninę gauna

si Įspūdis,kad^duugelis ausy tuutiediy dar neįsisurmine,kad r.es.knip 
ir bilijonai rūsy nelui...ės draugy iŠ kity tauty, tsarw pakibę Tarp 
v u k-a r, k u :r s n’i ekk g d j'** u negrįš, ir ryto
jau s,kuris kiek gulina iŠ dabarties apie jį spręsti - nebus p-.nu
sus į vakar. Tu.. tarpu dangui-u ūsy tautiešiy lietuviy tautos ory to jy 
tėia.tc pr vakur,t.y. jį teįsiv.izduo ja vakar dienos aki) i.

Užtenka p-iįuti bent kokį lietuvišką laikraštį ar pasikalbėti su 
k.-kiu n.rs visu. įienės veikėju ar politiku - be sunkuly pastebėsią,kad 
visi straipsniui,vis.,s rintys ir kalbos sukasi apie Laisvę ir Neprik
išu© y Lietuvę.Tiesu,tenka kai-kudu nugirsti tai. tikrus tos formulės
r. udifikscijas: viet.j ’’laisvos ir nepriklauso; .c-s ^Lietuvos”,kulbana 
apie ’laisvę. ir šventu Lietuvę".Bet tai nekeikia esr.ės.

0 jeigu taip i, i ir prirer.i vieną kitą ".arta-ri tetą", prie sie
li-, s ir paklausi,ky jis supranta po tokia for ule - tai beruit nt'iš
girsti, k d Lietuvos R o s p u b d. i k . . turi' b ū -• 
t i su Klaipeda ir 2 i n o r. su Vilnių-’. .Kai 
kas dar prisi; ena ir apie Mažęję Lietuva.Bet niekas beveik neužsi; enu 
apie rytojaus Lietuvos socialiniai - --iki-.v-ninį turinį,apie jos vals
tybinį suverenitetą bei jos politinę santvurk, .Priešingai,daugelio 
M. ut rituty" r any: .u, tie dulykai_taip aiškūs ir s.-tvaine suprantar.i ,kudr • 
apie ju».s nėra kas ir kalbėti.Būtent,aiškūs t-. prusuc,kad daugelis 
suprant a tai netik k ipc grąžini; .ę tokia stovio,koks buvo Nopriklnu-
s. .t s Lietuv. s laikai®,bet dargi kaip grįši;y į tokius pat postus ar 
dar aukštesnius-,kaip kad turėj- "-.n;is gerais kruvinoj S;letenos lai
kais",priduria su ii'-.nij'i. C kiti,r.ėgstę p.igręsinirais,priduriu,kad bus

žduug viskas# taip,kad kaip buvo tais laikais,kad;?. -'Žąsis vuldinin- 
kr sr.uugė".

Atseit, g. 'Iv. jai ;a apie ryt .jy,neišeina \u UŽ-"Sr:e toninė s" Lietu
vos riby naide ir už Tarptautines Versaliu siste .us,kurioj Lietuva 
Luip tarptautinės teisės subjektas egzistuv .Baronu r.-išu pataisa tik
tai Vilniaus atžvilgiu,Bet darant ta pataisę,visai pa- iršt ąu«,ked Vil- 

_ ‘ July ‘/1-. V* •. ,:.d. ’.iv.- ' '' . . i
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nius grįžu prie Lietuvos,kaip tik tu.. metu,Rude. buvv pradėta griau
ti Versali*.- siete ., ir kad pati Lietuvi, buvo jbu įtrauktu į ■nnuj> 
p.litinę konfigūracijų,kuri buvę sudarytu Maskvos ir Berlyno pr«A 
vcstu Lenkijos p-.dalinimu. 0 visa Situ rodo., kid ’ ūsų išeivijus peli
tine ( intiią,deja,n.up sižyui-nei drąsumu,nei ganėtinu’į naujai susi- d riusi, situacijų' įsigilini’u.0 tai .-.r nebus tik nu-pelnas ne kiu
ri.. kito,kaip. trS;.et«-nincs Lietuvos” paneigusios ūsų. teisę ne tik 
s.ivyst -viai politiniai gyventi,bęt ir suv: rrnkišk.- i ę&lycti.Turėki-
c drąsus p-. Žvelgt i į tu. s klausimus atvirai,be bai.es,

II.
Be daugelio klo.usi._ų,kuriuos : .u.'.s_dobar statu tiek nauji pa

saulinė situacija,tiek ūsų krašto^ir rusų pa&ių padėtis,tuo t .rpu 
nurėžiau paliesti vienų,kitus atidėdamas vėlesnian laikui.

Daugumu ūsų išeivi j . s priklauso prie tų, kurie pasauly, tu.'otų 
du priešingus bK kus si.vietinį iš vienos pusės ir k; pit.'.listinį iš 
kit-sius.O kai kalbumu apie kapitalistinį,t d turima gqlvc-j r.rigl..- 
sakaų blokų.Tekiu padeji u lini j;?, yru iš esmes klaidinga.

Jeigu taip blaiviu žvilgsniu pasiduirysir. p< pasaulį-tai r.aty* 
si .,k td turim ne du,bet tris blukus,tiksliau tris pagrindines kryp- 
tisisvvietiškį ję,a> erik.niškę jį kapitalizmų ir de okrutinį sociali**' .‘ V.Pažvelki:. tik ; es į Didžiųjų Britunijų,Svedijų,Norverijų,Dunijų, 
Prancūžijų,Austriją.Austru Iijų,Naujųjų Zelandiją ir 1.1. Juk tie 
kraštui yra void.: i vienų socialistų domkratų arb. koalicijų j.Tu 
kraštuose vyksta didelės socialistinės reformos,tolygios nekruvi
nai socialinei rev.liucijai,siekianžiui įgyvendinti socialinę ir 
ūkiškųjų dc. ...kreti ję ir tu-. būdu pašalinti kapitalistinį išn audė ji-* 
r-.ų ir neteisingu-ę.

, Yp; 8 reikš .ingo.,kad DidŽi ji Britanija t.y.vienoje iš trijų 
didžiųjų p. šmuli, galybių,Štu- isteriškuoju įtrintu reulizucj&uų 
s dalinės der ukratijos arba dec- kratiniu sueit lizr o programs vis sc 
fyveni..^ sritysė.Faktiškai,tai Didžiojoj ?ritanij.-j vyksta darbin
ių vyriausybės, sųmningtd vadovaujamo. revuliuci j- .pagrindinai-per

tverk, nti visų Britų ii.peri jų suci.'.lietiniais pagrindais ir naiki* 
n nti ūtgvent:, k’-luni julini-. k-.pit. lizi.e sistemų,p..verstų ne tik dnfr 
be- i .-..šių, bet ir ištisų t.-utų išnaudojimu bei priepauda.

, • ■ Durbiešių eksperimentu pasisekimus ar nep.sisu-kimus turės 1»- 
mimrns r c ir ivš; e s, kaip pasauliu taip ypuš išvargintos kurpus atui- 
žiui.Nes tas- eksperi entus,-td piriaę kurtįpriešp-. st« tyrins St linu • 
”s.ciuliz. ui ’ gilies krnstruktyvies idėjos,Juk jeigu tas eksperi- 
j tentus, pasiseks ir bus' įvykdytu s be NKVD, be ter..r<.-,be ‘’psrauklė ju
tų jų darb lagerių",be ž: gaus asi enybės ir j ■ pilietinių teisių 
bei laisvių jpaye3*®Lno , tai k. ki: prusnė beturės stalinifik >,:i ro* 
neputinė dikt‘.<tūr-..-,grindŽi..nti suv.- buviriį. k--.pit Cistini, eiemn- 
to sunaikinimu. Aišku, kad jokios, ir. tuomet s tu lini šk - jc ’’sociuliz-,:K 
pr-p.,p;;gunde visiškai nustotų save utrakcinės galius,kokiu ji d ;brr 
turi visuose kraštu se. ' .

, Tai 2incr;,u sustiprintų s..ci”lizr:.o pozicijas viso j Eur. p j., 
kas neliktų be lordams įtakos ir į S-vietų Sujungę-,kurini isto
riškoji reidą prieš p;..st-tytų s ciulistinei de; .u-kratinę Europy^kui- 
p-., vienintelę išeitį iš Eur pes griuvėsių.

Teki j socialistinė j-dei .u krūtinė j Europos fedora ei j. j visos 
dilelės ir i.už 'S tautos gulėtų rasti sau tinkamų vietų ir saugotų' 
bei laisv s egzistencij.,s sąlygas.

B^t jeigu britų eksperi; .ent.'S nepuvyks-tu r .et j. u niekas skrinfc ■ 
džie-r.ųjų d..rbu rnsių nesulaikys nu. sovietišku keli. į jų siekiamų • 
teisingesnę santv<irkų.It tuomet kaip teisingai pasakė feldnrSulrs 
S u t s, k. t strofa tarp s. vidiške j' ■ bloke ir aner k^niškv jo knpita* 
lizr.. būtų neišvengiu.;n. 0 su tokiu ginkluotu susiduri; u,veikiau
siai prasidėtų, kaip Fbrstcris nesenai rašė- ”Neue Zuri.chenZeitung“, 
2'A.nijvS tragedijos p: skutinis aktas.

Bet ms nenori e leistis perdaug į rytojų,ir už si i’ t i bergž
džiais pr no. S avi. ii s. N rė jau tik pažymėti, kad turine ne du u tris 
blukus,ir kad Lietuvos išl-isvini u i šviesesne- /i-he-t-H +-O--..4-. <-<■ +■**
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laimėjus britu-eksperimentui,kuris kaip vistas rod.. ,netik uelainina 
U .S. A. ka pit al./j bet gaunu, di rgi jo fin-nsinę paramą .Prisi. inkir.e tik 
didžiulę U.S»A«paskolą. Darbiečią. vyriausybei.Tai kaip tik rude,kad 
Kapitalistinė A.-.erita s demokratija gali, atėjus sprendžiamo. jam. - 
centui,sudaryti bendrą, frontu su socialistine britu demokratija ; 
prieš staliniŠkąjį tutalizr.y ir priversti 51 be karu prie toli sie
kiančiu demokratiniu ref ...n v,arba savįs likvidavir. -

Tatai ji turėtu padaryti ne dėl ypatingu simpatijų dar* 
SieSiu sickir.ojj3,bet privers t -■ pasirinkti tarp s< ci.ulis- 
tinįi demokratiškojo ar bolševistinįai dik ta turini r pasaulio'.

Aišku,kad t^kia įvykiu raidų,būtu pasauliui,ir raišu išvargin
tai ‘ tautai.naudingiausi: .Bet Šiandien neįmanomu pa šaky t i, kokiu keliu 
vystysis savitarpiai santykiai ne tik tarp U.S.A, ir Didžiosios 
Britanijos,bet taipogi tarp Didžiosios Britanij.-s ir Sovietu Sąjun
gos, be U.S.A, ir Tautu Sąjungos. Nepamirškim,kad U.S.A, ir Sovietu 
Sąjunga aki yra pilnos įvairiu pctenoialiniu vidaus konfliktu it 

. priešingų u ,priešingumu,kurie gali pasireikšti visu griežtumu ir 
didelės įtikus į tu galybių užsieni politiku.Juk jau Šiandien Mas- 

, kv.j guldžiau, .si besiartinančia ekonomine krize Amerikoj,galinčia - 
P..r^ližubti tas valstybės dinų: iškurną. U.S.A. gi,pasiskaičius! 
Kravčcrik^s ar jo pasekėja Aleksojevo revoliucijų,gru-džiasi Sovie
tu Sąjungas didej tnftiaia vidaus priešingumais,mstrulčgiškais pra
našu vi- mis apie Staline, mirti ir 1.1.

- " . IDEOLOGINES MOKSLEIVIŲ ORGANIZACIJOS,
ARBA - TARP DEVYNIŲ AUKLIŲ VAIKAS BE NOSIES . 

t
"Tremtiniu Mokyklos" 5-6 nr. ,staripsnyjc "Ideologinės im ks- 

leiviu rganizacijcs",šios organizacijos'visomis galybe.'is ginamės 
i r giriai s.Pagarbinęs -’garsųjį” Augsburge suvažiavimą,straipsnio 
autorius nesigaili piktos pagiežos "Tremtiniu Žinių’* bendra darbini, 
buk tarėju.iu.'. paskelbti Regensburgė Apygardos Apylinkių Komitetą, 
pirmininku suvažievi’a: rez'Unciją moksleiviu organizacijų klausi
mu ankščiau,negu suvažiavimus buv~ įvykęs.Iškoneveikęs iki pievo
ta- eini o Šlykštumu ir nepatinkamąjį ’’Minties" bendradarbį, skelbia 
urbi et urbi s-v- paresecellcncu nusistatytmą.platesnį pasisakymą 
..ksleiviu - rganiz.-. ei ju klausimu rezervui durno S dar ateičiai, .Savi 

nusistatymą staripsnio autorius išdčptc,pūsis -akydamas del:" a)kai- 
rietini.. organizacijų nereikalingu..c argumento, b) m.ieščicninio 
i.rg.-niz..ciju prug..iŠtingu- m- argumente., c) pedagoginės organizacijų 
būtinybėj,d) p. litinės ergonizt ciju baimės." Taigi pusisukcr.a_.pla- 
čioi.su "argu entu" ir rezervu-.tis dar ateičiai jau,rodosi, butu 
perd:;snu,nes ir įvadiniu į straipsnio didįjį "turinį" eilučių pa
kanta ,kud skaitytojas gelėtu ^tyti,iŠ kuriu lizdo ir su kuri;ris 
"išsiuuklėji. " už. .a č i utis vis- tatai kyla: plieninė valia,geleži
nis char..kteris,nepi. judinu, .i eji principai,na,ir aukščiausio rango 
du .ukrutiŠkumas.Geri tatai dalyta.i,bet negerovė bus Čia ta,kad vi
si šie, straipsni u autoriaus ter .inu turit nt,"vr.-.i va jimai-1 bus kilę 
ne iš.-’duši< s" ,c iš '.’pasaulėžiūrinio brandinime si”,pagrįst-, meta
fizini. egzistencializ'.c sofistikos kemsynu svaiginančio..is duju- 
• is.Gi piršte peršamo -jo "pasaulėžiūrinio br.-.-ndinir;o ? tikrovė yra 
išreiškiu'.lub--i jou p, prastais "kaimietiniais" Žodžiai s:’’Tikėk, 
ką sakau!’.’ Bet kad-ngi. Ži-.cr±ij< j ar žiais buvo, tebėra ir bus dar 
daug "ne tikėliu”, na, t ui gyvosios dei.c kruti jos atsikūrimo metu rei
kiamai. pusireike žūtbūtinio "pasaulėžiūrinio veiku brandinimo'’ « 
Mūsieji p.xsudl6žiurininksi puikiai Žino, .kad consuetude ėst altera 
nutur. (įpratimas yru antroji prigimtis).Kiek kantrybės,vargu ir 
visokiu, gudrybių tenka ištesėti . .utinėms,kc-1 ju vaikai atgr-sinmi 
.esti Žindukus,p*, .ėgtus lopšyje j vali.., charakteris, principui. Taigi 
idu 1 giniu -ėksleivijos organizacijų girybis vėliava aukštai iš
keltu ir k ,v^?2usi-buši,reikia 1; Įmeti visokiomis prie, oneįis.Bet 
siu- atveju vėliavos kutas yra įklimpęs į licščiuništa prug.iš - 
tingu o kupstą.Del to pakaks tik paprastu kai -.ietiško paaiškinimu.
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Kui_.iefiiai,n rs ir 'ne nrt .ndįnti ’ ir neturi pretenzijy k >pti į *.ctu* 
fizinio egzistenei; liz ' aukštybes, tru: pai ir tiksliai sprendi!, 
paini s pr bluuis,taip p',vyzdžiui:'’Kiuuliy. ncganęs p nu nebūsi.Per 
gri vį nepcršūkęs,nesakyk cp! Kaip pasiklosi,taip išsimiegosi.Tarp 
devyniy aufcliy vaikas be nosies' ir 1.1. Štai,sakysim,pavizdingoje 
’•auklėjamoj.. brandini! u "atžvilgiu gimnazijoje veikia 2 idecl ginčą. 
arg-nizaci jos,3 dalykiniai būreli:.!, tautišku Saku būre lis, teatre tu
relis; krepšinio ,futbalc,orinio komandos;tenisas,šachmate! ir kt.
I .ant_kukly skbi6iy,oigunizucijy bei būreliu vienoje gi maži jo jc tu
rės būti ne-mžiuu 12. Ir štai,pavyzdžiui,vienas Sj.cs girnazij. s g-.- * 
biyjy r-'kiniu įsigeidžia ir įsipareigoja aktingai dalyvauti 10-jc 
crg.nizaciju bei būreliu.Kuriuo p.grindų ja . nebūtu leista:pir įnin
kanti vienoje id> orguniz eijy,ruošti Šios rganizacijcs iškil cs, 
Šokiu vakarus; be t<. vad- vuuti skautu skilviai; be_tc dalyvauti f at
bulo, kropSinia- trcniru.tėse bei rungtynėse;be to būti bent 2-jy da
lykiniu būreliu pareigingu dalyviu-r Syti eilėraščius, apysakas, dr;m-r? 
ir 1.1. Ir. s:.kyši-., įvyksta kainyniniy gimnazijy dainų ir sp-.rt< 
švente♦Aukščiau pm inčtus aktivistns turi pr ga Šioje šventėje p - 
sireikšti visu 100%. Praia ir .ė j<,s draugiškas futbalc rungtynes kai: y- 
ninės gi;m-..zij.,s kom.-ndr-.i santykiu 1:5,aktingai dalyvavęs visu s* 
kituose Šventės pr.grmms numeriu., subaigiantis 3 kartus auklėto
ju pratęstai Sakiu pob -ig s ter inui,jau včlyvę naktį griežtai nu
sistatė atvesti į šventę dvasietuos kaimyninės gimnazijos futbolo 
kurnėtos narius,kurie pasaulėžiūriniu atžvilgiu reikalingi "brandi-* 
nimb". Frit, .bukinta so b^ndrubuSia išviušiy patalpose pasaulėžiurinin- 
ku įk rštis būty_kruvinui baigtis , jei saldžiui bemiegojus bendra- 
oufii s irgus nebūtu susapnavęs gaisro puvojy.Ryto metę aktivistas ii 
vyriausias jc pasaulėžiūrinis oponentus pagaliau sargo iSverfiia; i 
iŠ gu, liy kai gimnazijoje prasidėjusios p..ackcs.Išsiskubinusiu iš 
bendrubuci . valingyjy pasauleŽiūrininky ginftas vėl nuein į ekstre- 
>.Tižiau pu .iškėjus,kad svečias geruoju neįveikiamus,uktivist.’S 

smogiu jam. kumšti .i , į n. sį ir,ištrinkus raudonom burbului,leidži si 
bėgti į par ok. s.Bet svešias susku-.b. dar nutverti priešę ir lai..į 
rankovės gubelę,Gi,nuzije-s tarpduryje sulaiko įkaitusį aktivistę 
inspektorius ir klausi..: Nugi ir pavėlavai ir s tu i, va, rankovė? -AŠ... 
ag,-p Žvelgęs į išplėšta rankovę,-.’S, po ne inspektoriau, skubėjau,ė ju-u 
ir uz..,u2 gimusi j s užkliuvau!

-Už gi n zij..s užkliuvo!? Vėliau pasiaiškinsi,eik į panokę!
Tikybos p-a .aku jau buv įpusėjusi, k*, i išraudęs aktivistas sus t 

j. prieš kapeli, nę. I-
- N.l, k-,, jau neanksti?
- Taip,p .n. k liepi me,neanksti!
- Sį kartę pus? kyk '■;on,i..iul-..isis ,kas yra nuodėmė?
- Nuode ė yru t.i. ..t.i peržengi, ’.us Dievo ir b ..žnyšio-s I-a trr-

ži! -ktivistus. ■ . s
- A bė j o tino.! -nusišypso kapeli.mus ir liepiu sėst.
- Pir ininku rankovė iškęst .,šuns iškęstu!-suūžia klasė,kai 

aktivistus Žygiuoj. _į suv~ vietę ir sėd si.
Kiek laiko žiūrėjęs į ju. dę dėmę prieš r.kine j e- šiene jo, giliui 

atsikvepiu ir susirūpin- dėl greit įvyksiunfiio literuly būreli li
ter..turini. konkurso,nes jis j; u bebaigiąs rašyti 5 veiks v dr i^ 
ir ncišsii: galutinai apsispręsti,ar paskutinio veiksim pub.-ig >je 
Isglė kris nu, tilte į Ne;:ur.;,,c Debilus nusišaus,ar atvirkščiai.

Aktivistus baigiu gi. maziję: jo p:.saulėžiūr s mokytoj, i r. š' 
ju l s:.v» dulykę. po 5? priešingus pasaulėžiūros rzkyt-e jni,atsį£velu.- 
du i į kupelii.n.. ’autoritetę*’ girnuzi j. ju,raš<. ,pe. 3; neutralieji < v- 
kyt^j..! parašo po 3 su dviei. minusais; elgesiu ,drausmingu: ,tvar'- 
kin^u .,stropu- o be klausi, c pamuš.o u p- 5* dėl t^ ‘’išvadom-sli arit 
metinis vidurkis 4, ir pavyzdingasis abiturientus išsineša iš gi'- 
nuzijus gurbingę br?ndos atestatu be baigium^jv egzaniny,Jst'jęs ‘ 
eken ainį fakultetę,t-np.a utitinkui.es ideologinės korporacijos pir 
iiininku. Kuri laikę v-Žinėja s .v.-, korporacijos filistcriy autuose. 
Kiek vėliau įsigij ir nu s v,jį aut i.Karštligiškai r. ,-bilizu- -ja 
vien-.inšius,ruošdamas ir skc'lbd .mus pus lulčžiūriškni politiškus ir 
politišku! pusr.ulėžiūriškus p.įskaitas.įvairinusiu sukaksiu -n rin<H*
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‘ us.Sėdi garbės prezidiumuose, del didžiausi' "i .oralinio'* pi siten-r 
kiiiiiA. pu. ir$d j.ius,kud jo n sis l.bui jau/’krikŠČi niškai1’ ištįsusi 
ir -‘de; ukr .tiškui" pašiepusi pan..sė .Tu būdu “auklėjunujc brandlni- 
.. ’ tikslu gimnazijų bus galutinei .atsiekusi ir pelitines vaizbos 
/Kulp ateitį,pagrįstu ekonominiais noksi is,savo aktivistui bus 
t. rt nt. vusi.Nesvarbu, jei šios rūšies aktivistp dabarties ir,ateities 
pr aŠJ' ubei raštuose bus,kur nereikėtp ir nebus,kur reikėtp,n<'- 
sinip,k.iblclipjnGsw.rbu, jei sakini: i be turini-? ir Šalutiniai sa
kiniai be p., grindinip, jei nuudė-ė yr- ” peržengi; v. s Dievo ir baž
nyčios".

Gerai atsimenanti Lietuvos pr .eiti tremtyje es-nti liutuyip 
visu.?. .unė ,lietuvip vė ityp tėvai hera tiek n ivūs ir trumparegiai,kad 
ncnuvektp,ko sieki, ir kuriu.? dabarties ir ateities demokratišku
mu yru pagristi tugs burniniai šuva Žiu vii.'.ai su jp garbingais svečiais 
-’ instrukeijp pranešėjais ir "Tre .tinip M.-kyklui" putinkar.p straips
niu aut. rials. . ■-

” Ju.u veikianči a tremties rūkykloje Gksleivip organizacijos, 
kaip skaut.i,ateitininke i teigiamai talkininkauju mokykliniu jau
ni;?? p. .ruoši..e ir auklė jiue '. žaibuis-perkunais guli griaudėti d n- 
eus,u "ateitininkui talkinink- us ’ .Augsburginis suvužiaviraas ir j u 
gynėjui “Ttu.: tinip M 'Ryklyje-' skelbiasi, esp ;ionup<lizuvę išmintį 
ir valdžią lietuvip tremties mokyklose,bet ir jiems reikėtp vadu - 
tis n .rs biliardo ; ėgėjp taisykle t jei nori,kad rutulys kristp į 
krepšį,nup- irškjkad bent antroji tavo k\,j;: siuktp žeriy.',

.. x * z

APIE KOOPERACIJA.
(Tęsinys)

Ir šip dįenp vurtutojp kooperatyvui retinsi dar "Teisingpjp 
R<.ch‘dalia Piinierip" (tokį pav; dininp turėjo 1848 ~.Ruchdnlic,An- 
glij j,atidaryt; 28 kre-per/.tyv steigęjp parduotuvė-27 yyr.ui^ir 1 
esteris.visi verpėjai) sukurtu program--, kuri-.je- suf or* ulru-ti šitie 
jau anksčiau rinėti dėsniui,būtenti

1) dėt.u kratine organizacijos for. u- vienas nurys turi vieni# 
t .ils.,-,nužiūrint jė įneštp pajp skaičiaus: ’

2) prekės a..-riu: s parduodu. ... s tik uz grynus pinigus;
3) nevaržo .as ir neribotas į nariu prie itu.s; ,
4) prekip pardavimas vidutinėmis rinitus kuinm-.is;
5) iŠ; .ūkė jinus sutuupp (dividendo) pagal kiekienu nurim įpirk

tu k .epert.tyvė eun.>; _ . .
6) dalis pelno (sutuupp) turi būti skiriunu narip Švietime; tiks 

luns.
Laikydamiesi Šip dčsnip vertėt jjp kooperatyvai ir jp sąjungos 

pasiekė nepaprasto visuose kraštuose išsivystymo«
Abiejp k._ntinontp koeperatyvp sąjungos yra susiorganizavusios 

į Tai? p tautinu Koc.per tyvp Spjungp.Jos pagrindinis, tikslas ( jau nu- 
t_. tyt.-s nužd,.ug prieš 50 rietp) buvo kelti tarptautinio 
b e n d r g d u r b i tt v i ... c taikos ir žno g i 8 k u - 
n principus. K>ip ūkiškai keuper?tinč tarptautiniu naštų 
gėrybe is keistis organizacija,buvo sukurtu Tarptautinė Diduenp 
B-ndr -ve.

Be vartotojp bendrovip lub.-.i Žyrdę viet^ kooperacijos judėjime 
turi kredito kooperatyvui. Jp buve du tipai i 
Ū! ininkp tarpe kuriamos pagal Ruiffeiseno (1318-1888 r.o; jau nutvčju 
kariškis, vėliau savivaldybininkas, Heddersdcrfo burmistras ir paga
liau aistringus koopurutininKus) dėsnius tuuprenp s k u 1 i n u n o- 
sios bendr?vėsir Schultz? -lelitsch (1808 - 1883 ..-ju - 
rišt .s,S.;kSenij<s ..lesti Delitsch bur. istr.;s,sc.ci dpolitikas,eken. • 
Įstos ir fy. .us k' perutinink?s) principais,skiria -.i i.i&stp ar-.uti-. 

niiidn.r.s ir vėrolevininkai;s - li udieą bankai.Taup.-icnp-skclinunusius 
oendrevės veikiu si. .urane, k clip kuiiap (vulsči-us) rajūne ; nariui • 
vien: s kitT p..žįstu ir Ūztutui nebijo imtis solidarios atsakomybės 
orivš taupyti jus ir kreditu įstaic. s.Jp pi.skolas,-ti^k trumpalaikės 
tiek ir ilgalaikes.-duud.nūs tik p. gal puskclos raštelius.Šip k-.sp 
s.vybė buv?, neapsiriboti .tik sutuunu rinki'-u ir n-mirnin .r-ir x. +•
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eiti ūkminkui-nariui pagelbon.užperkant jam sėklas,trąšus'tpcdargus 
ir pun,Kosos ėmėsi taip, pat ir tarpininkavimu žemės ūkia gaminius 
parduodant.Miesty kredite kooperatyvy-liaudies bnnky tikslas,pagal 
jy Įkūrėjo Sthulze-Delžsciio mintį,yra tapti (savarankiškais) koope
ratiniais bankais su visomis tokiy banky savybėmis.Kredite koopero- 
tyvy finansinis pajėgumus remiasi ne tik sudedamais nariy pmjy kapi
talais,kiek tun tikru solidaria,keleriopos pujy sumos dydžio,atsako
mybe ir tarnautojy pasitikęjįuu.Ilgainiui jy kredito kooperatyvy 
skirtingieji bruožui išniko;šiandiena kredito kooperatyvai kaip ki- 
tos_kooperacijus rūšys turi vieni# tiksi;# - pagelbėtiz savo nariams 
jy ūkiškuose reikaluose.Tę kooperatiniai bankai stengiasi kuo raeio-. 
nalįuu atlikti susijungdami į Tautines kredito kooperatyvy sujungus- 
Centralinius kooperatyvy.’bankus ir,pagaliau,įkurdami net Tarptauti
nį Kooperatyvy Banksy.

Z e n ę s _ū k i e kooperatyvy grupei priskaitenu 
visu eilė žemės ūkio našumu,bei ja gaminiy realizavimu besirūpinan
čiu kccperatiniy bendroviy.kaip tai: pieniniy,skerdykly,kiaušiniyx 
surinkimo, j avy pardavimo, liny perdirbimo,gyvuliy auginio o, bendro- že
mės ūkio mašiny naudojimo

Vienuose kraštuose atskiroms ūkio Sakoms sukuriami savarankūs 
kooperatyvui ir jy syjungos,kitur toki junginiai apima daugį-u ar rą
žiau kooperatyvy grupės.Pav.,buvusioji iki 1940 n.puses Lietuvoje 
žemės ūkio sritį apimantieji kooperatyvui beį jy sąjungos buvo su
siskirstę sekančiai: 1) ”Lietūkis”-Lįetuvcs Žemes U kic_Kooper; tyvy 
Syjunga-apėEiė .bendrę vartotujy bendroyiy prekyby,žemės ūkio mašino
mis, trę šomis ir sėklomis ūkininky aprūpinimu,javy ir bulviy supirki
mu bei purduvimę.statybos medžiagy titkinę ir pan.; 2) ’’PienocentraS’*- 
Gentr.Liet.Pieno Perdirbimo B-viy Sęjunga - savo Žinioj turėjo pieno 
predukty surinkit.;, ir perdirbiny ,kiaušiniy supirkimę ir pardavimu 
bei su tom ūkio šakom susijusį kitę durbyį 3) ”Linas’,-kooperutinė 
Syjungu-buvo plačiai užsibrėžus liny kultūros kėliny ir jy ccderniš- 
kę apdirbinį; 4) ”Sodyta”-kitu koopera.tiniy organizacijai bendrai 
sukurtu bendrovėj(ūkeijy pagrindu) buvo pasiryžus paimti savo Žinion 
duržy,sody ir miško predukty supirkimą ir jy perdirbiny,o taip p:.t 
orgunizucti^plučiu mastu Siu kultūry kėliny; 5) ”Maistas”-iŠ anglis- 

.kai lietuviškos akcinės bendrovės tapęs kooperatiniy organįzacijy 
(Lietūkio"/’Pienocentro”,Kooperacijos Banko).valstybės ir ūkininky 
bendrove,jau buvo stipriui įsitvirtinęs skerdykly-mėsos pramonės Li
koje.

Be šiy pugrindiniy kooperacijos rušiy-vurtotojy,kredito,Žerės 
ūkio-dar gulina rasti kiekvienai ūkinės veiklos sričiai ir atitinka-* 
uę kooperatinį junginį.Kooperatinis draudimas,statyba,spaudos dari -i, 
kuras,žvejyba ir k.tokiu pat veržlumu stengiasi užimti kapitalisti- 
niy ūkiniy vienety vietas.

( Kooperacija šiy dieny tautos ūky.) -
Imant plačia prasme,šiy dieny tautos ūkis yra tiktai kapit;lie

tiniai individualistinis privatus ūkis.Tautos ūkis kaip tk>ks turėty 
būti pajungtus visos tautos,visy to krašto gyventojy ar net vis s 
žmonivės_interesams.Privatus pakitalistinis ūkis remiasi pelno gavi
mo principu.Piniges,kaip lininy priemonė visit s dirbantiesiems yru 
virtęs jy. išnaudojimo įrankiu.

Ekcn^misty nuisa tunu, kad, pasauliniu mastu imant,didieji kapita
listai Sudaro tik apie 5% bendroje gyvent ;jy skaičiau,bet turi apie 
pusę visy pajamy.Gi 95% gyventajy teturi antrą pusę ir gali d'augiuu- 
sia,tik 50% jy pu8iy ganias. :y j y gerybiy išpirkti.Kitę pusę prekiy 
turėty išpirkti tie 5% kapitalistu,t.y. 19 karty kiekvienam asmeniui 
daugiau.0 Kadangi jie negali pastoviai tokio gerybiy kiekio sunaudo
ti, tai atsiranda ganiniy perprodukcija. Ir juo ilgiau tekia padėtis 
tęsiasi,juo didesni prekiy kalnai sondėliuese atsirandu.Nei dirban- ' 
tieji,nei kapitalistai negali jy išpirkti,kadangi* pirmieji tam netu
ri pinigy.u antriesiems neįmanoma juos sunaudoti.Juo toliau tokia 
katastrofa nustumiama,juo ji darosi žiauresnė.Viso to išdavos yra: 
ępyvurty šiaurėjinas.kainy kritimas,uždarbiy mažinimas,gamybos susto
jimas, bedarbė bendra ūk j q krize,Kapitalistai dedr. tuo ntvpin viaoc
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p.-.stangas tokį, išlaukime iki kunjuktūros kilime laikotarpį sutrumpin
ti ir griebiasi vertybių, sunaikinimo{medvilnę degi na, kavų į jurų Nu
verčia urbu kviečiais garvežius kūrenu.Tik naiviems atrodo keista,ko
dėl tas vertybes neatiduoda biednuomenei,pavargėliams ar_ražiuu pasi
turintiems - juk tokių pasauly netrūksta I Bet privataus ūkio vairuoto
jams toks naikinimas nėra beprasmiškas.Jie tuo būdu išinduai prekes 
iš apyvartos,Stengiasi dar didesnio kainų kritime iŠvengti.Bendrai ka
pitalistų iSr.'tdingunui “geros valios” negalina nuginčyti*Jie nepalie
ka neišnaudotas visas priemones., iki karų imtinai,kai tik daugiau r' . •• 
rinkų ir geresnėmis kainomis savo prekei surastų arba,kad ir to paties 
karo pasėkųj,nuo prekių “pertekliaus” apsivalytų.

šiai sistemai priešpastatomas suvisuomenintus kooperatinis tau* 
t .s ūkis.Kooperatinis tautos ūkis dirba ne “1 isvai rinkai”,bet orga
nizuotum vartotojui - visai bendruomenei.Išsiplėtęs krašte,kooperatyvų 
tinklas lengvai guli perinti pagal save p?, skirtį ir pobūdį suvisuome
nintos prekybos,pramonės,kredito įstaigų ir kt.įmonių atitinkamas rū
šis.

■ Įjungus į tautos ūkio tvarkymų kooperacijų savaime sudaromi p 1&- 
n i n g c tautos ūkio pagrindai,nes:

-1. Vartotojų kooperatyvai gali viso krašto platu išaiškinti kiek 
ir kokių vertybių vartotojoms savos krašto įmonės pagamins ir kurie jų 
kiekiai bei rūšys turėtų būti įvežama iš užsienio;taip pat jų tinklas 
gali pilnai irjtas gerybės vartoto jams paskirstyti.

“.žemės ūkiu ir pramonine gamyba besirūpinantieji kooperatyvai _ 
guli planuoti,kuriu kryptimi ir kūrins ūkio Sukas vystyti,kad,patenkin
tų rinkos paklausų,dar. kaip, galint daugiau apdirbtume pavidale gaminių 
parduoti užsieniui ir iŠ t.en įsivežti žemės ūkiui ir vartotojui reigulin 
gų gėrybių.

3. Kooperatinių ..statybos įmonių, pagelba galima racionaliai pla
nuoti ir vykdyti miestuose ir kaimuose būtiniausių trobesių statybų.

4/ Kooperatiniai bankai ir kredito bendrovės gali atlikti visas 
krašte ūkio finansavimo irlėšų apyvartos reguliavimo, funkcijas,derini h 
domiesi prie b.nro tautos ūkio Plano įvykdymo.

5» Draudimo,Žvejybos,spaudos,ir kitos kooperacijos rūšys gali ati
tinkamai įsijungti į suvųjį darbo sektorių.

Visuomenį ūkį turi ir puti visuomenė tv'irkyti.Bukš t avimai, kad įmo
ne s, es.-nšies kooperatinių organizacijų žinioj subiurokrutės,tuo tarpu 
kai privatus imonininkas , siekių s sau pej.no, parodus daugiau iniciaty
vos,-yra visiškai nepagristi.Visų pirma “nesubiuroktatėjusiu“ privačiu 
į; vnininku reikia laikyti tik atskirų,smulkų verslininkų,atitinkantį 
dabar musų pažįstamo “vuizbūnininkc" tipų.Bet ves tik įmonė išsivysto, 
akcinės bendrovės ar kitu pavidalu ir yra vadovaujama sandorių tarnauto
jų', tai jau "privatinė iniciatyvu” pereina tokiems pat "biurkratoms“- 
trrnuutv jums.

Mūsų neprikli.usJiDgyveninc praeitis įrodė,kad keeper, tyvai visiŠ- 
kai^susiveke jiems patikėtame duroe .Besikurdarai kooperatyvai vien dir- 
b:nciųjų iniciatyva ir negaudami kartais netolygios su privašiais įr ni- 
ninkuis iš bankų paramos paskolomis,išugdė mūsų kooperatines įmones,ku
rių reikšmės tautos ūk o gyvenime nei didžiausi skeptikai negalės nugin
čyti.

Suprantama, suvisuomenintų ūkį valdininkui negali tvarkyti. Be t ko - 
perutyvai tuo ir skiriasi nuo valdinių įstaigų,kad jie yra nuolatinėje 
narių,t.y.,visuomenės kontrolėje.Tik lieka_klausimas,kiek kraštas jau 
turi pakankamai paruoštų įvairioms tautos ūkio šukoms vadovauti koopera
tinių institucijų,kurios sugebėtų valstybės mastu perimti ir vadovauti 
suvisuomenintas įmones? mūsų nusiraminimui galimu teigti,kad beveik be 
išimties kiekvienų mūsų tautos ūki^ sritį kooperatyvai kur kas geriau 
tvarkytų negu buvusieji senieji "privatininkai“ arba dar nepatikrintų’ 
sugebėjimų naujieji verslininkai.Vėl tas puts mūsų nesenos praeities pa
tyrimas primena,kad į visas mūsų ūkinio atkūrime sritis po Nepriklauso
mybės atgavimu “privatininkas" nesileido.Patys Lietuves dirbantieji:

"i u .. /. 5 ’’-1 UH* U'-tJ 'J;« ■
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amatininkai,darbininkai,'tarnautojai  .save kukliomis lėšomis 
sukurė Senės ūkio kooperatyvus,vartotoju bendroves,pienines,sker - 
dyklas.Kooperatyvai praskynė kelię mūsų krašto gariniams į užsienį, 
tuo būdu sudarydami valstybės egzistencijos pagrindus.Kooperatyvai 
pajėgs ir vėl atstatyti Lietuvos ūkį.

” SOCIALINIO SAUGUMO PLANAS.”

Atėjus darbe partijai į valdžią,Anglijoj buvo įgyvendintas so
cialinio saugumo įstatymas,seniau vadintas Beveridžio planu.’’Sočia - 
linic saugumo planas” numato socialinę a p s a u g’ę vi
sai t a u t a i, p r a d e d a n t naujagimiu i r ba- i 
g i a 6 t seneliu. Pats šio plane autorius, lordas Beveridge „r- 
yra pasakęs,kad Anglija socialinio draudimo srity yra daug pasimoki
nusi iš Vokietijos,dabar gi -- Vokietija galinti pasimokyti iš Angli
jos. Planu pagrindai yra šie:

1) atskiros grupės bei asmenys neprivalo trugdyti socialinio 
saugumo plano įgyvendinime;bendras visiems naudingumas yra vyriausias 
plano tikslasi

2) Socialinis draudimas sudaro bendros socialinės politikos 
tik dalį; socialinė politika privalo apimti visus sveikatos reikalus 
ir visiškę darbu aprupinimę;

3) plano vykdyme valstybė ir atskiri asmenys privalo bendra
darbiauti; valstybė nevaržo atskiru asmenų, iniciatyvos;ji garantuoda
ma kiekvienam asmeniui aprūpinimo minimumu,leidžia.ir net skatina' 
laisvu ąp.sidraudinę,kad atskiri žmonės bei Šeimos savo laisvu veiki
mu galėtp pasiekti daugiau nei įstatymais nustatytas aprūpinimo mini- 
Musas ir tuo pagerintu, save būklę.

Konkrečiai planas numato: _
1) visi apdraustieji (nežiūrint ju pajamų)»ligos,senatvės ar

nedarbo atveju gauna iš socialinio draudimo fondu-vienodo didumo ren
tas; _ ,

2) visi apdraustieji,nežiūrint ju pajamų ir materialinio pajėgu
mo,moku vienoda didumu socialinio draudimo mokestį;

3) visi apdraustieji moka Socialinio Saugumo įstaigai tik vie- 
nę mokestį,kuris einu į vienę pajamų fondę:visokios pašalpos ir ren
tos eina iš minėtoje fondo;

4) valstybė savo lėšomis prisideda prie'socialiniu draudimo ir
socialiniu saugumo,; . _

5) išmokamos pašalpos bei rentos turi_būti tokio dydžio,kad 
normaliais .laikais kiekvienam ju gavėjui butu garantuotas egzisten
cijos minimumas.

Salia socialinio,įstatymais paremto draudimo,kaip minėjome,gali 
egzistuoti privatus draudimas.Privačiai apsidrausti galį visi,kurie 
neri savo pašalpas bei rentas,gaunamas iš socialinio draudimo,padidinti 
ir turėti pašaipu bei rentų virš egzistencijos minimumu,gaunamu dar 
iš privataus draudimo.Bet revoliuciškiausįa yra toji plano dalis,kuri 
numato valstybinę'sveikatos tarnybą,kurios uždavinys yra ligos atveju 
padėti kiekvienam be jokio mokesčio. Be to,planas nuisat c, visišku pi
liečiu aprupinimę darbu.Pastaraję plano dalį Beveridge nagrinėja savo 
knygoje "Visiškas darbu aprūpinimas laisvoje visuomenėje".Si knyga 
yra išleista ir vokiečiu kalba;ji vadinasi: "Vcllbeschaftigung in einei- 
freien Gesellschaft" leidėjas,-Verlag Ottinger und (Jo,Hamburg.

Dėl finansiniu sunkumu,numatyta,planę įgyvendinti tik palaips- 
nįui.Pašaipus numatyta pradėti mokėti nuo 1945 metu;bet normalios ir 
atitinkamu didumu senatvės rentos (pensijos) bus mokamus, nuo 1965 m.

Kad būtį. įgyvendinta visos tautos socialinė apsauga nuo lopšiu ii.' 
karsto,turi būti sukeltos milžiniškos lėšos.Iš nustatytos sucialinio 
Saugumo sąmatos skaitytojas pamatys,kaip konkrečiai atrodo "Socialinio 
saugumu planas". v ■ .

Skaičiai įmani milijonais svaru sterlingu-
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S o čia 1 i n i s . d r a. u d Ina s
I š 1 • i d c. s :
Pašalpos bedarbiais........................ 
Pašalpos ligoje............................................. ...............  
P šalpos neiaiming: is atvejais ir senatvėje 
Pensijoms (rantams) ............................................. .. 
N .šlėms ir našlaičiams.................................... ... 
Pašalpos motinystės atveju................................. ..  
Vedybų pašalpos’ ...........................................................  
P š Ipos mirties atveju......................... .. .. . ..........  
Ali inistraci jos išlaidos......................................... 
T utinio socialiniu aprūpinimo pašalpos.... 
V.ikų priedelis......... .. .................................................... 
Sveikatai ir poilsiui.....<..................................

1945 n.
110.
57.
15*

126.
29.
7.
1.
4.

18.
47.

113.
170.

1965 m.
107. -
71.
15.

300.
21.
6.
3.

12.
18. -
32.

103.
170.

s augumo a -

1965 m.

Iš v i s o t ............ 697. 858.
Šitos skaitlinės aišk.ai rodo kokioms socialinių negerovių-ka

tegorijoms bus daromos išlaidos. Socialinio aprūpinimo ir 
p jamas sudarys:

1945 m.
Valstybės įnašas....................................................  351.
3qc.draudimo įnašai ..................  194.
darbdavių įnašai...........................      137?
Kitos pajamos...................................................    15.

132.
15.

Iš viso pajamų: 697. 858.
Tuo budu socialinio saugumo planui įvykdyti reikalingos lėšos 

j?.. nedaug kų mažesnės,kaip normalių laikų valstybės biudžetas.Angli
jos darbiešių vyriausybė yra pradėjusi neatlaidų karų su socialinė - 
mis negerovėmis ir tam karui laimėti bus dedamos visos pastangos.Nuo 
jo pasisekimo pareis bent artimiausiam laikui ir Darbo Partijos liki
mas. x

SOCIALIZMO KELIAS..
Leone Biuro knygų "A l’uchelle humninett paskaižius.

Seno prancūzų socialistų lyderio Leono Biuro vardas gerai pa
žįstamas ne tik viso pasaulio socialiatams,bet ir plačiajai visuome
nei .Jis yra neabejotinai vienas z, minusių socializmo kūrėjų ir vadų, 
lud suprantama,kad jo žodis yra programinis,nors jis į tai ir nepre
tenduotų. Suprantama taip pat,-kad jo paskutinė knyga.pasirodžiusi 
1945 m,knygų rinkoje buvo greitai išgraibstyta ir iššaukė gyvų komen
tarų. Tux*ime galvoje jo veikalų ” A l’echelle humuine” (’’Humanišku 
mi s tu" ) _, kurį jis parašė 1241 m.., būdamas kalėjime, ir kuris galėjo bū
ti išleistas tik po Prancūzijos išlaisvinimo.Bekomenduodami visiems, 
turiu turi progos j šitų knygų per skaityti, norime šia pat duoti keletu 
inžių iš to visais atžvilgiais įdomaus ir instinktyvaus veikalo.Jis 

vt-rtaS perskaityti ne tik socialistams,kurie ras šia atsakymų į daug 
p- inių šių dienų socializmo problemų,bet ir visiems tiems,kurie ge 
ciau nori pažinti paskutinių įvykių prasmę ir ieško kelių,kaip išei
ti iš politinės krizės,kuri taip sunkiai slegia kiekvienų ypač Euro
pos žmogų.. - • , ■ \-

Nurs,kaip minėjone,knyga parašyto 1941 m..vadinas,pašio naciz- 
apogėjaus metu,kada dar daug kas lenkė galv$ prieš nacinės Vokie

tijos triirofų, L.Blumas mokėjo jau tada įžvelgti totalitarinių rėžimų 
iubirėjimų ir. demokratijos pergalę.Jis per daug gerai pažįstu ne tik 
'runcūzijcs.bėt ir viso pasaulio politikes veidų,kad butų ners trumpam 
alkui susvyravęs dėl jos eigos.Be abejo,tokiu žmogaus prognozui nėra 
untuzijos pagimdytos pranašystės,bet iš gyvenimo tikrovės savaime 
laukiančios išvados.Būdamas socialistas L.Blunas moka vertinti skeno-
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jaiftl.S'-ęiuiįnl i» politini daturtiva bjvvMuę* i? it j* a-.iyyvi i^> i..t> 
ateičiai.Jo Jo nė gi-amas sukis,kurį jis kartoja ir čia apkalbamoje 
knygoje yrąs "Mes dirbame dabartyje,bet ne dabarčiai" (228 pusi.) . 
Jis mėgsta cituoti NietSch.es žodžius:"Tebūnie ateitis ir tolimiausi 

.^dalykai jūsę kiekvienos dabartinės dienos taisyklė.Aš tau patariu 
mylėti ne artinę,bet tolimiausią",. •,

Tame veiksle,kuris padalintas į aštuonis skyrius,analizuojami 
du dalykaispaskutiniai Prancūzijos ir Europos įvykiai (ypač nuo 1936 
m.) ir ateities perspektyvos*Be abejo dėmesio centre, yra Prancūzija 
ir jos.socialistu partija,tačiau čia rasime paliestas ir visas kitas 
teoretines ir praktines Prancūzijos,Europes ir pasaulio problemas. 
1940. .m.Prancūzijos katastrofa yra ta ašis,aplink kurią ir-sukasi vi- 
'sas jo analizės ratas.Bet L.Blumas neina tuo keliu,kaip daugelis pr >- 
pagandistę,kad suverstu visę kaltę ant atskirę nsmenę.Mtikuodanrs 
ir tai labai .aštriai atskiras institucijas,svarbiausią buržuazinę 
demokratiją,kaip tokią,kuri"pasirodė neverta savo vaidmens",jis iš
drįsta, blaiviai ir kritiškai nupiešti ir darbininkę klasės vaizdą.Jis 
pripažįstą,kad darbininkę klasei,kad patrauktę visą tautę kartu'su 
savimi,truko "tautumo,didžiadvasiškumo,idealaus pasistatymo,aiškaus 
altruizmo ir pasiaukojime kolektyviniam reikalui" (145 pusi.).

įdomus L.Blumo atsiskaitymas su prancūzę kompartija ir su k.o u- 
pizmu aplamai: (1J1*-138 pusi.) ."Stalinas išdavė taikę",rašo L.Blumas 
sąryšy su Stalino-Hitlerio susitarimu 1939 m.," ir komunistę partija 
su užsispyrimu likdama jan_ištikima,išdavė Prancuziją"-(131 pusi.). 
Toliau analizuodamas pranzūzę- kompartijos laikyseną to' fakto akivaiz
doje,L.Blumas daro išvadą,kad "pranzūzę kompartijos vadovavimas ne
priklausė jai pačiai,bet buvo diriguojamas iš išorės" (132 pusi.). • 
"Dėl to ji nėra internacijanalinė partija,bet nacijonalistinė,užsie
nio partija".Ji aklai klausiusi S.Sęjungos.padiktuotę įsakymę.Toliau 
.autorius svarsto,kokį vaidmenį_turės ateities Prancūzijai ir pasauliui 
komunizmas aplamai. "Kad pranzūziškasis komunizmas butę tolėrUo jnnr-s 
kaip darnus elementas tautiniame organizme,būtinai reikalinga,kad 
įvyktę radikalus pasikeitimas, arba jo ryšiuose su Sovietę Rusija,ar
ba SovįetęJRusijos santykiuose su Europos bendruomenę.Reiktę,kad 
arba prancūziškasis komunizmas atsipalaiduotę nuojSovietę’iRusijos ar
ba kad Sovietę Rusija pasisakytę už Europy,o galbūt vieno ir kito" 
( 137 pusi.).

Pasisakydamas įPrieŠ "buržuazinę demekratiję" (1(0 pusi.).L.Blu
mas kelia "socialinės-demokratijos" reikalą., kuri šalia politinės lais
vės garantuotę ir ekonominę laisvę (163 pusi.). L.Blumo nuomone,poli
tikos negalima atskirti nuo ekonomikos.Buržuazinė demokratija davusi 
politinę laisvę,nepanaikino ekonominio išnaudojimo.Socialinė demokra
tija mokės išspręsti abi Šias problemas.L.Blumas ypač užakcentuoja, 
politines laisves,kurios paneigęs sovietinis komunizmas.Socializmas 
neneigiąs nei "moralinię 'nei dvasinię vertybię",nei "d-:,ros nei gar
bės jausmo" (216-217 pusi.) .šitie L.Blumo teigimai iššaukė gyvo atgar
sio ypač katalikiškuose sluoksniuose,kurie jais, remdamiesi svarsto 
socializmo ir krikščionybės santykię klausinę. "Socializmo tikslas", 
rašo L.Blumas,"yra sukurti universally visuomenę,kuri remtųsi lygiu 
teisingumu tautę viduje ir lygi: tai ka tars tautę".

Šiomis trumpomis pastabomis negalima apžvelgti visus tuos klausi- 
mus,kurie nagrinėjami L.Blumo knygoje.Sali: bendrę vedamęję linijų 
randama čia daug politinės išminties įvairiais taktikos klausim-is. 
Pav.jo pasisakymas dėl politinės kovos. "Politinė kovo nėra spert-s;, 
tačiau kaip visos kitos kovos formos,ji degraduojama,ji tampa šlykšti 
stebėtojoms,jei ji nesilaiko tom tikrę taisyklię ir jei tos taisj'i - 
nestato ribos padorumo ir lojalumo minimumui" (71 pusi. ) .Kaibėda s 
.pie socialistę veiklos metodus -L-Bluim.s snko:"Mes turėtume duoti - 

vigarbos visiško altruizmo,dvasios didybės pavyzdį,nesotii yra .< - 
patraukia jaunas jėgas.Mes turėtume siekti aukštę tikslę,visuomet, 
išmesti šlykščias ir nešvarias priemones,net ir tas,kurios p-.naudo j - 
ma prieš mus.Nereikia pulti,jeigu mes esame puolami;nešmeižti,jeiį u 
mes esame šmeižiami"(153 pusi.).

Socializmui stato jis ne tik didelius uždavinius,b.et ir didelius
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reikalavimus.Tik įvykdęs tuos reikalavimus socializmas galės pasiekti 
Savo tikslę.Tik tada ’’gulės triumfuoti tas demokratinis heroizmas,tais** 
rio kovos užpildė visę Europos ir pasaulio Šimtmetį.Tuo budu rriteriaFtf 
listinė istorijos koncepcija pilnai persisunks respublikonišku ir hu-> 
manišku idealizmu” (155 pusi.).Atiduodamus pirmenybę kolektyvui, L. 
Biustas daug vietos skiriu individui,šeimri,visuomenei.Tos jo knygos 
vietos taip pat sulaukė plataus atgarsio kitę pasaulėŽiurę sluoks - 
niuose.Perskaitęs L.Blumo knygę aiškiai pamatai tę baisią. prarają, 
kuri skiria socializmą nuo sovietinio komunizmo.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SįJUNGA JAV PAKEITĖ SAVO VARDį.
Liėtuvię Socialist^. Sąjunga, (LSS) pakeitė save- vardą.Ji dabar 

vadinsis A m e r i k o ..s Lietuviu. Socialiem o k - 
r u t ę S ą j u n g a . Sumanymas pakeisti sąjungos pavadinimą kilo 
paskutiniame praeitę metę LSS suvažiavime Bostone.Sį suvažiavimo nu- 
ijįgig* P;,tvip’tino visuotine s sąjungos narię balsavimas arba referen- 

Sum^nymas pakeisti vardą kilo iŠ to,kad pastyraisiais laikais 
’’socialistais” pradėjo vadintis tokios organizacijos ir. parti jos, ku
rios nieko bendro neturi Su tikruoju socializmu;pavyzdžiui,Vokietijos 
naciai vadinosi ’’nacional socialistais ,kaikuriuosfe kraštuose socia
listu. vardu dangstosi komunistai.Krikščioniškosios ir klerikalinės 
srovės Vokietijoj taipgi pasisavino krikščioniškojo socializmo vardą.

’ Tikrieji socialistui,priesš 80 metę, pradėję kovę už socializmą, 
kovoja ir už socializmą,ir už demokratiją.Socializmas be demokrati
jos neįmanomus; todėl demokratinio ‘socializmo šalininkai ir ję su - 
kurtosios partijos nuo senę, laikę, vadinasi socialdemokratinėmis par- ' 
tijbmis^ ‘

Musę: draugui Amerikoje turėjo ir savę motyvę šiam pakeitimui 
padaryti: ir Amerikoje (JAV) socialist^ vardu pradėjo dangstytis 
įvairus gaivalui.Pačię. amęrikiecię socialists partija prieš kurį lai
kę įsteigė Sociuldemokratę Federaciją t.y. pakeitė savo pavadinimą.

LSS referendumas pakeitė sąjungos konstituciją-statutą ta pras
me, kad Sąjungos ’Centro Komitetą sudaro ne 5,bet 9 nariai.Tš pastaro
jo skaičiaus pagal pakeista statutą penki C.Komiteto nariai renkami 
iš vienos apylinkės,likusieji keturi iš įvairię koloniję.Referendu
mus patvirtino šios sudėties Centro Komitetą-: J.Glaveskas,B.Spudie- 
ne,M.Swingle,J.JonuŠkis,P.Grigaitis.Ph.Warner ir J.V.Stilson. > 

Generalinio sekretoriaus pareigas einu drg.J.Buivydąs.Linkime 
Amerikos lietuviams socialdemokratams geros sėkmės ję darbe.

.LSWILLE” REDAKCIJOS ATSAKYMAS.

Savo laiku LSDPartijos Dęlegatura užsieny.reaguodama į min. 
Ulrich’o kalbą Stuttgarte rytę tremtiniu klausimu,yra pasiuntusi 
laikraščio "Volkswille" redakcijai "A.K." 6-au numery paskelbto tu
rinio laišką.Kiek vėliau Delegutura yra gavusi ’’Volkswille” redak - • 
toriaus apsakymą,kuriame jis apgailestauja,kad dėl_l bai kuklaus 
laikraščio dydžio negalėjęs paskelbti jame delegatuos gautąjį laiš
ką, >et su jo esminiu turiniu yra supažindinti partijas funkcionieriai 
tinkamam ję suorientavimui*.

Laiške kartu nurodama į tai,kad Vokietijos Socialdemokratu Par
tija -šiuo metu esanti ypatingoje padėty ir turi skaitytis su tuo,kad- 
Vokietijos rytus okupavę Sovietai yra Vakarę aliantę sąjungininkai, 
k.-.s verčia ją laikytis tam tikros taktikos.Redakcija prašo suprasti 
labai komplikuotą padėtį tarp Rytę. ir Vakarę,iš savo pusės suprasda
ma ir musę tremtinię būklę.
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