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ŽODIS J "MAŽAJI” ŽMOGŲ. - '

Mes kreipiamės Į ’’mažąjį.” Žmogą. Bet ar mūsą tarpe yra tokią? * ’ 
Juk visi esame ar norime būti dideli žmonės. Deja,yra.Dabarties gy
venimas Žmones rūšiuoja,ir-nori ar nenori - kiekvieną stato į vieną 
ar kitą socialinę padėtį.Kopiant aukStyn,kartais pavyksta įsilaužti . 
į išimtinę.
- . Ką gyvenimas nuiį'kiuoja į ’’mažojo” žmogaus- padėtį,dažanai jam . 
dar nepradėjus gyventi ir veikti? Tai tuos,kurie visuomenės gyvenime 
atlieka eilinės skruzdės darbą,svarbą savo esmėje,bet menkai vertina
mą. Tai yra "paprastas" darbininkas ar amatininkas.eilinis ūkininką 
įstaigos ar įmonės mažai kieno pastebimas tarnautojas,-tai vis žmonės, 
kurią mūsą tarpe yra tūkstantiai ir kurią dėl ją daugumo dažnai ir 
nematom.

Ar jie tikrai yra maži? Kai javais sužaliuoja musą platūs lau- . 
kai ir rudenį atneša visiems reikalingą derlią;kai fabriką darbas 
pripildo sandėlius,krautuves ir kiekvieną pastogę;veikia laikrožio 
tikslumu transportas; iš Žemės dygsta gražus ir negražūs pastatai ir 
visur reiškiasi gyvas,stiprus gyvenimo pulsas,tūlam gal ir ateina gal- . 
von mįntiSA "Tąį^sk^ązd^ią darbas".Bet ir Šia dažnai norima aprėžti 
Skruzdės nttopSlnaŠ: ViŠKSts pas mus del to gerai eina,kad viskas gerai 
patvarkoma. 0 tvarko gyvenimą,kaip mes. žinome,"didieji" žmonės.Net 
tremties būklė,kurioje mes tūkstantiais atsiradome,neišlygino tarp ' 
"didžiąją" ir "mažąją skirtumo;tas skirtumo pajautimas laikosi bent 
praeities atsiminimais ir ateities viltimis.

Ar tam tarp "didelio" ir "mažo" žmogaus skirtumui yra koks es
minis, gamtos padėtas pagrindas; tarp socialiai didelio ir socialiniai 
mažo? Mes manome,kad ne. Visi esame žmonės. Ir iŠ sknuzdžią tarpo,ne
žiūrint žiaurią gyvenimo sąlygą,prasimuša paviršiun reto gabumo .žmo
nės; bet dar daugiau pasilieka pilkoj minioj,nepasireiškusią,gyvenimo 
ūžtrintą ir visuomenei savo gabumais dingusią.Iš kitos pusės, "didžią
ją tarpe mes lengvai priskaitysime šimtais,jei ne tūkstančiais,tokią, 
kuriuos drįstume pavadinti pelą maišais.Jei vis dėlto jie pirmauja gy
venime, tai ar del to,kad malonus likimas ją gyvenimo kelin įdėjo nepel
nytai ęerą kraitį;arba del to,kad iš tėvą paveldėjo tam tikrą sociali
nę padėtį; ar del to,kad ją visuomeniniai santykiai padėjo jiems be 
ypatingą gabumą prasimušti į pirmutines gyvenimo eiles.

Tie visi, socialiniai skirtumai,nepelnyti gyvenimo laimėjimai 
vieną ir nepelnytas gyvenimo skurdas kitą,didžiulėj savo daugumoj yra 
dabartinės gyvenimo santvarkos ir iŠ jos išaugusią socialinią santy- • 

. kią padaras. kėš manome,nieku nepateisintas padaras. Ar_ateity,išlais
vintoj Lietuvoj,bus ir pas mus kitaip? Gali būti ir nebūti - beveik 
viskas pareis nuo mūsą pačią . . 1

• Dabar pas mus labai daug kalbama apie vienybę.Tos kalbos prasi
dėjo jau seniai,ypač,kai po 1926 metą perversmo pas mus atsirado tau
tos vedas,kurio visi mes turėjome klausyti.Kad klusnumui palaikyti_nebū ■ 
tą reikalinga per daug policininką,buvo mestas "tautos vienybės" Sukis. 
Tuomet vienybė buvo suprantama kaip tautos klusnumas vadui.Kai dabar 
kalbame apie vienybę,jos reikalą diktuoja mus ištikusi nelaimė.: neturi
me laisvės ir normalią gyvenimo sąlygą;tauta okupanto yra žvėriškai 
žudoma ir turi pakelti neįsivaizduojamas moralines kančias.Net mes,trem
tiniai,už savo gyvybės saugumą turime mokėti labai brangią kainą.Mes 
visomis jėgomis siekiame atgauti prarastą,iškovoti musą tautai laisvo
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gyvenimo sąlygas.Pridėkime;daug kas norėtą,kad ir išlaisvintos Lietu
vos gyvenimas butą toks,koks jis buvo.Mes norėtume,kad jis būtą kitoks 
ir kad laisva Lietuva ksurtąsi naujais pagrindais a Bet atgauui laisvę , 
patikrinti galimumu taip tvarkytis.kaip mums reikalinga,-tas uždavinys 
stoja prieš mus Visus kaip visiems vieningai būtinas, 
8u/o siekimus_įgyvendinti mes galime tik per kovą.Kova reikalinga visą 
i.ūsy jėgą subūrimo, reikalinga vienybės .Tik'dėl tos vienybės 
esmės turime aiškiai ir iš anksto susiprasti.

Vienybė tremty nesunku pasiekti; be krašto ilgesio 'ir jo tragiškos 
padėties atjautimo mus šia gerokai sulygina ir suvienija UNRRA’os katįL 
Bet kas bus,kai mes grįšime į išlaisvintą Lietuvą? Mums atrodo,kad rnūbį 
vienybė tuomet turės išlaikyti labai sunką, egzaminą. Iki Lietuvos sienos 
visi grįšime vienu keliu ir vieningi;bet kai tik ją peržengsim,vienas kė 
lias išsišakos į šimtą,ir kiekvienas eisim.i savo namus sa
vu keliu.- Kas turi dvarelį,gerą ūkį,įmonę - grįš į juos.Kas turi 
mieste gerą namą,kad ir bolševikišką, blakią apniktą,-grįš jo išvalyti ii 
^ame gyventi.Kas turėjo gerą vie tą,pasistengs ją sau patikrinti ir atei
čiai.Bet bus daug tokią.,kurie nieko neturi ir eis savu keliu į nepa
tikrintą rytoją. Ar geri pažįstami,atsisveikindami Virbaly 
ir sakydami viens kitam "Sudiev”,nepasakys tuo pačiu "Sudiev" ir mūsą 
vienybei? Ar ne del to daug kas,kai mes Šiandien keliame klausimu, kaip 
męs išlaisvintoj Lietuvoj tvarkysimos, atsako:"Dabar man tas nerupi; rei 
kia išėvoti kraštui laisvėj o jau vėliau Žiūrėsime!" Ar ne del to jie no 
atidėti vėlesniam laikui musą susitvarkymo ateity klausimą, kad jie mane 
grišią į senąją Lietuvą, į senas užtikrintas vietas; jiems laisva Lietui 
ir reiškiu tas užtikrintus vietas. Mes manome, kad tokiąyra labai daugi 
jiems nerupi, kad išlaisvinta tėvynė vieniemsgali virsti motina, kitiems 
pamote.

Mes socialdemokratai, norime, kad laisva, demokratiška Lietuvą visi 
būtą tikra motina; kad joje nebūtą nepelnytai privilegijuotą ir neteisiu 
gai skriaudžiamąją; kad joje nebūtą "dideliu" ir ’-mažą" žmonią; kad visi 
mes būtume dideli, vienas kitam britiški ir bendromis pastangomis siekiį 
bendros gerovės. Mes galim tai padaryti, nes laisvoj Lietuvoj patys kurs 
u.e sąvąjį gyvenimą ir taip, kaip norėsime ir kaip-pa jegsime.

Vadinasi, reikia gero noro ir gero supratimo.
Musu ateities gyvenimą turime kurti naujais pagrindais.
Lietuvos Socialdemokratą Partijos Lelegatūros" ūžsienyje paskelbtos 

musą programines gairės, pridėtos prie "A.K." numerio, bendrais
bruožais nusako, kokios Lietuvos mes siekiame.Mūsą^siekimuose nėra "dide 
lią" ir -"mažą" žmonią. Mes norime pas- mus tokios santvarkos, kuri padėti; 
r.i-kvienam pasidaryti žmogum tikrąja to žodžio prasme. Mes nesame svajot 
.jai. Žmonijos gyvenimo evoliucija eina ta kryptim, kurią nusako socialde 
moKratija; bet ji vyksta ir yra vykdoma pačią Žmonią pastangomis. Šią ,di 
ną vakarą Europa aiškiai tai vaizduoja. Mes su visu griežtumu atsiriboja 
nuo bolševizmo, nuo rėžimo-, 'kuris Žmogą pavergia ir paniekina, nesibijo*' 
damas jo sunaikinti; kuris socializmo idealą iškeitė į žiaurią policinę 
valstybę, grupės asmeną sauvališkai valdomą. Mūsą siekimą pagrindas - ne 
i.lastojama ne tik politine, bet ir socialine demokratija. ......

"Kas gali ką prTki^tT"musą siekimą moralinei’ esmeišalinti iš žino 
nią tarpo išnaudojimą; siekti bendros materialinės gerovės; sudaryti są
lygas, kiekvieną įgalinčias visokeriopai vystytis ir kultūriškai augti? 
IŠ geros valios žmonią - nė vienas. Bet jeigu egoistiški asmens ar paski 
visuomenės grupią siekimai norėtą pastoti kelią į naują, teisingesnę, vi 
supmenes daugumai.naudingą . santvarką, visi tokios santvarkos Šalininkai 
turi stoti kovon už jos įgyvendinimą. Pirmoje eileje turi tie, kuriems 
dabartinis gyvenimas yra pamotė, visi "mažieji" Žmonės. Kovoti turime to 
mis priemonėmis, kurias tiekia nesuklastota demokratiška politinė santva 
ka.

Kad kova už naująjį gyvenimą bitą sėkminga, ji turi būti organizuot 
ir tęsiama iki bus laimėta. Kovos'organizuotumą, pastovumą ir sekminguną 
gali patikrinti tik vieninga, į vieną partiją susiburusią“žmonią valia i 
veikla. Aiški programa; aiški veikimo taktika, suderinta si giliu įsitik 
nimu, yra musą siekimą vykdymo pagrindas.

Del to mes kviečiame visus_-’mažuosius" žmones, kuriems musą siekimą 
yra ją siekimai, burtis į Lietuvos Socialdemokratą Partiją. Burtis jau 
dabar?, tremty, kad iš anksto nasiruoStume jmisu nftdavin-iamc. 4 6io4w>n+Av
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sietuvoj. Burtis iš įsitikinim? ir su pasiryžimu iškovoti ir sukurti lais- 
rą, demokratišku, darbo Žmonių Lietuvą. '

Mas kviečiame į mūsą Partiją ne tik ‘’mažuosius” žmones. Pasaulinio 
.aro audr^ ir ią sekę įvykiai daug ką privertė perkainoti turėtas vertybes 
.r pastate kryzke^ėn. :.'o likimo neišvengė nei musą inteligentija, nei 
paž musv jaunimas. Ir jiems einant į visuomeninį darbą, gyvenimas momen-.^ 
as stato grieštą klausimą.: "Kur eiti ir su kuo?” Esame gal tiek geresnėj 
iŽ kitus padėtyx kad mūsą inteligentai ir savo, kilme ir visu savo nusitei- 
:imu nėra atitrukę nuo darbo Lietuvos, supranta jos vargus ir lengvai- su- 
>ras jos siekimus. Kartu supranta, kad intelijentijos vaidmuo atkuriamoj 
ietuvcj bus ypatingai svarbus. Mes norim tikėti, kad atsiras inteligentu 
.r ypač jaunimo, kurie supras ir mūšy, siekimus. Mes. džiaugsimės, jei jie, 
lėdamies prie bendrą tautai uždaviniu. įgyvendinimo, papildys musv gretas 
i&ndfam žygiui už tautos laisvę, pažangą ir gerbūvį.

Kai kas bus greitas mus pakaltinti, kad, kurdamies kaip partija, tuo 
irdome tautos vienybę jai pavojingiausioj valandoj. Mes nesibijome to 
i-iekaišto d^l to, kad juo nesamo kalti. Ir mes esame už vienybe tautos 
nndruose siekimuose, ką esame įrodę visa Lietuvos Socialdemokratą Parti
jos 50-ties metą veikla. Bendrą uždavinią ateity turėsime dar daugiau^’ 
tet mes nesame už vienybę iki' Virbalio. Mes norime didelės ir sąmoningos 
dehybėš; tokios, kuri Vakarą "Demokratijas pavojaus valandoje sulydė į 
dieno uolą ir atnešė joms, pergalę; už vienybę bendruose uždaviniuose, 
ifat kartu už laigvę kovoti ir kreipti gyvenimą tuo keliu, kuris musv įsi- 
ieinimu vestą musv kraštą į laimingesnę ateitį.Dideli Įvykiai ir pasikeis 
linai, kuriuos gyvename, reikalauja iš kiekvieno nuoširdaus ir greito ap- 
ilsprendimo. Mes sveifcinsim kiekvieną_apsisprendusį musv siekimv naudai, 
.aipo idėjos, ir bendrv žygiv draugą musv eilėse.

” mDsų tautiečiams, išvykstant anglįJON ”
Britv zonoj esančią baltą, taigi ir musv tautiečiu skurdžiame gyveni- 

ie vyksta esminis ir radikalus pasikeitimas. Būtent, okupacinė Britu vy- 
iausybė 1947 m. balandžio mėn. antroje pusėje pradėjo baltus gabenti dar
iams į Angliją. Pirmieji transportai jau pasiekė Angliją ir įsijungė bri- 
ą darbo procesan* Veik kasdien eina vis nauji transportai. Kalbama trem- 
iniy tarpe ir rašoma anglį; spaudoj, kad bėg^ artimiausiv mėnesią busią 
nglijon pergabenta per lėb.oąo DP. Dar daugiau, Maskvos konferencijos mė
lį kaip buvo diskutuojamas DP klausimas, britą užsienią reikalą ministe
rs Bevinaš pareiškė kad Šią metą bėgyje iš britą zonos bus išgabenti visi 
P. Bevinas nenurodė kur tie DP bus išgabenti, iš jo pareiškimo aiškėja, 
ad britą vyriausybė yra pasiryžusi savo okupacinėj zonoj baigti pagaliau 
u DP problema savo priemonėmis ir pagal savo niuožiurą

Britą vyriausybės DP problema sprendžiama antrojo 
a saulinio karo p a d a r i n i ą Šalinimo p 1 o t- 
ė j., atseit, įjungiama į besūsivarkiutį - ! j pokarinį gyvenimą keletas 

imtą tukstančią asmeną, kurie karo audrą buvo išplėšti iš savo nuolatinią 
genamą vietą ir bėgy dvieją pokarinią metą nepajėgė dėl tą ar kitą prie- 
as&ią surasti naują gyvenimo išeitį patikinančią jiems maždaug normalią 
įzistenci ją. •

Atrodo, kad baltams tokią uaują_gyvenimo vietą Britą vyriausybė nu- 
prendė surasti bent laikinai britą ūkio darbo procese. Tuo tarpu"dar ne-. 
IŠku ką britą vyriausybė padarys su nedarbingais baltą bendruomenės na- 
iais, t.y. vaikais, seneliais, invalidais,Atrodo betgi, kad jie taipogi 
įdės sekti darbingus šeimos narius, Kartu tenka pažymėti, kad britą vy- 
iausybė baltą įtraukimą darbo procesan visai atvirai laiko b a n d u - 
u o j u įtraukimu, kurs pa rodys ar tas naujas darbininkas 
r i g y s anglą ?• e ' n d r u o m e n ė j, ' a r ne. Tas bandoma sis 
dvotarpis žada trukti vienus metus, po kurio seks arba naujo darbininko
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visiškas įjungimas į britu darbo, procesą. arba, jo galutinas atstūmima; ir, atrodo, perkėlimas atgal Vokietijon, kaip tai daroma su lenkais, ku“ 

rie nenori ar negali įsijungti į normalu britą gyvenimu.
Anglijos darbo procesan baltąi jungiami, kaip paprasti darbininkai 

ir vargu kol bus pramokta kalbos, pažinta papročiai ir t.t. teks dirbti 
savo specialybėj. Kaip darbininkai baltai visai atžvilgiais sulygi
nami su britą darbininkais. _

Aišku, kad ta lygybė bus daugiau morališkai-teisinio pobūdžio negu 
faktina. Nemokant kalbos, nežinant gyvenimo papročiu baltai' ir negali 
svajoti apie visišku lygybę su britą darbininku. Bet pastatymas lygybės 
su britą darbininku moralinė j.-teisinė j plotmėj yra labai. didelis dalykas 
ir duoda kiekvienam galimybę pasiekti ir faktinąją lygybę ir su laiku pa 
sidaryti pilnateisiu nariu britą bendruomenės. Bet Štai Šia mes ir prieį 
name prie esminiu klausimu.

Didžiojoj Britanijoj jau antri metai vyksta esminiai socialiniai 
pasikeitimai, kaip patys britai vadina ’’silent revolutioi 
t.y. t y 1 į revoliuc i_j a. Paėmus darbiečiams vyriausybę į savi 
raukas, tylusis revoliucijos plūgas_pradėjo arti DidŽ. Britanijos socia
liniai politinį ir ekonominiai kulturinį gyvenimą, giliai, plačiai, visa
pusiškai, pagrindinai pagal darbo partijos socialistinę programą. Nors 
,konservatoriai, atstovaujantieji britą, kapitalistus vis labiau tai revoll 
cinai priešinasi ir protestuoja, bet atrodo, kad darbiečią vyriausybė, 
nežiūrint nieko puškely nesustos ir užbrėžtąją programą vykdys toliau 
pn-grindinai pertvarkant Bri t_ą Imperi jo 
s o c' ialinę ir politinę struktūrą. Tai ^yks bent 
iki nauju paralamento rinkimą, t.y. dar tris metus, 0 jeigu ir naujuose 
rinkimuose darbiečiai gaus tokią pat absoliutinę daugumą ,kaip dabar, Ži
noma, tylioji revoliucija bus vykdoma toliau.

Ta revoliucija neveltui vadinama tyliąja. Ji vyksta be mitinginio, 
totalistinėm valstybėm įprasto ermidelio ir, kas svarbiausia, be šuva 
žymą ir bent maŽ'iausio politinės demo
kratijos principu pažeidimo. Priešingai, ji vyk
sta kaip tik pilnos, tikros, neklastotos demokratijos sąlygose, garantuo
jančiose kiekvienam asmeniui pilną laisvę ir neliečiamybę ir praplefiiant 
tą eemokratiją socialine prasme.

Taigi mes lietuviai,išvykdami.į Angliją,persikeliame į tokias poli
tines sąlygas,kurią mes,deja,nuo su virš dvidešimts metą ne t u rė
jom, ir, kokią daugelis iŠ mūsą iš viso nesame mafy 
ir i Š g y n e n ę.Juk pradedant 1926,m.gruodžio mėn.perversmu Lietuvos 
politinis gyvenimas vystėsi diktatoriškoj ir totalistinėj atmosferoj iki 
pat Lietuvą užimant Sovietams. Po to sekė dvi totalistinės okupacijos,gyvs 
uimas Hitlerinėj Vokietijoj ir,pagaliau,labai tolimus nuo demokratijos 
lagerio gyvenimas Hitlerinio Reicho griuvėsiuose.

Per visą tą laikotarpį,tiksliau iki Trečiojo Reicho Žlugimo,demokra
tija buvo tik. ikoneveikta.O, Žlugus Trečiu jam. Reichui, nors daug kas mūsą tau 
tiečią ir Saulią virto Raudais.ir pasidarė demokratais,bet ta demokratija 
daug kam buvo ir tebėra tik maskė.Užteks kai kuriose valstybėse aiškiau 
pasireikšti reakciniams'elementams,kaip kad pav.Prancūzijoj gen.de_Goliui 

. neaiškiai pusikakyti už autoritativinį režimą, kai mūsą nau
jai iškepti .demokratai tuoj pradėjo kelti savo galvas ir prancūziškam gene 
role matyti išganytoją.

-Išvykus Anglijon kiekvienam reikės visiškai aiškiai savo politiniai 
socialinė fizionomija išryškinti,Prie to vers konkretus gyvenimas ir jo \ 
tikrovė.Mes,visi ten nuvykę,įsijungsime į darbą greta, anglą sąmoningo dar
bininko, kurio rinkti atstovai pagrindiniai reorganizuoja drąsiai viena 
iš didžiausią pasaulio imperiją .Kiekvienas mūsą privalės priklausyti ' 
profesinėms sąjungoms t.y.paties angliškojo darbininko,ilgoj ir atkaklioj 
<ovOj išugdytoms organizacijoms,kurioms priklauso labai svarus žodis val- 
_tjbės gyvenime.Toms organizacijoms priKlausy ir darbo procese vienas grv- 

iito stovės ir lietuviškas socialdemokratas,ir vadistinio režimo atsto- 
s -ir katalikas demokratas,ir valstietis liaudininkas ir pagaliau konjunk- 

Arinio pobūdžio neaiškus politiniai sambūriai,kaip”Lietuvią Frontas” ar 
’L .isvės Kovotojas” ir t.p.

Atrodo,kad už tiesioginio darbo ir profesinią sąjungą ribą,visiems 
.vykusiems į Angliją bus palikta visiška, laisvėj ir jaą mes patys niekie-

4



nevaržomi,galėsim politiškai visuomeniškai orijentuotis taip,kaip kam 
mūšy patinka.Jeigu kam patiks,tie galės susispiesti į jau esančią Ang- 

joj lietuviy darbininky Sv.Juozapo draugi ją. J^eigu kam nepatiks - tie ga
ts spiestis i kokią nors kitą .politinę organizaciją,kuri narius getlėty. 
irti ir visuomeniškai tam tikra linkme auklėti.

Visa tai priklausys nuo to,kaip mes suprasim savo uždavinius,būnant 
iglijojs ’ar mes ten norėsim virsti tik ekskursine emigracija,ar kartu 
irėsime ruoš eis ir politiniai visuomeniniam gyvenimui išlaisvintoj Lietu-

L- ■ .>■''■ ■' _

Musy lietuviu socialdemokratu nusistatymas tuo požiūriu visiškai 
.SkusiMes norim būti sąmoningu politine emigracija ir kaipo tokia kuo- 
audriausiam kontakte' su mūšy idė.jos draugais Anglijoj t.y.su BrjLty Dar- 
i partija(ieškoti. keliy i laisvą socialistinei-demokratinę Europos fede- 
■ciją,kurio j būty. vieta' ir Lietuvai,kaip vienam tos federacijas nariui, 
■tai mūšy partijai,pirmutinei iškėlusiai demokratinės Nepriklausomos 
.etuvos’ Šukį,krinta didelė atsokomybė prieš rytojaus Lietuvą ir kartu di
dis vaidmuo mūšy išeivijos tarpe-jos politiniam suorie'ntavime.Nes mes 
i&m vienintele lietuviška ir kartu; intei'nocionaline partija,turinti tokią 
t programą, ku.ip visos socialistinės Europos ir pasaulio parti jos, kurioms 
toriniy įvykiy eiga,ypač Europoj,patikėjo dabartiniu metu labai svarby 
■ utsokomingą Europos pertvarkymo ir suvienijimo uždavinį..Juk Šiandien 
ik visose Europos valstybėse,esančiose Šiapus geležinės uždangos ribą, 
'a arba grynos socialistinės vyriausybės,arba koalicinio pobūdžio,kurio- 
; socialdemokratams priklauso svarbūs žodis.

Anglijos gyvenimo sąlygos vers politinei galvoti kiekvieną musy tau- 
etį.Dar daugiau jos lieps jam aiškiau, negu.lig šiol apsigalvoti ir pasi
vyti.Daug kas iš'jįj. dargi tokiy,kurie apie musy paftiją ir jos siekimus 
is-ky girdėję.Ir nenuostabu,kad mažai ką girdėjo.Ta partija Lietuvoj buvo 
■blausiai, persekiojama ir naikinama,kaip smetoninio taip ir abiejy okupa- 
.niy režimy ir. beveik per 20 mėty ji negalėjo išeiti iš pogrindžio.

IJVIūsy partijos durys bus atviros kiekvienam padoriam Lietuvos pilie
ti, kuris_susi orientuos į socialinės demokratijos pušy ir sąmoningai. pa
lavins mūšy programą. _ ■ • . ■ ■ ,. . ■.

Buvimas Anglijoj mūšy idėjos draygy turi būti išnaudotas kaipo.mokyk- 
i pa turtinti savo politiniai visuomeninį, bagežą ateities Lietuvai kurti.,

ne valstybinis kapitalizmas,bet socializmas. '
■‘Šiuo metu'daug kalbama, ir rašoma apie ūkiškos santvarkos radikalą 

rtvarkymą. Anglijo j darbieČiy vyriausybė suvisuomenino Anglijos Banką, 
glies kasyklas ir neseniai parlamentas po ilgy ginčy nubalsavo įstaty- 
kuriuo suvisuomenina tolimojo susisiekimo laivininkystę ir geležinke

lis.Tai reiškia.,kadynilžiniško’s gamybos įmonės su visomis priemonėmis 
paskiry_kapitalisty rankybei jy bendroviy pereina į visuomenės valdy- 
.Šitoks ūkiškyjy pogrindy pertvarkymas liečia nė surūdijusį. skaitiką,bėt 
Ii jardus svary sterlingy vertės turtą .Jis liečia didelį, skaiciy kapi- 
listy ir akcininky.Todėl suvisuomeninimo priešininkai visais argumen
ts įrodinėjo tokiy ūkio pertvarkymą nenaudingumą ir net kenkmingumą vi- 
Omenei ir jos ūkiui.Toks garbingas vyras,kaip W.Čerčilis,taip plūsta 
rbieciy vyriausybę ir pačia partiją,kad stebiesi Žmogus iš kur Šis džen- 
Imenus tokio plūdimosi išmoko.Kai buvo suvisuomeninamos anglies kasykloą 
rSil-is su skaudančia Sšdimi tylėjo.Bet laivininkystės ir geležinkeliy 
visuomeninimąs išmušė jį iš lygsvaros Mat tai liečia konservatoriy Žmo- 
s ir jy gerbūvį,liečia luomą,kuriuo Anglijos konservatoriai .remiasi.

Vokietija ruošiasi suvisuomeninti plieno,geležies ir angliy kasyk- 
s ir liėjyklas,elektros jėgaines,draudimą nuo ugnies ir pagrindinę etam- 
♦ją pramonę.NOrs Vokietijoj kermo mažiau keliama,-mat daug kas karo me- 
sugriuuta ir sunaikinta,kapitalisty luomas materialiai ir moraliai 

įblokštas,bet čia suvisuomeninimui priešinasi krikščioniškieji socialai 
laisvieji demokratai,.

Jie_sutinka,kad? busimasis Vokietijos ūkis būty planingas ir valsty- 
sprižiūrimas,bet suvisuomeninimą atmeta. Gross-Hersene priešingumai 
tk. toli buvo nuėję,kad socialdemokratams reikalaujant,suvisuomeninimo
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klausimus buvo atiduotas tautos balsavimui.Tauta 72% pasisakė už suvi- 
suomeninimų. Badeno krikščioniškieji socialui,eidami į vietos seimelio 
rinkimus,sugalvojo tokį Šukį:-’’Balsuokite už Dievui Dievas arba suviA 
žudybėl" Badeno gyventojai gegužės 18 d,balsavimais turės pasisakyti 
už šio krašto konstituciją ir išsirinkti seimelį,nuo kurie priklausys 
pagrindiniu ūkio klausimu sprendimas.

J šį rinkimų. krikščioniškųjų socialų, šukavimų,Soc.dem.atsako,kad 
Badeno žmonės į Sei^lį renka ne Dievų,bet paprastus atstovus,kad... 
•’savižudybė'* grasia šio krašto padoriems darbo žmonėms,bet_tiems,kurių 
turtams gresia pavojus.Beto,nurodo,kad tokie kategoriški Šukavimai'pri
mena. Hitlerio totalizmų,kuonmet pasirinkimo taip gi nebuvo,-buvo tik 
Hitleris arba mirtis. Tai budingi kovos dėl žemiškųjų turtų pavyzdžiai.

"Demokratai" socialized jų priešininkui,tvirtina,kad_suvisuomeni- 
nimui,suvulstybinimai ir socializacijos nuvesiunčios vjĮJsų ūkiškųjų gy
venimų į valstybinį kapitalizmų. 0 tas valstybinis kapitalizmas sutrik- 
dysiųs ūkiškųjų gyvenimų ,ne.s gyvybinėms ūkio šakoms patekus į valstybės 
ra’nkas,jos utsidursiunčios biurokratų, valdyme.Šia pat tuojau nurodoma, 
kad taip buvę Hitlerio Vokietijoj,ir dabar esu Sovietų Rusijoj,kur vuls 
tybinis kapitalizmus yra pasiekus aukščiuusį savo išsivystymo laipsnį. 
Ir vis tik,nežiūrint tokių, svarių argumentų,tautos balsuoja už privačių 
ir monopolinių stambiųjų turtų nusavinimų.

Čia,Vakaruose^plačiosios masės skiria Sovietiškųjų valstybinį ka
pitalizmų nuo socializacijos ir nesiduottu_klaidinumos. Jos Žino,kad 
Hitlerio Vokietijoj ir Stalino Rusijoj trūksta vieno ir pagrindinio da
lyko: laisvės.Dikta toniniai režimai sukaustė nelaisvės pančiais visų 
žmogų,nuduoda pasireikšti jo asmenybei,pi.vertė darbininkų į paprastų 
daiktų ir įgyvendino tekį Žmogaus išnaudojimų,kokiam nėra pavyzdžio.So
vietų Rusijos ūkiškame gyvenime: fabrikuose ir įmonėse vyrauja raudonų
jų direktorių neaprėžta diktatūra ir nuožiūra,.

Demokratinis socializmas su laisvu ir kūrybingu'Žmogumi nieko 
bendro neturi su tokiuo valstybiniu kapitalizmu,koks buvo Hitlerio_Vo- 
kietijoj ir yra Stalino Rusijoj.Socializmo negalima sukurti diktatūrine 
mis čekistų priemonėmis ir įgyvendinti iš mongolų pasiskolintais pap
ročiais. Jų įgyvendins laisvas,organizuotas,drausmingas ir kūrybingas 
žmogus.Taigi panašūs argumentai šauna pro šalį ir Vakarų žmogaus neįti
kinti . ,

Tačiau ir mums reikia išsiaiškinti kų reiškia tos dažnai kurtoja- 
mos'suvisuomeninimų,suvalstybininimų ir socializacijų sųvokos.Sūvisuo- 
meninimas reiškia tik tų,kad tam tikri turtai:žemėn gelmių žaliavos, 
tas Žaliavas perdirbančios stambiosios įmonės su visomis gamybos prie
monėmis ir įrengimais išimamos iš paskirų žmonių valdymo ir naudojimo 
ir perduodamos visuomenei;kitaip tarus,tie turtai suvisuomeninami.

Turtų suvisuomeninimas dar nenusako,kaip,kuriuo budu ir kas tuos 
turtus tvarkys ir ūkiškai išnaudos. Su vi suome ni'nimo aktas' nesprendžia 
ir nep^.s..ko ,ko.d į suvisuomenintų įmonių valdymų būtinai turės ateiti 
valstybės pastatytas valdininkus-biurokratas.

Jei suvisuomenintų turtų perima tvarkyti ir valdyti valstybės 
aparatas,tuomet gulimu aiškiai tvirtinti,kad toks turtas Suvalstybina
mus ir jį tvarkys ir prižiūrės valstybės pustatz.ytiuji valdininkui - 
- biurokratai.Pu vyzdžiui, daugely kraštų geležinkeliai yra valstybės ži
nioje.Paštus su visomis priemonėmis ir įrengimais nuo sepų laikų yra 

.perėjęs į valstybės rankas.Tad atsitiko todėl,kad privatus paštus ,kaipd 
nepaprastai sv.-irbi žinių tiekimo priemonė, būdama s privačiose rankose, gv- 
Įėjo pasitarnauti atskirų kapitalistų grupėms ir pakenkti,kitiems kon
kurentams .Todėl dar prieš šimtų metų,patys kapitalistų sluoksniui reika
lavo pašto suvulstybinimojkus ir buvo bendrai gerovei įgyvendinta.Priva
tūs geležinkeliui tarifų pagalba,taipgi galėjo varžyti paskirų prekių 
transportų. Tad ir ši priežastis privedė prie geležinkelių suvulstybi- 
aimo.Šitoms priemonėms net ir kapitalistiniai sluoksniui nesipriešino, 
Us tui buvo jiems naudingu.

Valstybė,iždo pajamoms padidinti -yra įsivedusi tam tikrų prekių. 
Monopolius,-tabako,degtinėm įmurusi toms monopolinėms prekėms gaminto
atitinkamus valstybines įmones. ‘Taigi ir čia turime reikalo su valstybės 
Kišimosi į visuomenės ūkio reikalus.Valstybė į suvalstybintus ir monopo
linio pooužio įmones yra sudėjusi daug kapitalo.Taigi čia gulimu kalbėto
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apie valstybinio kapitalizmo tam tikrų formų.Demokratiškuose kraštuose, 
Kur veikia demokratiškai rinktos žmonių atstovybės,minėtos,valstybės 
Valdomos įmonėc^sunkiui pasiduoda kontrolei bei priežiūrai.Tašiau tokių 
valstybės valdomų. įmonių jokiu būdu negalime lyginti su, Sovietų Rusijoj 
egSistuojančių totaliniu valstybiniu kapitalizmu,kur mažo žmogaus: dar
bo ūkininko,amatininko,prekybininko turtas ±6 jo gamybosppls&ohėss yra 
nusavintas,valstybės kontroliuojamus,subiurokrutintus ir pats asmuo yra 
patekęs į visišku nelaimę,tūpęs beverkiu gamybos įrankiu. 

Demokratiškieji socialistai nesiekia suyisuomeninintų turtų vien 
tik suvalstybinti.Jie kovoja už tokio turto suvisuomeninimų.urba sočiu- 
lizacijų.Socializuotos įmonės bei atskiros gamybos šakos privalo perei
ti tam tikrų visuomeninių organų priežiūron,kontrolėn ir net Valdyman. 
Tai pasiekiama tuo būdu,kad į suvisuomenintos įmonės vadovaujančius or
ganus įvedami valstybės,dirbančiųjų ir valdytojų atstovai.Valstybė, 
pavyzdžiui,į tokius vadovaujančius organus deleguoja atitinkamų ir su
interesuotų ministerijų vienų trečdalį atstovų,darbininkui ir tarnauto? '• 
jai Kitų trečdalį,gi vartotojui papildo valdomuosius organus savų atsto
vų trečdaliu. Šios trys gamyboje suinteresuotos visuomenės kategorijos 

•įeinu į suvisuomenininto turto valdymo ir tvarkymo organus po lygiui 
ir tuo būdu klausimų sprendimuose gaunasi tam tikra pusiausvira ir 
valstybės,gamybos bei suvartojimo interesų suderinimus.Tai ir yru su
visuomenininto turto socializacija.Visai suprantama,kad specialūs įsta
tymui visai aiškiui nusako tokių valdomųjų "Organų kompetencijas ir 
prievoles ir nustato tokių organų sudarymo tvarkų.

Prieš porų metų Siaurinės Prancūzijos,suvisuomenintoms anglies ka
sykloms tvarkyti buvo sudaryta 25 asmenų taryba į kuriu įėjo valstybės, 

’dirbančiųjų-, ir vartotojų atstovai. Panašios tvarkos laikomasi ir Angli- 
. joj, neš tai vienintelis kelias sudemokratinti-ir sukontroliuoti visuo
menei svarbias įmones. Atrodo, kad, so.cializuo tų'įmonių "kapitalizmas" 
visai nepanašus į totalinį valstybinį kapitalizmų, kuriuo norima įbau-s 
ginti nenusimanančius ir naivius piliečius.

Esame pasakę, kad socializmų be prievartos ir smurtox įgyvendins 
laisvas, organizuotas, drausmingus ir kūrybingas žmogus. Musų priešinin
kai bei žmonės neįsigįlinę į reikalų tuojau mums?atsikirs: ar galimu 
leisti paišinam darbininkui’ bei žioplam vartotojui kištis į tokius svar
bius reikalus, kurių jis nežinos Kaip išspręsti?. Jie pasakys, kad su

dėtingas . gamybos problemas tegali spręsti kuvulifikuotos "asmenybės". 
Tai sena, pasuka, kuri .nieko-nepasuko.

Laisvose šalyse iš paprasto uosto darbininko pasidaro pirmaeilis 
užsienių politikos .vairuotojos, iš raidžių rinkėjo ar kalvio išauga 
asmenybės, sprendžiančios sudėtingus valstybės reikalus. Tūkstančiai 
tokių asmenybių dirbo fabrikuose ir. vaikščiojo paskui žagres, tik joms' z 
nesurandamu ir nesudaroma sųlygų įsijungti į didelį darbų ir pasireikš
ti. . . ,

Todėl savaime' suprantama, kad darbininkai ir tarnautojui į socia- 
.lizuotų įmonių valdomuosius organus savo atstovus rinks, kaipo organi- 
zoti ir susipratę žmonės. Juos išrinks darbininkų ir tarnautojų profe
sinės sųjungos ir parinks pačius geriausius, gerui nusimanančius tuose 
djnybos procesuose, kurie vykstu atatinkamoj įmonėj. Tų patį tenka pa
sakyti ir apie vartotojus. į įmonių tvarkymo organus privalės įeiti Že
mės- ūkio ir vartotojų_kooperutyvo atstovai. Savo atstovus galės pasiųs
ti amatininkui, smulkūs prekybininkai ir pramoninkai. Svarbu, kad jie 
oūtų organizuoti, sųmoningi ir suprastų ne tik savo, bet ir bendruomenės 

’ reikalus. .Taigi čia kalbume apie laisvai susiorganizavusių-, sąmoningų 
ir kūrybingų žmonių atstovus.

Kaip tai nepanašu į totalinio valstybinio kapitalizmo šalį, kub 
"socializmas"norimu primesti iš vadovaujančios viršūnės smurto ir teroro 
priemonėmis. Todėl, nevalstybinio kapitalizmo, bet_demokrutinio socia
lizmo kelius yra teisingus. Nevienu politinė, bet ūkiškoji_demokrt-tija 
veda žmogulį išsilaisvinimų nuo visokeriepo jo pavergimo būdų į tikrai 
laisvų aprūpintų ir kultūringu gyvenimu.

■
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DARBIECIŲ KELIAS GERBŪVIUI PASIEKTI.
Straipsniu "Visuotini rinkimai1' "A.K."pradeda 

straipsniy šerijy &pi« dabar Didžiojoj Britanijoj 
vykstančias~ir darbiečiy programoj numatytas vyk
dyti reformas# Tos reformos turi tikslu pakeisti 
is pagrindu visį Anglijos ūkiškojo ir socialinio 
gyvenimo struktūrą, siekdamos tautos bendros gero
vės, politinę demokrutiję papildant socialine ir 
tuo budu įdedant į demokratijos syvok^ pilny jos 

‘ • turinį. Darbiečiy vykdomas D.Britanijos gyvenimo 
‘ pertvarkymas turi lemiamos reikšmės ne tik Angli

jai. Darbiečiy žygiui, jy laimėjimus.ir jy sutin- 
• ; . • kainus sunkumus su įtempta atyda seka visas pasau

lis, nes tik tuo keliu ir jis gali eiti į laimin- j 
; . - gesnę ateitį. Kad darbiečiy reformy planas yra iš

dėstomas bent penkiolikai metę., kad jis vykdomas 
ramiomis demokratijos priemonėmis, tas tik-sustip- 

' riba juomi suaidomėjimy. Mums, besiorientuojantiems 
. į Vakarus jis yra ypatingai įdomus ir pažintinas.

Kviečiame mūšy skaitytojus atydžiai tuos straipsnius 
skaityti.' "A.K." Redakcija. • ■
Visuotini rinkimai, •

Su darbo partijos suvažiavimu, įvykusiu 1945, kada W.Churcliill’is 
atmetė C.Attlee prasmę atidėti visuotinus rinkimus iki rudens, visuo
menės susijaudinimas staiga pradėjo augti: kiekvienas suprato, kad pra
sidėjo Britanijos istorijoj reikšmingiausia rinkiminė kompanija, 

4 Maža buvo tokiy, kurie tikęjosi,palunkiy durbiečiams rezultaty. 
Atrodė, kad didžiojo karo vado Churchill’io nepaprastai išaugęs pres
tižas nulems rinkimus taip kaip juos nulėmė kariniai veiksmai po I-jo 
didžiojo karo (per kary susidarusioS^aplinkybės). Bet Šiuo kartu, poli
tiniai pranašui suklydo, o buvo teisūs Darbo'Partijos nariai, kurie 
tikėjosi, kad tauta apsisprendė nebesekti senais pavyzdžiais, bet kur
ti naujy Britaniją. Su triumfu valdžia buvo perduota.Darbo Partijai. 
Balsuotojui atsikreipė į socialistus, kurie per savo 45.mėty ‘gyvavimo 
laikotarpį niekad nebuvo turėję reikalingos daugumos pravesti savo ra
dikalioms socialinėms reformoms# Tai.buvo naujos gadynės pradžia, ku
riy H.Luski, Darbo P-jos pirmininkus,-palygino su 1$32 mėty pasikeiti
mu, kada "Reformy įstatymu'.’ valdžia buvo perleista tolygiai stiprėjan- 
viduriniam luomui. <' ’. ’ , >

Laimėjimas ryškiausias buvv miestuose: Londone -48 vietos iŠ 62, 
Birmingham's -lo išl3, Manchester{yj e 2 i® lo, Liverpool'yje 8 iŠ 11. 
Net ir konservatoriy - tvirtovėse Sėmės ūkio Norfolk, Suffolk, Essex srit; 
se darbiečiai gavo duugumy. Konservatoriams tai buvo didžiausias pralai
mėjimas po liberalę pasisekimo 19o6 m, o D-.P-ja tuo laimėjo viso šimt
mečio reikšmingiausiu pergalę.

Darbo P-ja laimėjusi 239 naujas vietas sudarė 393 daugumę prieš 
•198 konservatorius ir 12 liberaly. Šitie naujieji atstovai atstovauja 
naujy dvasiy pasireiškusiy visame krašte. Kartu jie pažemino vidurinį 
darbiečiy atstovę amžiy is 56 i 43 metus. Jie buvo išrinkti iš įvai- 
riausię profesiją : 68 atėjo į parlumenty tiesiog iš kars tarnybos,15o 
yra* rankę darbininkai, 44 teisininkai, 49 universitety ir kt.mokykly 
mokytojui, 26 Žurnalistui, 16 įmonię vadovę ir techniky,l'5 gydytojy ir 
1.1. 21 jy yru moterys, kuriy 8 namy šeimininkės.

Visiems jiems charakteringos yra tas bruožas, ko negalima pasa
kyti apie konservatorius- paveldėjimo teise valdančios klasės atstovus, 
kad jie yru užaugę ir išsįauklėję vienoj kurioj plačiyjy masiy demokra
tinė j’organizacijoj,-profesinėse sąjungose, kurios dabar turi 8 mil. 
narię, kooperacikos syjudyje su 9 mil. nariy arba savivuldybinėse įstai
gose kuriy egzistencija yra tikriausias laidus prieš sukencontravimy 
pėrdidelės galios centrinėj valdžioj. Darbo Partijos geriau kaip kit$ 
partiję vadovui žino, kad a^okr-^1 ja nebus stipri, jeigu ji nesieks 
iki pačię gyvenimo apučię ir jeigu piliečiai, aktyviai dalyvaudami
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bendruomenes valdyme, nepasidarys daugiau valdančiaisiais kaip val
domaisiais* ■ „ '; ,i

, Sis rinkimų laimėjimas yra reikšmihgas dėl to, kad D.P-ja turi 
ilgalaikį socialinių pakeitimu, planų, įgyvendinamų tik per daugelį 
parlamento kadencijų, ir savo rinkiminėj programoj ji išstatė to pla
no, tiktai dalį, Sis planas numato viešos nuosavybėm įmonių sritį 
plėsti.palaipsniui, gilinant socializedjų,kelti gamybų ir siekti ga
minių galimai teisingesnio paskirstymo. To plano, galutinis tikslas 
kaip nusako 19į8 m. priimta partijos konstitucija, yra: ’’Užtikrinti 
rankų.ir proto darbininkams visus .jų darbo vaisius ir jų galimai ly
gesnį paskirstymų remiantis bendros gamybos priemonių nuosavybės, 
bendro paskirstymo, ir pasikeitimo pagrindu ir galimai tobulesne viso
kios įmonės ar tarnybos- administracija”.

Socialistai siekia apvalyti ekonominius veiksnius, kų mokslas 
dabar padarė galimu dalyku. Iki Šiol politinės partijos nuo šių veiks
nių visiškai priklausė: kada sušlubuodavo ekonominis gyvenimas ir val
dančios partijos padėtis pasidarydavo netikra, Darbo P-ja siekia tokių 
padėtį pakeisti, kontroliuodama ekonominius;veiksnius atsižvelgiant į 
visos tautos interesus. Ji siekia viešųjų (bendrija,) gerovę padaryti 
bendrosios politikos metu, o pesitarnavimų bendram reikalui (viešų 
tarnybų) bendruomenės varikliu (tikslu). '

Karo metu buvo daug pavyzdžių įrodančių, kad toli gražu ne pi
niginis iškaičiavimas paskatina žmones atlikti didžiausius darbus ir 
pati darbo partija, jos išaugimas ii? paskutiniai laimėjimai-perėmimus 
valdžios yra milijonų Žmonių darbo, pasišventimo ir energijos vaisius*/ 
Jeigu galima_pasiaukoti karo ir partijos labui, tai galima yra padary
ti ir visų mūsų gyvenimo labui,

D&rbieČiui siekia sukurti naujų bendruomenę,-paremtų kooperacijos, 
(bendradarbiavimo) pagrindais namie, ir kiek jų įtaka sieks, visame 
pasauly, D.P-ja siekia, kad .kiekvienas būtų laisvas vystyti savo asme
nybę be kasdieniškos kovos už savo būtį. Socialistai yra už laisvę,bet 
jie .Žino, kad laisvė, be socialinių ir ekonominių reikalų kontrolės 
yra pasmerkta. Jie jaučia, kad demokratijoj valstybė yra ne priišas, 
bet laisvė sutemas*

Įvairus darbiečių vadai yra daugeliu atveju pareiškę-pabrėžę 
ekonominio gyvenimo planavimo/ kaip laisvės pagrindo, būtinumų.

Britų kelias i socializmu yra demokratijos kelias. Dėl to po
litinės demokratijos išlaikymas ir apsaugojimas apsprendžia ir socialinė 
programos vykdymo intensyvumų. Demokratijos esminė savybė yra ta, kad 
opozicija visada turi turėti galimybę pareikšti savo nuomonę tikslu 
atitraukti piliečių parama, esamai vyriausybei. Bet jeigu opozicijai 
Ši tdsę pripažįstama, seka, kad visi numatyti socializacijos įstatymai 
turi būti parlamente viešai išdiskutuoti, kad tokiu būdu opozicija ga
lėtų pareikšti st.vo nuomonę. Kitas Šių diskusijų tikslas yra atidengti 
visas siūlomų įstatymų ydas. Taigi, nors jau yra padaryta daug parlamen
tinės procedūros suprastinimų, tačiau debatai užima vistiek daug laiko, 
taip kad galimų priimti per metus ar 5’metų laikotarpį Įstatymų sk-_i- 
čiuę yra ribotas^ To išdava ir'yra, kad kelias į socializmų turi būti 
palaipsninis, Tai kartu yra ir priežastis, kodėl D.P-ja pcr 1945 m. 
rinkimus nepasiekė loo %" socialinės programos, o tiktai jos dalį. Kada 
visa 1945 metu prpgrama bus įvykdyta, dar ekonominis gyvenimas bus miš
rus, nors viešosios nuosavybės įmonių sritis bus Žymiai praplėsti-.. Ir 
nors didelis Žingsnis bus padarytas į suvienodintų bečlrudmenę, jos'dar 
pilnumoj nebus pasiekt.:. - .Socialistinės visuomenės galima bus pasiekti 
apie i960 m., bet ne apie 195o~sius.

Yra ir kita priežastis, verčianti kurti socializmų palaipsniui: 
reikia laiko paruosti.ateities-valstybinių įstaigų ir nacionalizuotų 
įmonių vadovus. Dabartiniai civiliniai tarnautojai, nors tai keista, tu; 
darbui nėra tikę. Kapitalistinėj sistemoj jų vyriausia-pareiga buvo ne
gatyvi- vengti nepadaryti blogai, vietoje stengtis daryti gerai.Naujieji 
civiliniai tarnautojai turės būti ekonomiškai ir psichologiškai perauk
lėti, Kol nėra paruošta tinkamų tarnautojų negali būti įgyvendinamus ir 
socializmas.

Įgyvendinti socializmų nepažeidžiant individo laisvės ir politinės 
demokratijos yru daug sunkiau kaip to pasiekti stale™ iv <
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žiauria revoliucija. Jau grynai techniškai yra sunku sudaryti sąlygas, 
kuriomis privalios nuosavybės įmonės gulėtą veikti greta su suvalstybin
tomis. Be to, planuoti įtikinant kiekvieną patvarkymu teisingumu, yra sui 
kiuu, kaip priverčiant įsakymu, klausyti. Tačiau niekas negali abejoti 
reikšmingumu visam pasauliui to, kas dabar vyksta Britanijoj. Visi dabar 
stebi.šitą bandymu ir žiuri ar praktikoje planavimas pagal socialistinius 
principus guli būti pravestas taikingomis priemonėmis ar ne. Niekas šio 
bandymo nėra ėmęsis. Sovietą Sąjunga socialistiniam planavimui paaukoti0 
politinę laisvę ir ramybę. J,A.Valstybės vos tik pradėjo planuoti .sa
vo ekonominį gyvenimu siekdamos viešosios gerovės, daugelis kitę kraš- 
yra tarp Šią kraštutinumą ir dauguma ją yra są lygose Žymiai panašes
nėse į Anglijos, kaip kad į Šią pastarąją dvieją kraštą, Taigi, ši«io 
atžvilgiu Anglija yra pionierius, kuris ir dabar gali suvaidinti ne
mažiau svarbą vaidmenį kaip kad ji yra suvaidinusi seniau padėdama 
” pramoninę revoliuciją",

Tolimesnis tikslas būtą nušviesti D.P-jos siekimus ir praktišką . 
politiką ateityje kartu įvertinant reikšmingesnius D.P-jos atliktus 
darbus nuo jos valdžios perėmimo 1945 metą Vasarą. ■ 

( bus daugiau )

SOCIALIZMAS IR PATRIOTIZMAS.
z • ’

Ar geras socialistas gali būti ir geras patriotas?

Kai buvau dar jaunas, bet socialistiniu įdėję jau paveiktas, tas 
klausimas ir prieš mane atsistojo griežtas ir opus. Ar aš,būdamas so
cialistu, galiu mylėti savąjį kraštą, savo Žmones, mylėti kas gražu 
mano tautos praeity, jos sukurtąjį meno ir kultūros lobyną savitus, ūia- 
no tauties gabumus ir jos Pūdą?-Ano meto socialistinėj literatūroj, 

„ kiek ji man buvo pridnama, aš neradau e.tsakymo ir kaip dabar supran
tu, nelabai galėjau ir rasti - kitę eilėje jis tuomet buvo perunkstyvas 
nagrinėti. Klausimą turėjau spręsti pats. Dėl ko perankstyvas?

Anę. >laikp socializmas, ir ne tik pas mus Lietuvoje gyveno savo 
pirmąjį , karingą jį laikotarpį. Jaunuoliškai entuziastingas 
socialistinis sąjūdis, išėjus viešumon turėjo patikrinti sau_gyvenime 
vi-tą. Tai buvo .nelengva: vi u i buvo prieš jį ir jis turėjo būti prieš vi
sus. Ir pradedamus jis iš karto nuėjo ten, kur turėjo būti laukiamas 
svečias- į darbininkę mases. Kad jas sau laimėtą, socialistinis sąjūdis 
turėjo pradėti kovą su tuo, kas dirbančiąja masei buvo skaudžiausia- 
su ją materialiniu skurdu, su ję nepakeliamomis darbo sąlygomis, tamsu
mu ir visišku pakrikimu.

Sąjūdis prasidėjo nuo darbininką ekonominės kovos organize 
vimo ir jos vadovavimo, nuo pačią dirbandiąju, subūrimo. Bet ekonominė 
kova jau rytojaus dieniu parodė, kad ji negali būti atskirta nuo'p oll- 
t i n ė s kovos: bet kurie darbininką laimėjimai ją būklę pagerinti ėjo 
niekais, nes priešas pirmąją progą panaudodamas, vėl ” atsigriebdavo". 
Be to jaunas socialistinis sąjūdis neužmiršo ir negalėjo užmiršti savo 
eulutinią tikslą - pertvarkyti visą gyvenimą naujais pagrindais. Per
tvarkyti- reiškia'viską beveik pakeisti kas yra, ir kas pakeistina,iš
aiškinti dirbantiesiems, naujos ateities kūrėjams. Reikėjo išvystyti 
negailestinga, kompromisą nežinanti esamos padėties kritika, joje kai 
kada paliečiant ir oficiuląjį, dažnai fariziejišką valdančiąją visuomenės 
grupią patriotizmą.

Prieš sąjūdį atsistojo visos žemiškos galybės. Kapitalistinė -Vur- 
Žuazija,_nujausdama socializme savo mirtiną priešą ,kuris rausėsi po 
jos gerbūvio giliausiais pamatais? p«si skubino mobilizuoti prieš jį visas 
jėgas, kad užgniaužtą dar silpną esant. Savo uoliais talkininkais bur-

■ žuazija turėjo dvi kitas pasaulio galybes- vyriųusybes ir bažnyčią. Tal
kininkai savo uolumu dažnai pralenkdavo patį "gaspudorią", vienas ju 
niuždindavo socialistą visa valstybės aparato galia, untrasis-bažny^- 

čia stengėsi socialistus diskredituoti moraliai ir be skrupulą kurstė
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.nt jų visus piktuosius velnius, siekdama socialistu pavaizduoti kaipo 
pikčiausių blogybių indų. Tik prisiminkim, kas darėsi ir pas mus, Lie
tuvoje. Tų pučių minčių ir nuotaikų vedini, caro-žandarus ir.’’uolus” 
Kunigus sutartinai pliekė į tų pučių vietų, į esamos santvarkos ”ar- 

-'■lytojų”. Buvo žinoma ir išimčių. Be kitų prieš socialistus argumentų 
buvo .tuomet vartojamas ir tas, kad socialists? girdi, yra savojo kraš- 
to priešas, ir kad socializmo ir^pu.triotizmo sąvokos yra nesuderinamos 
kaip naktis ir dienu. Nes kas pluštu savų jį kruŠ^;,koks jis bebūtų ,koks 
jis gali būti patriotus?

Socialistinio sųjudžio veikloj buvo dar vienas jo požymys, kuris 
davė progų kaltinti socialistų neputriotizmu, tai sųjudžio 
tarptautinis pobūdis. Kapitalistinė santvarka ir so
cialistinio sųjudžio pradėtoje jau siekė būti pasauline. Ne kitokiu 
gulėjo būti ir jos priešus. Socializmas siekęs pakeisti kapitalistinę 
santvarkų, negalėjo savo uždavinio aprėžti vienu kuriuo kraštu. Užda
vinys buvo pasaulinis, nešinęs valstybių sienos. Dėl to paties ir so
cialistinis sųjudis buvo , -yra ir bus internacionali
nis. Kai kapitalistinių valstybių tarpusuvė kova už rinkus buvo tuo
met 4-yputingui ryški, išsilauŽimas- iš- "patriotinių” atskiros valstybės 
interesų buvo vertinamus kaipo baustihe nuodėmė. 0 jog socialistus 
ir tuomet skelbė buržuazijai šlykštų šūki ; Visų Šalių darbininkai, vie
nykitės! Juk tai buvo visai panašu į krašto išdavystę!

Reikėjo nepaprasto pasiryžimo ir pasišventimo, kad socialistui, 
ginimosi kovoje atsialikytų ir kartu augtų. Reikėjo būti ne_tik protu 
įsitikinusiam, kad socializmo siekimui yru realus ir teisin
gi, bet tikėti nenugalimu jo galia, jo ateitim, tikėti, kad laimė
tų. Tuo metu socialistinis sųjudis visus savo jėgas turėjo mesti į' tų 
kovos fronto būrų, kuris buvo put® svarbiausius ir gręsiambš, paliekant 
pilnos4 savo pasaulėžiūros išvystymų ki.ek vėlesniam laikui. Ir socialiste 
santykis_su savųjų tauta, jo uždaviniai tautos gyvenimo siity. taip pat 
turėjo būti atidėtus vėlesniam laikui.

Savotiškai keistų laikotarpį gavo tuomet pergyvnnti_ir l-ietuviai 
socialdemokratai. Lietuvos Socialdemokratų-Partija, susikūrusi 1896 
metais, vadinasi pirmutinė lietuvių visuomenėj, kaipo Žinoma, savo pro
gramos politinėj daly iš kurto pastatė nepriklausomos, demokratinės 
Lietuvos respublikos siekimų, sufederuotos su savo kaimynai’s. Siekdama 
mūsų kraštui Politinės nepriklausomybės, Partija siekė_Lietuvų atpului- 
doti nuo carinės Rusijos, atsilikusios, kultūriniu ir ūkišku gyvenimu 
nepaprastai nelygios ir inertiškos, kad laisva Lietuva sparčiau galėtų 
tarpti.visose savo gyvenimo srityse. Kas galėjo būti, atrodo, lengviau 
Kaip suprasti ir atjausti tų siekimų ir kitiems, ypač- nūsų.klerui? Juo 
labiau, kad Partija savo propagandoj nepraleisdavo progos pabrėžti ca
ro persekiojamų katalikiškų Lietuvę. BetekutaIikiškas ir musų kietas 
net po Vilniaus Didžiojo Seimo, kuomet mūsų Partijos liaudy išpropoguo- 
tos nepriklausomybės Sukis jau buvo jų sukėlęs revoliurnei kovai,.dar 
ir po to 19o7 metais atsakomingų savo asmenų pasisakymu ” Draugijoj ” 
jis laikė reikalinga, kad mes dėtumės carų Rusijos klusniais įnamiais, 
mus vadino, neatsakomingais svajotojais. Susirišimas su esamųja santvarka 
kad ir botagu palaikomu, klerui atrodėsuVesnė, kaip socialistų sieki-r 
mai. Ir keista, ir pagaliau suptuntoma. Kas mus tuomet suprato ir visa- 
keriopai parėmė- tai mūsų išeivija Amerikoj.

Socialistinis, mokslu paremtas_sujudis baigia gyventi savojo am
žiaus pirmųjį šimtmetį, nenustojęs būti jaunuoliškai gyvas, pilnas verž
lumo, vis platesniais horizontais ir jau artėdamas prie savo siekimų 
įgyvendinimo. Per tų laikų socialistinis sųjudis ne'tik milžiniškai 
išaugo, pasidarė pasaulinis, bet ir turtino savo pasaulėžiūrųįliedamus 
į savo Šukius, į ateities santvarkos suvokus gyvų, realų, gyvenimiškų 
turinį,..į kiekvienų klausimų duodamas vis pilnesnį atsakymų.

SociLlistinis sąjūdis jau senai perėjo iš gynimosi į puolimų,iŠ 
puolimo- į ateities kūrybinius uždavinius. Pačiu pastaruoju laiku jis 
jau imasi savo siekimus, savo idealų paversti gyvu gyvenimu. Per tų lai 
socialistinis sųjudis ųtįiko milžiniftų darbų. Prabilęs į dirbančiųjų,
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tamsias, suvargintas, pabirusias mases, jis joms padėjo susiburti, 
susicementuoti, susiprasti ir pakilti, ir kartu iškovoti Žmoniškes
nes gyvenimo sųlyęas. Bet tai buvo tik pradžia/

Be ekonomines*socialistinis sąjūdis iš būtinumo tūrėjo pradė
ti ir p o 1 i t i n ę k o-v ų. Tamsios politinės reakcijos mętais, 
kuomet liaudį nekontroliuojamai vaide ” ‘Dievo pateptieji’’ valdovai, 
turtingųjų padedami,’socializmas iškėlė liaudies, tuo'pačiu tautos 
saverenumo šūkį. • Zmodės patys turi savo reikalus tvarkytį! Visi turi 
būti laisvi ir savo laisvėje kits kitam lygūs. Gana ” Dievo pateptų
jų” ir v.rgų. Kova už demokratišku politinę santvarką prieš esamai 
galybes buvo 'kova už politines teises visiems.

Ilga; atkakli, dSšimtmečius trukusi 'socialdemokratijos kova už 
Parlamentinį valdymo būdų, už visuotiną, tiesioginį, lygų ir slaptu 
balsavimų, .atstovus renkant, buvo kova ne tik už darbininkę, reikalu. 
Jos laimėjime buvo interesuotas ūkininkas., amatininkas, tarnautojas, 
smulkus pirklys, laisvos profesijos žmogus. Tos kovos priešaky ėjo 
darbininnų,klasė, o proLetarų- priešaky- socialdemokratija* Kova galų 
gale buvo laimėta, ir nugalėtojai nepašykštėjo' savo laimėjimais pasi
dalinti ir su pačiais priešais'.

Toje kovoje darbininkų, klasė išaugo ir subrendo visuomeniškai. 
Darbininkus virto piliečiu. Pasidaręs valdymo_dalyviu, jis išmoko ne
tik savo reikalų ganyti, bet ir suprasti ir rūpintis valstybės, 
tar.-.iant vis o s ta u t p s, reikalais, Jis kilo į tų aukštį,-ku
ris reikalingas demokratiškos visuomenės piliečiui ir jos reikalų vai
rininkui. Tas brendimas, pareigos ir atsakomybės pajautimas juo sparč
iau proletariate augo, juo ji atstovai parlamentuose darėsi skaitlin- 
gesni. Bendrųjų, reikalų supratimas, jų planavimas.ateičiai, paremtas 
socįalįzmo idealais, kurie siekė vis.uotinos gerovės ir pažan
gos, auklėjo kadaise tik klausyti mokėjusiam vergex.naūjo gyvenimo kū
rėjų. . ' • .

Tos visuome n i nes mokyklos durys 
prasivėrė visiems. Demokratinė santvarka kiekvienom vi
suomenės nariui patikrina lygias politines teises,Dygias visiems. Ji 
pašalino turto ir kilmės privilegijas, baronų, arkivyskupų ir milio- 
nierių, kunigaikštį padarė Žmogum tik su vienu balsu, tokiu pat kaip 
vargingiausias darbininkas, ūkininkas, amatininkas- milijonai. Kas da
bar norėjo vaidinti politiniam tautos gyvenime rolę turėjo ieškoti_at- 
siremimn visuomenėj, turėjo įtikinti bent piliečių dalį, kad jis rūpi
nasi ir jų reikalais. Turėjo į juos kalbėti ir įtikinėti. Turėjo tuos 
milijonus traukti į. politinį krašto gyvenimų ir juos pilietiniai moks
linti. Ne kas kad pradžioj buvo lengva verstis iš demagogijos, neiš- 
prūsintųjų mulkinimu, tikinčiuosius vesti ant'dangiškojo pavadžio,, 
prie kito jo galo pririšant žemiškų savo reikalų-vežimėlį. Dabar lais
vai kalbėjo visi ir tereikėjo proto iŠ‘pelų rinktis grūdus. Žodžiu ta
riant, socialistinio sąjūdžio vadovaujamų proletarų politiniai laimė
jimai pasidarė v i«s u o t i n i laimėjimai, paruošę kelių į naujų 
Žmonijos gyvenimo' erų. ‘ '

Dabar mes stovime ant jos•slenksčio. Kai kur, kaip Anglijoj, tas 
slvhkstis jau peržengtas. Darbiečių užsimojimai Anglijoj, pradėti vyk
dyti nepaprastai sunkiomis sųlygomis, vienam karui bepasibaigus, ir 
kitam, atrodo, bebręstant, gal artimiausiu laiku dalimi tepasiseks. 
Gal šiuometu n enugalimi sunkumai privers juos 1 a i k i - 
nai sustabdyti, laikinai užlaidus valdžių kitiems. Bet tai bus laikinai, 
dėl to, kad jų pasirinktasis kelias yra suderintas su b ū t i n a 
gyvenimo evoliucija,' kurios nepakeis jokia konjunktūrinė vyriausybė, 
dėl. to, kad darbiečių u^ažkaly, tesingiau tariant kartu su jais, eina 
susipratusių, tais pačiais siekimais gyvenančių milijonai. Tai ne pri
puolamu avantiūra, tai sąmoningų, pasiryžusių milijonų nesulaikoma 
srovė. Ir jeigu darbiečiai laikinai turėtų perleisti valstybės vairų 
į priešininkų rankas, tas, kas jų'bus spėta padaryti, nebebus galima 
išbraukti iš Anglijos gyvenimo.

.Ir ne tik iŠ Anglijos. Drbiečių Anglija dabar eina socialisti
nio proletariato avangarde.. Jų seka ne' tik akimis ir protux bet Šir
dimi visa Europa. Darbiečių laimėjimai bus neatlaikomas smūgis kapiia-
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Irstiniams Vakarams ir kartu praktišku, gyva, gyvenimo pavyzdžiais pa
remta mokykla Vakarą. proletarams,, I.jrbiedią Anglijos milžiniška įtaka 
siekia daug to/liuu. Nekalbant apie Amerikos kontinentą , su piktu 
įnirtimu' durbiėčią pasiekimus seka bolševikiškus Kremlius. Anglijoj 
laimėjusi socialinė_ icmękijotija> laimėjusi bu smurto,'milijoniniu 
kruviną auką, „be nežmonišką policinės valstybės priemonią, bus ir 
bolševiziao likimo sprendė ja.

Kas Žymi socializmo kelią? Jei jas. primetama, 7kad jis yra kerš
tingas, sukurstė klosią kovą, kai pats buvo žudomas,- kad jis pats 

• stvėrėsi ginklo, kai ėjo kruvinos revoliucijos,- tai tik tėra kalti
nimas patiems kaltintojums. Socialistinio proletariato kova tikrumoje 
buvo g i n i m o s i kova prieš užpuoliku ir pavergėja. Kai dirbančią- 
ją verginius peršokdavo pakeliamos kantrybės ribas, jie imdavosi ir 
ginklo. Bet kas Čia buvo kultas? . ■

UŽ tai, kai socialistinis sąjūdįs vis labiau įsigali, kai jo 
idėją vedini Žmonės darosi gyvenimo Šeimininkais, ką mes matome?

'Musu laikais istorijos eiga turtui. tyčia, dar Kurtą sugretino 
praeitį s diktatūrą su socialinės demokratijos si.ekunčiuis rėžimais. 
Smurto, žudynės,- žmogaus nuvertinimo žemiau gyvulio, neišvengiamai ' 
sukurstytus baisiuusis Kuras iŠ vienos pusės Jtr naujo, visiems vieno
dai gero gyvenimo kūryba.-iš antrosios.Rami kūryba, ramiomis demokra
tinėmis priemonėmis. Kūryba ne tam, kad sud- rytą išimtiną padėtį kū
rėjams, bet kad jos vaisiais gulėtą naudotis visi be skir
tumo, draugiškai ir Žmoniškai- Naudotis ir augti. Augti, kaipo lais
vi’., gulį savo gabumus vystyti Žmonės, kad gaiety, juos reikšti ne tik 
individualiai kaipo asmenys, bet ir kaipo visuma, kaipo tauto.

•• Socializmus., kaltinamus neapykanta ir kerštavimu, tikrumoje sie
kiu sukurti bekląsinę, darnią, visiems 1 lygias teises ir prid.voles tie
kiančią bendruomenę ir tuo duoda atsakymą visiems savo puolikams,

‘ ‘ . III..
Po to,, kas anksčiau pasakytu’ apie socialistinio’ sąjūdžio siekimu; 

ir jo veiklą, nebebūtą reikalo'atsakyti į pradžioj pastatytąjį kluu-
> simą: ar gerus socialistas gili būti ir gerus patriotas, Ne tiK gali, 

bet jis yra., jis turi būti... Sąjūdis, kuris savo uždaviniu statė paša
linti iš s..vos b-ndruomenės smurtą, išn.ūdojim^, vargą vieną ir nepel
nytą ’prabangą kitą, kurie kovoje už lygius visiems teises ir prievo
les, už bendrą suderint, visą naudai d-.-rbą, už solidarumą ir supratimu 
paremtus santykius visuomenės tarpe, paliekant kiekvienam tiek lais
ves, kiek nepažeistą kitą laisvės ir teisią, -toks sąjūdis jau savo 
esme yr. giliui p...triotislęus<>

■’Tėvynės meilė amžina, kaip šeimos ir gimtosios žemės meilė, 
kaip. s. itai, kurie sielą sieju su artimiausiąju ir brangiausiu aplin\ 
kurna”, sako Leon Blua savo nucią kalėjime parašytoj knygoj ” A lAecheį,. 
humuine... J’-pastarąją ? metą Įstoti ja turi mus pamokinti, kad<p. triotin? 
jausmą privalome išlaikyti savyje visoje jo natūralioj galioj ir orume 
Ir to jąusmo, pridėsiu!, nevaij a.pakeisti jovalu, kuomet tėvynė tol yru 
mielu ir brangi,-kol duodasi išnaudojama. Vargo užguitos darbo Žmogus 
guli kartais ieškoti ntujos padangės. Bet tas pats darbo Žmogus, utsi- 
kuprinęs laisvės Šaly, kaip Amerika.,-kaip rodo ir mūsą išeivi j... ,-mokė-k’ 
visą Savo umžią išlaikyti širdy negestumą ir veiklą savo kraštui pri- 
sirišimą. Ir tol gružu negalimu to paties pasakyti apie Žmones, kurie 
siekdami vis didesnio turto, paguliau padaro sau iŠ inamono vienintelį 
altorių.

Socializmo suginama žmoguje savojo krašto ir savos .tautos meilė 
jo ideologijoj ir siekimuose įgaunu platesnį mastą ir gilesnį turinį: 
ji tikrąjį p u t r i o t i z m T durniai s u t ui k i- 

,n t su tikruoju internacionalizmu. Socializ
mas, siekdamas būti vi šuo tiri s, tūpti visą tautą siekimu, lygybės, so
lidarumo, tolerancijos ir žmoniško sugyvenimo pr dus auginu visur. Kur; 
su meile savam kraštui, saviem Žmonėm, jis ž-dinų meilę Žmogui iš vi
so, meilę visai Žmonijaio

** Patriotizmus ir hurn-nizmus, kit. ip tariant, tautinės ir tarp
tautinės tėvynės meile yra esnėje suturiu ai jausmui, "suko L.Biums- 
prisirišimus prie savosios tautos įr žmonijos meilė guli sutapti -u

13



- 14 - 
tuo pučiu laiku Žmogaus sąmonėj taip, kaip joje sutampa patriotizmas 
ir šeimos meilė, kaip patriotizmus ir tikybiniai žmogaus įsitikinimui.,, 
Tautos kurs nuuję santvarkų, palikdamos tuo, kas jos yra, kuo jus padurt 
istorija ir tradicija, išlaikydamos savo esmę palinkimus, temperamentu 
ir skirtingą budę.

Tautiniai savumai, būtinas Žmonijos vystynosi veiksnys, ne tik 
bus gerbiami, bet tarptautinėj bendruomenėj vertinami, kaip vertinami 

smens savumuivisuomeninėj organižucijoj.” Jei kurui iki Šiol buvo 
Žuionijui vienu skaudžiausių nelaimiu, tai socializmo auginami patrio
tizmus ir kartu humaniškas internacionalizmus turės būti tikriausia 
priemone juos išgyvendinti.

Sociulizmas iŠ kitos pusės griežtai atsiriboja nuo Šovinis- 
mo, nuo neapykantos kitoms tautoms meilės vardan savajai. Šovinizmas 
te pykunta nuodija žmogaus sielų, daro jį aklę savųjų silpnumams ir 
kitų teigiamoms savybėms. Kuip ir praeity, kuomet žmonių padermės buvo 
nuolatiniam, tarpusavio kare, Šovinizmas ir dabar panaudojamas kovai 
kurstyti ir dažniausia tik tam tikrų visuomenės grupių naudai.

Jei mes, socialistai, rečiau už kitus kalbame apie putriotizmę. 
tai ne dėl to kad jo stigtume. Mes perdaug gerbiame tų jausmų ir su
prantame gilię jo reikšmę Žmogaus gyvenime, bei jo visuomenei veiklai, 
kad nėštume'' jį gatvėn ir jį paverstame licituojama preke, šitų teisę 
mes norime palikti ir toliau mūsų patentuotiems patriotams, visuomet 
kukėjusiems savo putriotizmę įjerai kotiruoti tautinėj biržoj.

DIDŽIOJI EUROPOS TRAGEDIJA.
Duvid Martin
Pabėgėlių Užtarimo Komiteto 
Sekretorius.

Žemiau dedamus strupisnis yra parašytas dr.D.Martin 
' '■ \ ir tilpo Amerikos socialdemokratų laikrašty ’’News

Leader” 1. 5. 47 D.Martin yra Pabėgėlių Užtarimo 
Komiteto sekretorius. Komitetu sudaro daugumoje

■ Amerikos socialdemokratai ir jo.yra paruoštas ir
prezidentui Trumunui įteiktas įstatymo projektas 
jau artimiausiu laiku įsileisti į U.S.A. 4oo.ooo 
pabėgėlių. Straipsnio mintys ir jame pareikštas 
nusistatymus tremtinių reikalu nenustojo aktualu
mo ir šiandien,'ir dėl to jį dedame.

"A.K.” Redukcija.

I.
_• Tremtinių padėtis.

Viena iš kuro pasekmių, kuris buvo kovotas ir laimėtas Atlantos 
,3h rtos vardan, yra išvietintieji asmenys (beveik l.ooo.ooo žm.), ku
rie už savo stovyklų spygliuotų vielų beviltiškai stengiasi palaikyti 
s, vo sugriautų gyvenimų, tikėdamasi, kad kurių dienų demokratiškasis 
pasaulis utkbeips ir į juos savo dėmesį. Stengdamiesi nepasiduoti ne
vilčiai, jie organizuoju mokyklas ir betgi universitetus, leidžia pe
riodinę spaudų, ir laukuose, Šalia savo barakų, kultivuoju mažus so
delius.

Jiems yru duotus "išvietintų asmenų ” vardus, bet tikrenybėje tai 
.groteskiškas neusiprutįmas.. "Išvietintus asmuo” tikra to' Žodžio prasme 
yra tas, kuris kuro veiksmų pasėkoje yru atsidūręs svetimoje šalyje. 
Pruesnė dalis tikrųjų ”išvietintų asmenų” ir yru jau rcputriuota, 
pirmoj vietoj UNRRA’os pastangų dėka. Tik nedaugelis jų pasiliko iš
trėmime ir atmeta kiekvienų pasiūlymų grįsti namo.Žydų DP kurių skai
čius siekia Roo.ooo neori grįžti į Mis, iš kurių jie yru pabėgę, ku - 
l.,.ngi jie yru įsitikinę, kad gyvenimas jiems yra .ten tapęs neįmanomas. 
L.nkų, pubultiefiių, jugoslavųir rusų DP- skaičiumi virš 700.000 atsi- 
c .ku- grįžti, kadangi yru įsitikinę, kad vykstant jų tėvynėj dalykams
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kuip ligi Siūlei, jų lauktų koncentracijos stovykla, sušaudymas arba- 
priverstinieji darbai Sibire.’‘Šluos žmones tektų vadinti ne "išvie- 
tintais asmenimis" bet "pabėgėliais".

IRO statutas apibrėžia pabėgėlius kaipo "nacių ar efašistinio 
režimo aukas”, "Ispanijos fulangistų režimo aukas’,' arba " asmenis 
kurie buvo skaitomi pabėgėliais prieš antrojo pasaulinio karo prad
žią. Sunku butų rasti mažiau vykusiu ir tikrųjų dalyku padėtį atitin
kančių' suvokę, Faktas yra ir jam turime drųsiai žiūrėti į veidų, kad 
didžiausia dabartinių pabėgėlių dalisjyru pabėgėliai , ne nuo nacių, fa» 
Šistų ur falangistų režimo, bet nuo musų sovietinio alianto ir jo 
satelitinių palydovų.

Ir tai yra priežastis, kuri preliminarinėms apie IRO diskusijoms 
suteikė tikį varginantį ir sunkų pobūdį. Sovietų Sąjungos ir jos įta
koj esančių tautų reprezentantai užsispyrusiai laikėsi tezės, kad 
visi tie kurie atsisakė grįžti į savo gimtaisiais Šalis, ipso facto 
yr- kuro nusikaltėliai ir turėtų būti atiduoti savo gimtosios šalies 
valdžios dispozicijon. Su tokiu put griežtuinu demokratinės tautos at
sisakė priimti nuostatų apie priverstinų DP repatriacijų. To rezulta
tus buvo nuolatinis tūpčiojimas vietoje, ir statutus, nors ir pasigė
rėtinus daugeliu atžvilgiu, yra tašiau tiek prieštaravimų pilnas, kad 
kurtais sunku susivokti, kur jis krypsta.

Pagrindinis Šiose diskusijose-klausimus buvo elementarinė prieglau- 
.' dus teisė. Situ teisė yra vienu iš moralinių pagrindų, kuriais remiasi 

Amerikos Respublika. Čia ir katalikui, ir-protestantai, ir kvukeriai 
ir politiniai disidentai, bėgdami nuo persekiojimo Europoje, rądo tei
sų laisvai reikštis. Faktus, kad jie bėgo nuo intolerancejos ir per
sekiojimo ir kad Amerika patikrino jiems Siu gerbūvį.

Žinomu, sovietų kalbėtojai galėjo priekaištauti, kad demokrati
jos teikdamos savo globų atsisukusiems grįžti į Sovietų okupuotus ur 
dominuojamus kraštus, veda antisovietinę politikų; Gaila, kad kuris 
nors iŠ demokratijos reprezentantų neatsakė į tai, kad demokratijos 
laikosi prieglaudos teisės kaipo bendro principo- ir jeigu sovietinė
se šalyse būtų išvietintų anglų, amerikonų ar prancūzų, kurie bijotų 
grįžti į savo .tėvynes, būdami priešingi jose viešpataujantiems reži
mams, jiems tipogi turėtų būti taikomu prieglaudos teisė.

II.
UNRRA ir pabėgėliui.

UNRRA’os karjera baigiasi. Gaila, jos politika nereputrijuojau
čių pabėgėlių atžvilgiu buvo tokiu, kad tik nedaugelis jos gailėsis.

Vienu iš UNRRA’os pagrindinių darbų buvo- repatrijuoti kiek gu
limu daugiau DP. Iš kitos pusės, buvo duotos speciulės instrukcijos 
nevartoti prievartos bijantiems grįži. DP turėjo gauti visas įmanomas 
tuo atžvilgiu informacijas ir turėjo patys laisvai apsispręsti.Teisybė, 
UNRRA nesiuntė atgal jokio pabėgėlio tam pavartodama kraštutinę prie
vartų. Ne vieno nėra jėga atidavusi NKVD. Tačiau, nors ir nesigriebda- 
ma fizinio spaudimo, ji pusikartuojaučiuose atsišaukimuose griebėsi . 
psichologinės ir moralinės prievartos priemonių. Suspenduodavo laik- 

* naščius, leidžiamus stovyklų gyventojų , uždraudė įsigyti laikraščių 
Šimtųja kalba, leidžiamų Šalyse, nereikalaujančiose jų grįžimo, plu- 
iui atidarė stovyklos vartus sovietų ryšio karininkams, sovietų.li

teratūrai ir sovietų filmoms, suteikė sovietų ir jų satelitų ryšio 
karininkams pilnų galimybę.prieiti prie tremtinių sųrašų, pakartotinai 
įspėdinėdavo pabėgėlius apie juos laukiančių tamsių ateitį, jeigu.jie 
atsisakys repatrijuoti j vertė stovyklos autoritetus baigti mokykliniu.; 
ir profesinius kursus, ir keldinėdųvo be atod?iros pabėgėlius iš sto
vyklos stovyklonj vargindavo juos skryninguodumi ir perskryninguodamij 
ir paguliau, kur visi įtikinėjimui nepadarė st-Vo, stengėsi sugundyti 
DP, siūlydami savanoriškai repatrijuojantiems 60-šiui.dienų davinį.

Sekantis dokumentus yra vienus iš daugelio, kurie pradėjo cirku
liuoti UNRRA’oje antroje 46-jų metų pusėje.
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1946m.!rugsėjo 26 dieny '
Lanky Kotaftetui, Lenky Mokyklos Direktoriui. 
Siunčiu: C.W.Hiltz, Team 12o direktorius.’ 
Liečiu : Lenky tvurkymysi.

Atatinkamai totalinės repatri. ei jos direktyvai, yra gautas 
iš ORRA’os Centro Vokietijai nurodymus, kud nuo 1— mojo spalio visos 
lenky mokyklos, profesiniai kursai, dirbtuvės, umatininky dirbtuvės 
ir 1.1; turi durb? nutraukti.

Sis potvarkis liečia visas_tr’is okupacines zonas, ir mes nega
lim^ nevykdyti Šios instrukcijos. Busite malonus bendradarbiauti ir 
Šituo atveju, kaip ir kituose?

Pasirašė’: C. W. Kilt z, direktorius.
Toji propogands, pastatydama tremtinius prieš alternatyvu: bada

vimu ar repatriaciją, yra taip, sundryta, kad j y sunku būty pavadinti 
kitaip, kaip bendruoju potvarkiu. Pats Lu Guardia, kada jis lankėsi 
jugosluvy stovykloje prie EI Shutt, Egipte, pabrėžiamai kalbėjo trem
tiniams, kud negrįžimo atžvilgiu jis negulįs jiems teikti vilčiy, kad 
šelpimo darbas bus tęsiamus.

Sekunftioji instrukcija, apvainikuojanti visas kitus UNRRA'os 
instrukcijas, buvo potvarkis, No<199, išleistas 46 m. lapkričio mėn. 
11 d.Paduodame kelety jo ištraukys

3 skyrius, 1 poskyris: Su vadovaujančiais asmenimis ir gyvento
jais, vedančiais priešreputriacinę akcija, bus elgiamasi pagal turimus 
nurodymus. _ ’

3 skyrius, 4 poskyris: Po rūpestingo'dirvos paruošimo (kuris su
sidėtu. iš platinimo ir panaudojimo generolai McNarney ir Mr. La Guardia 
p.-.reiskimy, kartu su bendrom žiniom apie emigracijos priemoniy didesniam 
asmeny skaičiui trukumu ir apie neaišky 1X0 plony, pobūdį, kurtu su ka
rines valdžios ir ryšiy karininky pagalba) bus platinama sovietu pro
klamacijos, literatūra, filmos ir laikraščiui. Siek tiek medžiagos jau 
yri. parengta platinimui, daugiau pažadėtu soviety įptaigy. Kultūriniai 
Veiksniai bus panaudojami repatrijucinės temos reikalui, ir repatrijaci- 
jos karininky bus panaudojama kiekviena proga pradėti Žmonėms apsispręsti 
ir-rimtai apgalvoti privalumus kuriuos jie turėty dabar grįždami.

4 skyrius: Repatrijucinio gando efektas,-politinis ir kitoks,-yra 
žinomas.ši problema turėty būti liečiama labai racijonaliai ir objekty
vi, i. Visi šie priešrepatrijucinio pobūdžio klausimui turėty būti perleist 
soviety ryšio karininky žinion..,

' 6 skyrius, D poskyris: Visokio netvarkos,prievartos,nepakankamo
respekto ar įžeidžiuntieji soviety karininkus veiksmai ,ar kitoks elge
sys, sukeliantis netvarką yru nusižengimus kurinės valdžios reguloms... 
Area Tu ..m direktorius reikalaus U.Sakariniy autoritety veikti, areštuojant 
vietoje,

Aplinkraštis nr.199 buvo atšaukstas sausio mėn.pabaigoje,kai eilė 
prutesty išjudino Valstybės Dep.-.rtumenty įsikišti.Atsakingasis UNRR’os 
turn..uto jus už išleisty potvarkį buvo pašalintus iš darbo.Bet esant rim
ty kulby,kud IRO perims UNRR’os personųly,nebūty netikslu pageidauti,kd 
prieš tai,snip UNRR’os pareigūnui persės prie gulo kito stalo,kad jie 
buty. nuodugniai perskryninguoti ir pašalinti visi,kurie■buvo nedraugiški 
tremtiniams,nenorintiems repatrijuoti.

M i g 1 o t a s u i IRO .
Kas tai yru IRO? Tos organizacijos ateitisriki Šiol yra labai mig

lota. 3ct kai Didž.Britanija davė save purašy tos organizacijos kuriančiai 
institucijai yru tikslu manyti,kad ir likusieji parašui ir fondai bus 
surinkti,ir tokiu budu IRO pradės egzistuoti (už kuriam? IRO orguniza- 
cijy cs? pasirašę 15 tuuty,kurios atsuko už 75% viso biudžeto).Kadangi 
sovietinks tautos jokiu budu nėra suinteresuotos apgyvendinti tremtinius 
kituose kraštuose,jos guli atsisakyti turėti ky nors bendru su šia orga
nizacijų. Bet panašu daugiau į tai,kud ir jos įmokės joms priskirt? Įna
my dalį ir tuomi prisidės prie IRO,bet,kaip visuomet,tuo reikalu,kad tęs*
t y savo ko v? prieš ’’karo 
j * s ir ne galėty tuomi IRO 
ti kliudydamos.

nusikaltėlius.kurie nenori repatrijuoti”.Nors 
supuruližuoti, tačiau prumu tomai gaiety j? ve ii
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IRO statuto sįK-lVa paaiškės tuo, su kokiu efektingumu bus 
pr..Vcst..s preliminarinis apklausinėjim? s. Pirmoje dalyje, pirmam sky
riuje, padalinyje C sakomu : " Organizacija rūpinsis tais asmenimis, 
kurie pareikš "rimtus negrįžimo priežastis’*, kaip "persekiojimas arba 
b.timė, įtikinamai pagrįsta, persekiojimus del,rusės, religijos, tautybės, 
arba politinio nusistatymo..."Tai yru pasigėrėtina, nes visus pureišii- 
m s einu be- pastabos, kad sovietai jo neremia-. Bet pirmoje dalyje, antram, 
skyriuje, 6 punkte nustatomu: "tie asmeny nebus organizacijos globojami, 
kurie buvo sąjūdžiu, draugingu buvusiai jų. kraštu vyriausybei, vadovau
jančiais asmenimis... arba rėmėjais sąjūdžiui kurie atitraukia tremtinius 
grįžti į ju gyventus kraštus’.’ Tai jau nėra taip puiku, nes šita klauzulė 
yra remiamu sovietu. Norėdamas patenkinti abi puses, subkomitutus sutiko 
cbi klauzules įdėti statutan. Jeigu IRO pažodžiui vykdys savo statut:/, 
tai tiknegrįžtanšiuju pabėgėliu saujelė gulės pretenduoti į jos pagalbu, 
kadangi daugelis ju garsiai yru i pareiškę savo kritiškumu dominuojančiam 
komunistu režimui ju kraštuose.'Statutus aiškiai nurodo, kad pabėgėliai 
neturės grįžti, jei jie turi pagrindo bijotis persekiojimo, bet jie yru 
priversti nesakyti nieko, kas galėtu būti suprunt-mu, kaip opozicija 
prieš valdžią ju kraštuose, ur kaip, "priešrepatriucinė propogunda^, Nėr 
kas ir kalbėti: jeigu Leninui ir Trockini būtu buvę taikomi. Panašūs po
tvarkiui, k: i jie buvo tremtyje Anglijoj ir Amerikoj, nebebūtu buvusios 
bolševiku revoliucijos.

Jeigu IRO pradės egzistuoti, reikia tikėtis, kad nežiūrint priešin
gumu jos st-.tute, ji elgsis-gėriau negu URRA’os administracija su negrįž- 
tunčiuisiuis pabėgėliais. Pirmoj vietoj būtu protingu, jei IRO pamatytu, 
kad tie tŪKstunšiui DP, kurie dar vis lieka stovyklose, nežiūrint visu 
UNRRA’os spaudimu ir vertimu, sudaro kiut? negrįžtunčiuju į savus kraš
tus pabėgėliu branduolį♦ _Jau tas vienas faktus, kad jie pakartotinai 
atsisakė repatriacijai būtinu privalumu, yra pakankamas, kad jie taptų 
epozicionistuis ju.krašto valdžios akyse. Pabėgėliai i iŠ savo pusės tai 
Žino, ir kaži ar daugelis iš ju, galėdami.laisvai pasirinkti ir gaudami 
lygiui Žinių iš abieju šaltiniu; balsuotu už repatriaciją. Vienoj 1 
jugoslavu DP stovykloj britu_urmijos priežiūroj buvo pravestas balsavimas, 
ir tik vienus iŠ dešimties tūkstančiu panorėjo grįžti į savo tėvynę.

Jau beveik du metui,kaip Europoj baigėsi .karo veiksmai. UNO,demok
ratinės valstybės,bažnyčios atstovui ir politikai Vis kalbėjo ir kalbė
jo apie DP problemą. Bet iki šiol nieko - ur beveik nieko - nėra padary
ta. Kaip viskas butu paprastu,jei tautos,užjaučiančios pabėgėlius, su
sirinktu ir išdirbtu bendrę pienę,išvengdamos trukdančios sovietinės opo
zicijos ir spresdamos bešališkai ir be tikybiniu tendencijų pabėgėliu 
problem?£ Britanija,Prancūzija it Low Gauntries dabar kenčiu dėl darbo 
jėgos trukumo. Jau vien šiose šalyse butu galimu rasti vietos 300.000 
iki 400.000. (Buvo gandu,kad Britanija'paims 500.000,bet tai tur būti 
perdėtu).Jeigu U.S.galėtu paimti 200*000, Canada 100.000, Australija 
100.000 ir Lotynu Amerikos Šalys pasidalintu tarp savęs 200.000 iki 
300.000, vis., problemų galėtu būti likviduota,gal kiek ilgiau,kaip per 
vienerius metus.-

išlies gale tume, žinomu, įrodyti, kad DP yra'priimtini, ne s emigracijų 
pagaliau yra ekonomiškai naudingu. Bet geriau pasirinkime argument? mo
ralinėj plotmėj: Šių vargu Žmonių buvimus Europoje mums uždeda moralinę 
pareigu. Turime dvigubę moralinę pareig? dar ir dėl to,k<-d pabėgėliai 
Ūpo pabėgėliais dėl gal ir gero siekiančios,bet klaidingos demokratijos 
politikos.

Tuo tarpu DP laukia.
" Duokite man savo pavargusius,savo vargšus;
.Susigrūdusius,laisvo kvėpavimo išsiilgusias savo mases, 
Kurios su pagiežų atsisako nuo jūsų vaisingu krantu. 
Siuskite tuos benamius nenvv'r-m's pus mane. 
Aš laikau Žibintb P”-5 ~>.sq duru”.

* ( Taip parašyta unt Amerikos Laisvės Statulos.)
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KILNIOS "IDSJOS" KVEPIA ŽIBALU.

Berlyno laikrašty "Telegraf" tilpo du, išpirmo žvilgsnio visai 
nereikšmingi straipsneliai.Vieno antraštė: "Žibalo versmės Artimuose 
Pytuose";kito gi -"Turkijoj perdaug chromo," Straipsneliui grynai in
formacinio pobūdžio,be duodumy ziniy įvertinimo ir be jokiy įŠvudy . 
Tokiomis informacijomis mažai kas. domisi ir dažnai jy, visai nepuskuitp, 
mat laikraščiuose buna įdomesniy ir supruntamesniy dalyky.Laikraščio' 
kryptis yru tokia, ivad redakcijų privalėjo duodamus žinias. įvertinti;bet 
reduktoriai to,matomai,visai sąmoningai nepadarė.Gerui suprantame,-cen
zūra laisvai spaudui mandagiai pataria nemandravoti ir nekišti piršty į 
tokiy žuizdy,kurios paprastai mirtingieji neprivalu matyti.Bet sy ruoniu- 
gį’. redaktoriai yru kytras padaras.Straipsnely apie žibalo versmes trum
pai pasakyta:-"žibalas apsprendžia tarptautinius santykius". Vienoj ei
lutėj pasakyta viskas,kas pasakyti reikėjo.

Straipsny "Turkijoj perdaug chromo" rašoma,kad karo metu šis kraš
tus pardavinėjo chromu Alijantams ir Ašies valstybėms ir darė, labai gė
rę biznį. Dabar,karui pasibaigus,Turkijos Pramonės Bankas turįs 260.000 
tony Šito metalo atsargy ir nešinęs,kam jį pasiulyty.Sio metalo produkci 
ju esanti didelė,bet eksportuoti esę gulima tik ’70.000 tony. į metus.Vie
nas JAV pramonininkus koncernas 'esys įteikęs Turkijos vyriausybei prašy
tę leisti jam soeigti Turkijoj įmones chromo žaliavoms perdirbti.Tai ir 
viskas apie chromy.

•" žibalas Artimuose Rytuose". Šiy krušty žibalo versmės esančios 
turtingiausios pasaulyje. Prieš tris metus JAV vyriausybės subsidijuo
jamu komisija tyrė šias sritis ir savo pranešime.konstatavo,kad Persy 
ir Kury by įlanky srytyse esy milžiniški Žibalo šaltiniai.Persijoj esy 

šėši,Arabijoj -• trys,Irake-du,Kuveihe-vienas ir Kratar pusiuusaly - vie
nas,bet labai turtingas. Persijoj (Irano) teritorijoj du laukai duody 
apie 100 milijuny tony žibalo.Irano vienus laukas galįs jo duoti upių 
50 milijuny tony.Likusio ji šaltiniui esy tokio gausumo,kokį teturį Ryty 
Teksaso (JAV teritorijoj) naftos laukai,būtent gali duoti 1? milijony 
žibalo produkcijos metams. Bet Teksaso produkcijai gauti reikia 24000 
šuliniy;tuo.tarpu Artimyjy Ryty mažiausiai žibalu turtingam Kellaukui u. 
ploatuoti reikia 24 šuliniy,kurie duody 9 milijonus tony metinės produk
cijos ....

To paties laikraščio pirmume puslapy daug šnekama paie pagalbos 
tiekimy Turkijai ir Graikijai. Tikinama-, kas savaime aišku,kad tos mažos 
valstybės negalėsiančios apginti savo laisvės ir nepriklausomybės nuo 
agresoriaus.Paskui kalbamu pale 400 milijony doleriy toms valstybėms 
sustiprinti, šį kilny JAV pasiryžimy sveikiname. Bet kaip čia toks kil
numus siejusi su Žibalo versmėmis?

Scyri komunistai,taurus suviety žmonės,kai prieš metus Soviety Ru 
sija "demokratiškai-," apsprendė Persijos provincijy Arzeibeižany,sudarė 
t~nui "liaudies vyriausybę" su Kremliaus pustutyty kvislingy priešakyje, 
džiaugėsi savo laimėjimais ir skaitė save "pavergtos tautos" išlaisvin 
tojais. Tautu "tėvui ir išlaisvintojui" skoniai kvepėjo Persijos ,Irakotojais, Tautu "tėvui ir išlaisvintojui" skoniai kvepėjo Persijos ,Irako 
ir Arabijos žibalu versmės. Vienį, gružiy dienai Irano kariuomenės vairuo 
j mi JAV tankai r be didelio triukšmo įsprendė" Arzeibeižany,o Krem - 
liūus"tėvus" net nevumptelėjo....

nuolatos eina partizanu kovos.Prastaąi Žmogui sunku su - 
ky gruiky tauta įsivėlė į atvirę brolišku ko jry. Kariauja 

u... ir nesugebama baigti.ty žudyniy.Partizanai turi gėry ir moderniu giu 
muisto,rūby ir yra aprūpinti viskuo,kas karui reikalinga.Iš kur visa ta 
imuma?Bet yra žmoniy ,kurie neserga sloga ir turi gėry uoslę,tie žmonės 
ir Žiu suodžia žibalo kvupy.Ir šia gurt- usiy uoslę turi "tėvas- ir išlai 
vintojus",kuriam rūpi graiky liaudies "vargai",apie ky garsiai kalbama, 
apie Žibalo kvapy,-nei Žodžio.

Chromas neturi jokio kvapo,be t jo naudingumu niekas neabėjoja-lut 
geras metai..s.Karo metu jo daug reikia,bet vistik tai nežibalas.Gyvenau 
meto žmoniškumo,tolerancijos,moralės,teisingumo idėjos aiškiui atsiduod 
Žibalu. Bet apie tai viešai nekalbamu.Viešai kalbama apie laisvę,demoki 
tiję,kuiias kaip nori,taip guli suprasti.Bet,jei dėl Žibalo versmių pro 
bils patrankos,pradės urgsti bombcnešiui,pokriauti kulkosvaidžiai ir,ko 
gero,pradės veikti atomai,kai rumiy tuuty laukais pradės šliaužti tanky

Graikijoj 
pusti kum ir už

utsprendė" Arzeibeižany,o Krem - 

partizany kovos.Prastay Žmogui sunku su
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vilkstinės,tuomet su degančiu kaimy ir miestu dūmuis,susijauks Žūdomy 
Žemiy gyventojy kraujo kvapas. Tuomet kartu bus kalbama apie laisvę, 
mužyjy ir didziyjy tu uty apsisprendimu ir lygybę. Daug temy sukelia Ar
timieji Rytai.Čia sukilimai,"išlaisvinimai”,paskolos,doleriai,draugin
gi- karo latvy, vizitai^triukšmingos pasaulio masto politiku kalbos.Bet 
tikrenybėje viskas atsiduoda žibalu.Pagrindinė viso to priežastis ta, 
•‘kad žibalas apsprendžia tarptautinius santykius’*! Taigi Sity ir reikė
tų visiems aiškiai pasakyti.

GIACOMO MATTEOTTI - SOCIALISTINIŲ IDĖJŲ 
TRIUMFO PRANAŠAS. ...

"Mane gulite nužudyti,bet’ mano 
idėjos nepajėgsite nužudyti” ■
Paskutiniai Mutteotti 'žodžiai./

Jaunasai drauge, ar Tu niekad negirdėjai apie Ciacomo (Jakubę) 
Matteotti,kuris buvo nužudytas Italijos diktatoriaus Benito Mussolini 
įsakymu? Na.tai pasiskaityk apie tai!

' 1922 m.spaliy mėn.Italijos karalius Viktorus Emanuelis II pasky- . 
re Benito Mussolini ministeriu pirmininku.Tę fakty fašistiniai istori
kai pavadino “Maršu į Romy",nors tikrumoj-Mussolini tuo metu saugiai sėd 
dėjo Medijolane ir į Roma atvyko greitojo traukinio miegamajame vagone, 
tik po to *kai*karalius,išsigandęs durbininky sąjūdžio,pavedė Mussolini* 
įui sudaryti vyriausybę.Taip prasidėjo vėliau išgarsėjusi "fašistinė-era“ 

1924 m.balandžio mėn«6 d,Mussolini, pradedė parlamento rinkimus. 
Žiauraus tėroto ir apguvysžiy pagelia jam pavyko parlamente gauti nešy
klę persvarą.Kai ty pat'mėty birželio mėn.susirinko parlamentas,Giacomo 
Mutteotti,italy socialisty partijos sekretorius,,pagarsėjęs kaip žymus 
kalbėtojas,su'nepaprasta pilietine dręsa demaskavo fašisty rinkimines 
apgavystes bei malversacijas ir socialisty partijos vardu pareikalavo 
panaikinti neteisingus ir suklastotus rinkimus. Be to,Mutteotti patiekė 
p.rlumentui Sensucingy reveliacijy apie Šaltinius,iš kur-iy fašisty-purk 
bijos kasu sėmė pinigus. Toji kalba,kuri nuaidėjo per visę pasaulį,1 
įsiutino italy fašistus.Fašisty oficiozas "Popold d’Italia" dėl tos 
kalbos rašei "Mutteotti kalba reikalauja k o n 
sekventiške sni o at sakymo,, ne g u . tusti 
‘z. o d 2 i a i ". Fašistui Žinojo,kad daugiau niekados negalima leisti, 
kad Mutteotti,tas nieko nebijos socialisty vadas,prubilty "fašistinės 
eros” parlamente, ne s jau jo pirmoji kalbu per daug "sujaudino ne tik Ituj- 
Ii jos, bet ir pasaulio, viešyję nuomonę. . . . -

1924 m.birželio mėn.10 d.Tibro atkrante Mutteotti vienišus žygia
vo vėl į parlamento posėdį,kur turėjo patiekti dokumentus,galėjusius 
būti fašizmui moraliniu mirties sprendimu.Staiga pūkely Mutteotti užpuol 
p«nki vyrui ir,nusivedę automobilin,nusivežė. Senu moteriškė ir vienas 
vaikinus buvo pripuolamai užpuolimo liudininkai.Keletui dieny praslin
kus miške,netoli Romos,buvo rastus sukapotas ir supiaustytas į kelias 
dūlis kūnus.Taipogi buvo.matyti,kad žmogžudžiai buvo, mėginę luvonę su
deginti. Drąsioje Giacomo motina ir jo idėjos draugui atpažino Mutteotti 
palaikus.

Bet nužūdytus Mutteotti fašistiniam rėžimui tapo dar pavojingesnis 
negu gyvus.Krašte prasidėjo didžiausi bruzdėjimai,kurie augo kas valanda 
Nefušistinės parlamento partijos protesto ženklan atsisakė dalyvauti•’ j 
bendruose posėdžiuose su Žmogžudžiais. Fašizmas matė besiartinant savo 
galę.Mussolini,kurio vardas po Mutteotti nužudymo liaudies lupose iš 
Benito buvo pakeistas į "Bandito",buvo priverstas veikti,kad gelbėtu 
režimu.Nors visiems buvo aišku,kud pats Mussolini buvo pridėjęs pirštus 
prie to Žiauraus nusikaltimo,tačiau,norėdamas gelbėti savo "autoritetu”, 
primetė atsakomybę kitiems.Butent: de Bono - policijos šefui,Finai - vi
daus rcikaly ministeriui ir ,Cesare Rossi - fašistinės vyriausybės spau
dos šefui. Tuoj, buvo išleisti parėdymui ir areštuotas Amerigp Dūmini ir 
d-r keletas asmeny. • .

Jausdamas liaudies pasipiktini'•’?--Mussolini iškilmingai parlamen
te pareiškė,kad žiaurus nusikaltimas įvykdytas prieš socialisty vadę,yru
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valstybinis nusikaltimas ir kas jo tokiu nepripažins,pajus visę reži
mu griežtumų.Tai būta tik demagogiško triuko.

1926 m.kovo mėn.t.y.dviem metams praslinkus nuo Matteotti nužu
dymo .mažame provincijos miestely (Chieti) buvo sprendžiama byla prieš 
jo žudikus^Kaltinamuosius tame teisme gynė fašistų partijos generali
nis sekretorius Furinacci,kuris kartu su Mussolini*iu italų partizanę 
sušaudytas.,1945 m. . >

Teisme kaltinamasis Dūmini pareiškė,kad jis gavęs įsakymų sekti 
Matteotti,bet staigaus impulso paveiktas,pagrobė jį. Automobily gi 
įtikinėjęs .savo draugus nevartoti prievartos ir smurto,bet Matteotti 
staiga pradėjęs vemti krauju ir po to greit miręs.Fašistinis teismas 
pripažino gumini ir du jo sėbrus kaltais ’’netyčia nužudžius” ir nutei
sė juos <15 m.11 mėn. ir 20 d.kalėjimo .Pritaikius amnestijų,iŠ karto 
jiems nubraukė po 4 metus.Praėjus keletai savaičių Dūmini iš kalėjimo 
buvo paleistas ir iš fašistų partijos gavo didelį atlyginimų už taix 
kiįd prisiėmė ant savęs kaltę. 'Tuo budu ta byla buvo tikrumoje žmogžu
džiu rehabilitacija.

Ir štai.praslinkus 22 metams,tikras teisingumas pasiekia žudikus 
Tiesu,ne visus,nes Mussolini’io,maršalo de Bonu ir kitų jau nėra gy
vųjų tarpe ir jie negali būti teisiami už padarytus nusikaltimus. Be t 
1^47 m-rsausio mėn.22 d.specialus prisiekusiųjų teismas pradėjo nagri
nėti bylų prieš likusius Matteotti nužudymo kaltininkus. 
Kaltinamųjų suole atsidūrė:
1. Cesare Rossi, Mussolinio spaudos šefas,išdirbęs Matteotti nužudymo 

planų ir vadovavęs jo vykdymui,
2* Amerigo Dūmini,Mussolini*o artimas draugas,buvęs politinės policija 

šefas,tiesioginis Matteotti žudikas,
3. Francesco Giunto, Mussolini’o pagelbininkas,1924 m.buvęs, vidaus rei

kalų vice-ministeriu, ,
4. Amleto Paverouo,
5. Filippo Ponzeri, «*
b. Giuseppe Viola ir 
7. Augusto Malacria.

Didelio Įspūdžio padarė Žinomo respublikonų partijos veikėjo 
Carlo Basile parodymas.Jis teigia,kad fašistų viršūnės nutarė nužudy
ti Matteotti,bijodamos,kad jis nepaskelbtų jų finansinių malversacijų, 
pirmoj eilėj garsiųjų Toskani geležinkelių ir taip pat fašistines 
spaudos subsidijavimo aferų. Visos tos aferos siekė milžiniškas suras’ 
iri į jas buvo įmaišyti Mussolini ir de Bono.Basile teigimu,Matteotti 
tupėjęs kvitų,ant kurių buvę Mussolinio parašai,fotografines nuotrau
kos.Todėl,Basile manymu,tikruoju Matteotti nužudymo inspiratorium buv^ 
pots Mussolini,

1947-m.balandžio mėn.4 d.teismas išnešė sekantį sprendimų: Cesar 
Rossi - išteisintas; Amerigo Dūmini ir jo psgelbininkai Amleto Povero- 
mu ir Giuseppe Viola nuteisti po 30 metų. Viola buvo teisiamas už ukiy 
nes jo nepaguvo.Filippo Ponzeri - išteisintas,gi Augusto Malacria mirė 
kalėjime,ne sulaūkęs teismo sprendimo.Taipgi išteisintas ir Franceco 
Giuntu.

Tuo budu po 23 metų laisvoj.demokratiškoj Italijos Respublikoj 
augelėjo_teisingumas. Išsipildė Matteotti žodžiai,kad socializmo idė- 
ju-nenužudofra. Kur šiandienę Mussolini ir jo kurtasis fašizmas? Gyve
nimas juos nušlavė ir jų vietoj dėl fašistų kaltės karo nuniokiotoj 
Italijoj užtriumfavo laisvės,socializmo ir demokratijos idėjos,už ku
rias kovojo ir dėl kurių mirė Giacomo Matteotti. Giacomo Matteotti 
laisvės kovų istorijoj liks kaip pavyzdys didvyriŠkumo.dręsos ir pa
siaukojimo kovoj už socializmo idealus.

Matteotti visad jaudins jaunas Širdis ir protus,ragindamas kil- 
nion kovon..už idėjas,kurios yra nenugalimos ir nenuŽūdomos. -
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MŪSŲ SOCIALDEMOKRATINIO JAUNIMO ATSTOVAI PIRMOJE 
VOKIETIJOS JAUNŲJŲ SOCIALISTŲ KONFERENCIJOJE .

Siy Kiety gegužės men. 22-24 d.buvo sušaukta 1 Vokietijos Jaunyjy 
Sociulisty Reicho konferencija (1 R.eichskonf eręnz der Jungsociulisten 
def SPD) Gelsenkirchen-Buer mieste, Ruhrė’ krašte. Šįoje konferencijoje, 
Vokietijos Sociuldemokraty. Partijos vadovybei pakvietus, dalyvavo ir 
lietuviy socialdemokratinio jaunimo atstovai,

Į konferenciją susipinko ;.rti 250 asmeny iŠ visy trijy Vukary 
Vokietijos ir Berlyno srišiy. Dalis atstovy, kaip pav, iš S'daro krašto 
ir Berlyno, į konferenciją turėjo atvykti nelegaliai. Pirmęję konferen
cijas dienę, atidarymo metu, susirinkusius sveikino taip pat ir mūšy, 
atstovai LSDP Org. Užsieniuose ir lietuviy socialdemokratinio jaunimo- 
vardu., linkėdami tarp ko kit’o sėkmės kovoje su bolševistinįu komunizmu, 
kas ypatingai susirinkusiyjy rado didelio pritarimo., .

Apart organizaciniy klausimy, konferencijos1dienotvarkę daugiau
sia užpildė' referatai su po to sekančiomis diskusijomis. . 1 ■

Ypatingai didelio susidomėjimo ir gily įspūdį susirinkusioms pa
liko Bavarijos SDP sekretoriaus Waldemar von Knoeringeh. referatas tema 
’•Socializmo vystimaais”.

Referatas perbėgo visus socializmo dvasinio vystimosi laikotarpius 
nuo' klasinio socializmo pradedant iki Šiy laikyt, ypač ilgiau sustodamas 
ir paanalizuodamas šio pokario meto socializmo dvasię,

Šiuo metu, planingo ūkio ir nuosavybės suvisuomeninimo laikotarpy, 
mm tai yra svarbu ar turi būti planuojama ir socialinama, tašiau yra 
svarbu, kas tam ūkiniam planavimui vadovauja. Valstybės kapitalistinėmis 
sistemomis, nekalbant jau apie komunistinėmis, kaip. pav. Jungtinės ; 
Valstybės, neatsisako galutinai Šio karo metu įvesto planingo ūkio - 
reikalingumo ir tuomi principiniai atmesdami liberalistinę ’’laisvy Tan
ky " sistemą. Tašiau, tiek Šis kapitalistinis ir komunistinis planingas 
ūkis siekia prievarta per savo naujai iškilusiu planavimo vykdymo spe- 
cialisty- menageriy klasę, vienos visuomenės grupės pasipelnijimo arba 
naudos pušiai valstybei. Vienu žodžiu - visuomenės nuriy suvulstybinimc. 
Šis momentas ypatingai yra ryškus, komunistinėje Sov, Sujungus santvar
koje.

Tuo tarpu demokratinis socializmas savo esmėje siekia priešingo 
tikslo- valstybės sužmoginimo. Jeigu demokratinis socializmas laiko 
vienu iŠ pagrindįniy tiksly gamybos žuliavy ir priemonių suvisuomeninirp 
atidavimo visuomenės politinei kontrolei, bei planingo ūkio, tašiau ne 
kokįai ąors grupės arba pačios valstybės naudai, bet tai pačiai visai 
visuomenei, kiekvienam josios nariui. Socialdemokratija siekia per so
cialiniai- ekonominį sutvarkymu suteikti kiekvienam visuomenės nariui 
pilny galimybę jo dvasinio gyvenimo plėtojimąsi ir tobulėjimui.

Hans Hermsdorf, Jaunyję Socialisty generalinis sekretorius, savo 
kalboje apibudino plačiai organizacijos per vienerius metus nueitę keli, 
ir darbo gaires ateičiai. Taip pat palietė, tiek savo kalboje, tiek ir 
vėliau privačiam pasikalbėjime, internacionalinio bendradarbiavime stakt, 
Kity tauty socialdemokratinio jaunimo grupės dar vis iki Šiol neįstengia 
atsikratyti nepasitikėjimo ir skepticizmo vokiečiy atžvilgiu. Iki Šiol 
į visus VokieŠįy Jaunyjy Socialisty mėginimus užmegzti kontaktu, užsie
nis atsakė daugiausia tylėjimu.

Antrę konferencijos dienę atko ir kalbėjo 1 Vokietijos SDP pirmini 
kas Dr. Schumacher. Savo kalboje, po trumpos įžanginės dalies, skirtos 
jauniesiems socialdemokratams,palietė šio meto politinius klausimus,il
giau sustodamas ties SĖD ir komunistę, r le Vokietijoje ir kituose, kraš
tuose. ■ .

Iš esmingesniy pasiūiymy, apart grynai organizaciniy, susirinkusiu 
jy buvo priimtą ir nutarta patiekti Raitijos vadovybei šiuos punktus:

Į. Susirūpinti Partijos vadovybei politinės literatūros leidimu ir 
ypač būsimy partijos funkcijonieriy sistemingu ruošimu specialiose par
tinėse mokyklose. Si deganti jaunajai kartui problema, politiniai-ideolc 
ainio pasiruošimo stoka, buvo ne tik plačiai diskutuojama svarstant Šį 
pusiūlymę, bet taip pat paliesta daugelį karty kitu konferencijos metu.

2. Sutvarkyti mokslo sistemę tokiu būdu, kad mokslas hūty prieinam 
kiekvienam tinkančiam, neatsižvelgiant i jo m terialę.ar socialę padėtį.
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Pavyzdžiu buvo patiekta Hesseno konstitucijos § 59» kuris panaikina 
bet kokį mokestį už mokslu ir nepasiturintiems suteikia galimybę mo
kytis per valstybės materialinę pagalbu.

Ypatingai labai gvildenama buvo komunizmo problema. Tiek patys 
referentai, kaip,Knoringen, Hermsdorf ir Dr. Schumacher, tiek ir ats
tovai diskusinę, metu palietė Šį klausim#. Buvo neapsiribota"tien^tlk 
gyvenimo faktę. kėlimu, bet taip pat paanalizuota ir pats ideologinis 
skirtumas (Knoringen).

Vokieči#_socialdemokratija yra kaip tik Šiuo metu pirmieji ap
kaišai prieš plūstantį komunizm# į Vnkar# Europę ir savo posto svarbumu 
vokieči# socialdemokratija yra pilnai supratusi.

”Mcs galime užtraukti sunkę, likim# ateinančioms musę, kartoms, j t: 
gu nesugebėsime atlaikyti slenkančio komunizmo, kuris veda prie pakar
totinos diktatūros ir žmogaus paniekinimo'1 pareiškė savo kalboje Jau- 
n#j# Socialist#, sekretorius Hans He'rmsdorf.

” Mūs# ideologiniu priešu Nr. 1 yra komunizmas’1- pasakė Waldemar 
von Knoringen.

Konferencijoje, ypač diskusijų metu, buvo tųįp pat ne vieno iškei 
tas 2 internacionalo atgaivinimo reikalas ir bendrai bendradarbiavimo 
internacionalinėje plotmėje.

Pati visa konferencija praėjo labai draugiškoje, tikriau pasakiu 
tikrai socialistiškoje nuotaikoje. Mes, kaip svetimtaučiai, buvome lab; 
nustebinti, kad dar tokioje Vokietijoje gali atsirasti tokio jaunimo, 
kuris gali parodyti tiek užsidegimo ir reališkumo bei sugebėjimo spręs 
Šio meto klausimus. Labai apsirinka užsienio jaunoji socialdemokratinė 
karta susilaikydama nuo bendradarbiavimo su vokieči# draugais.

Lietuvi# atstovai pasveikino Dr., Schumacher*į, palinkėdami iš- 
tyaros tvaros kovoje su bolševizmu. Dr. Schumacher perdavė nuoširdžius 
sveikinimus LSDP delegaturai

PW9
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