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SOCIALIZMAS IR ASMUO.
Socialistinis sąjūdis nuo pat savo pradžios statė Ž m o g V 

Savo siekimą centre.Lovy už žmogaus išlaisvinimą jis pradėjo nuo try, 
kurie kapitalistinėj visuomenėj buvo labiausiai pavergti,netekę žmo
gaus gyvenimo sąlygą,dažnai net jo veido,-nuo darbininkę, klasės.Kovo
damas už darbininką klasės būklės pagerinimą ir per darbininkus,so 
cialistinis sąj"ūdis šalino luomą ir turto privilegijas,plėtė darbo 
ftmonią teises,kartu plėsdamas ir žmogaus teises,kas jis becu 
tą.

Kai socialistinis sąjūdis įsigalėjo ir pradėta lemti žmonijos 
ateities problemas,jis kiekviena proga vėl primena,kad jo idealas 
yrassukurti tokį gyvenimą,kuriame nebūty skriaudėjy ir skriaudžiai y- 

. ją,kur buty visiems pripažintos ir vykdomos lygios teisės ir lygios 
prievolės.Siekdamas visuotinos materialinės paramos per yis$ į

- įtraukimą į darbą,per darbo tobulinimą,per planingą bendruomenės jė
gą ir išteklią panaūdojimą,pagaliau, per teisingą pagamintą gerybiy , ■ 
paskirstymą,socializmas tuo pačiu siekia išlaisvinti 
Smogą, iš sk urd o, nuo netikro- rytojaus 
baimė s,nuo per didelio darbu apkrovimo ir padaryti jį gal i- 
mai laisv a,.Dėl ko būtinai laisvą? Dėl to,kad Žmogus laisvę 
brangina kaipo didžiausią savo turtą. Yra gal tik vienas dalykas,ku- , 
rį Žmogus brangina labiau,kaip savo laisvę,tai jo gyvybė.Bet ir tai 
ne visuomet.Senieji prusai,musy kraujo giminės,savo laisvę vertino 
aukšCiau net už savo gyvybę ir dešimtmečiais kovėsi su kryžiuočiais, 
nešusiais jiems krikščionybę ant kardo galo kartu su vergija.Prusai 
kovose masiniai žuvo,norėdami garbinti savo dievus ir laisvai gyventi.

Tas įgimtas laisvės siekimas pas Žmogy yra suprantamas.Gyventi 
žmogus nori už_viską labiau.Norą gyventi įtvirtino žmoguje pati gam
ta.Kovoje už būvį tas teturėjo šansy išlikti,kas gyvybei išlaikyti 
mokėjo viską aukoti.Gyvybei išlaikyti jiems buvo ir yra reikalinga 
laisvė. Laisvė išvystyti savyje visus gabumus,visas savo_jėgas, 
kad gaiety jas panaudoti savo buklei_patikrint-i.Tik laisvas būdamas, 
Žmogus jaučiasi laimingas ar galįs būti laimingas.

Ar socialistine santvarka gali Žmogui patikrinti absoliučią 
laisvę? Nuo to momento,kai Žmonės pradėjo gyventi bendruomenėmis,jic- 
turėjo sutikti su savo laisvės aprėžimu.Jei žmogus bando neaprėžtai 
naudotis savąja laisve ir tuo pačiu pažeidžia kity laisvę,jie turi 
susidurti ir arba kauti s, arba susitarti, prisiimdami prie v_o 1 ę 
nepažeisti kito laisvės.Jau bibliniai Adomas ir Ieva,tariami mūšy pro
tėviai, savi tarpiuose santykiuose turėjo susivaržyti,nenorėdami vie
nas kitam.kibti į plaukus:Turejo ir jy palikuonys,nes paskiras žmo- . 
gus buvo per silpnas,kao gaiety atsilaikyti prieš galingąją ir iš vi 
sy pusią jį puolusią gamtą jturėjo telktis ir gy - 

, venti bendruomenėmis. Tad greta laisvią ir prievc- 
lią atsiradimas yra tiek pat senas,kaip pati žmoniy padermė.

Žmoniy bendruomenėje sugyvenimoosąlygos keitėsi, įvairė jo 
kiai darėsi sudėtingesni,kaip ir pats gyvenimas.Jis didino prievoli.

- Žmogui skaičią,tuo aprėždajtas ir jo laisvę.Kai žmonią bendruomenėj.- 
atsirado privilegijuotieji ir antros rūšies piliečiai,lygiagrečiai 
vyko ir atitinkamas laisvią ir prievolią suskirstymas: galingieji c 
vinosi_tik laisves,prievoles kraudami neprivilegijuotiems.

Mūsą,sociališią,supratimu tas laisvią ir prievolią suskirstymą^ 
žmonią bendruomenėj priklausė nuo turto:kas valdė turtus ar jiems 
gaminti priemones,tas ir buvo gyvenimo kapralas-skirstė žmonėms jy 
laisves ir prievoles.Turtingam’,sako musą liaudies priežodis,ir aitvi -
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ras neSa.
Turto paskirstymas visuomenėj priklauso nuo ūkiškos santvarkos, 

ir kiekviena žmonijos gyvenimo epocha,pažymėta jai savita ūkio sistema 
turėjo savitu turto,laisvių ir prievolią suskirstymu.Jei prisiminsim 

. tą epochą tik dvi paskutines-viduramžį ir po jo ėjusiu kapitalistinę 
epochą,tai kartu prisiminsim iš viemosopusės raguotus,neaprėžtos valio; 
ir žiaurumo feodalus-bajorus,laikiusius "prastu" Smogy. Žiurkės vietoje; 
ifi kitosios - skurdo suvargintą,sauvalės suriestu baudžiavninką,kurio 
ranka savaime siekė kepurės, "poną" pamačius.Mūsą liaudis kitaip nega
lėjo atsikeršyti iki dangaus puikybėje išsipūtusiems bajorams,kaip su
kurdami legendą apie Upitos Čičinską,kurį nutrenkė perkūnas iš giedi© 
dangaus,pragaran nuvarydamas visą jo gūštą .Cičinsk’.u buvo pilna Lietu
va,kaip pilna joje buvo ’’prakeikty chamą”.Panašiai buvo ir kapitalis
tinės santvarkos pradžioje;tik bajcrą pakeitė kapitalistas, baudžiaunin- 
ką*»”laisvas”badmirys proletaras.

Kiekviena, epocha,suskirstydama Žmones socialiniais sluogsniais, 
suskirsto laisvės ir prievolės,o išnykdama perduoda savo palikimą įpėr 
diniuiįjei skriaudžiamieji bendruomenės sluogsniai susipranta,stoja į 
kovą už savo paglemžtas, teisės ir laimi,įvyksta naujas laisvią ir pa
reigą. suskirstymas. _ • .

Taip buvo viduramžiais ,kai baudžiaunįnkai-ūkininkai per sukili
mus, aplaužėfeodalams ragus;taip ypač daug kas keitėsi darbininką kovos 
pasėkoje su kapitalistais ir ją valdžiomis,keitėsi ne tik jiems,bet 
ir,iš viso darbo Žmogui.

Socialistinis sąjūdis,likviduodamas kapitalistinę santvarką ir 
kurdamas socialistinę,paims ir žmones,kokie jie yra,su ją laisvėmis ir 
prievolėmis.Bet kaip Didžioji Prancūzą Revoliucija,pribaigdama feodaliz 
mą,iš karto ir giliai pertvarkė Žmonią santykius,.taip ir socializmo" 
įgyvendinimas bus revoliucija ne tik ūkiškoj santvarkoje,bet ir laisvių 
bei prievolią tarp žmonią paskirstyme ,Netenka iŠ anksto nusigąsti tos 
revoliucjos. Anglijoj ji jau vyksta,© tuo tarpu niekam dėl to plaukas 
nuo galvos dar nenukrito,ir policininkai tebestovi savo vietose.

Socialistinė^santvarka niekam nežada absoliučios laisvės.Sakoma, 
kad nuo prievolią nebus atleisti net patekę į dangaus karalystę v ten 
1 ai mingieji turėsią Dievą garbint i.Prie
volės pasiliks ir naujoj santvarkoj,tik jos bus vienodai paskirstytos. 
Vienodai ir laisvės,ir,be to,bent bendruomenės daugumai ją pasidarys 
daugiau.Iš ją paminėsim tik svarbiausias.

Kapitalistinė santvarka yra noraliai nepateisinama,nes ji remiasi 
išnaudojimu vieną naudai kitą.Išnaudotoją yra nyki mažuma;išnaudojamą,jv 
milžiniška dauguma.Iš to eina nieku nepateisintas gaminamą gėrybią sus
kirstymą s-pr a banga vieną ir skurdas kitą.Socialistinė santvarka,paverg
dama gamybos priemones visos bendruomenės nuosavybe ir sutvarkydama ūki 
kają veiklą visuomeniniais pagrindais,gėrybią gamybą daro bendruomenės 
uždaviniu ir ją teisingu padalinimu eina prie visuotinos ge
rovės. Iš to seks,kad turto -privilegijos bus panaikintos ir milžiniška 

- bendruomenės dauguma pasijus išlaisvinta nuo "®ėimininko• priklausomybė 
' Visi virs šeimininkais ir visi bus dirbantieji. Bus įvykdyta 
ūkiškoji demokratija.

Kapitalistinė santvarka serga nepagydoma ūkio anarchija.Dėl anarcl 
j-os ją periodiškai ir kas kartas dažniau sukrečia ūkio krizes. Dėl kri- 
zią vyksta,kad ir laikinis,bet sunkus ir gilus viso gyvenimo pakrikdymai 
o dėl to pakrikdymo milijonai netenka darbo,skursta,nustoja sau pagarbo: 
ir rytojaus tikrumo .Netikro rytojaus baimė lydi darbo žmogą visą jo ami: 
ii atima jam laisvės ir džiaugsmo jausmą.Socialistinė santvarka.vesdama 
planingą visuomeninį ūkį,šalina iš gyvenimo krizių priežastį 
ir pasfekas krizią.2monią bendruomenė,iki šiol tebesanti ūkiškos santvar 
kos vergę ,pirmą kartą Žmopijos gyvenime pasidarys savojo ūkio v ai 
r i n i n k ė ir tvarkys jį taip,kaip jai bus reikalinga.Rytojaus bai- 
a.* bus pašalinta ,ir Žmogus pasijus nuo jos išlaisvintas.

Dėl turtą nelygaus ir netesingo paskirstymo,dėl rytojaus netikru®
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žmogus yra amžinai rūpesčių varginamas.Kad užsitikrintu, darbo ne tik 
savo darbovietėj,bet ir laisvalaikiu.. Nuo to darbo ir rūpesčių daž
nas susikūprina ir saulės nebemato.Kūprinąs! ir jo siela,tų rūpesčių 
apipinta ir slopinama.Socialistinė santvarka turės ir Šia realiu, ga
limumų daug kų is pagrindų pakeisti.Nuolatinė technikos pažanga,kel
dama Žmogaus darbo našumu,įgalins Žmonių. bendx*ųomenę, ir trumpiau dir
bant viskų pasigaminti.

Darbininkui klasė,pati bekovodama,sutrumpino darbo dienų iŠ 16 
į 8 valandas,kai kur net iki 6 kai. į dienų.Socialistinė santvarka,olų 
ningam ūkyje panaudodama visos bendruomenės darbo jėgų, turės galinau, ų 
eiti prie, tolimesnio darbo dienos sutrumpinimo.Neužmirškime,sad dabtx- 
tinis .kapitalistinis ūkis dėl padidėjusio darbo mažumo,metų, metais pa
varo nuo darbo milijonus Žmonių,sudarydamas chroniškų nedarbu tam,kai 
’’perprodukcija1’ negadintų, kapitalistinio biznio .Perprodukcija skurst. n 
šiam pasauly! Milijonai talpomis išlaikomų ,kad tik jie nedirbtiįPuša 
įindamų-,šitų absurdų, socialistinė santvarka galės lavinti 
žmogų, nuo ilgesnio darbo ir ilginti jc 
laisvalaikį, Darbas tuomet iš naštos virs sociko,normalaus 
žmogaus džiaugsmu.

Bus pasiektas dar vienas milžiniškas laimėjimas.Socializmas sie
kia tautų taikingo,suderinto bendradarbiavimo.Jei iki šiol karus gim
dė kapitalistų, varžybos dėl žaliavų ir pardavimo rinkų.,taikus tautų, 
bendradarbiavimas turės tikslų taikingai dalinti pasaulio žaliavas, 
suskirstyti darbų tarp atskirų kraštų taip,kad varžybos virstų darnia 
pasaulinia talka,kurios rezultatais butų_visj interesuoti.Pasaulinės 
valstybės idėja,ne tik politinės,bet ir ūkiškos,"jau įškiįo po antroje 
pasaulinio karo,eidama iš socializmo siekimų.Kai kas yra apskaičiavęs, 
kad pirmojo karo išlaidos ir jo sunaikintų gėrybių vertė,išreikšta 
aukso valiuta,duotų auksu krautų traukinį daugiau kaip 30 klm.ilgioį 
vadinasi,nuo Kauno iki Jonavos.Antrasis karas to traukinio ilgį tikrai 
patrigubino.Kas butų galima tais turtais padaryti Žmonijos gyvenimo 
pagerinimui?

Socialistams dažnai prikišama,kad jie esu materialistai.Neminint 
to,kad kaltintojų didelė dauguma yra žmonės labai pilnais veidais,jie 
užmiršta,kad kova, už socializmu įgyvendinimų jau pareikalavo šimtų 
tūkstančių aukų,ir kau tų aukų tarpe lengvai susiras tiek tinkančių į 
Šventuosius,kad jų vardais būtų galima užpildyti kelių metų kalendo
rius.Jei socializmas deda tiek reikšmės materialinėms gyvenimo sulygo 
tai ne dėl to,'kad ja.te matytų savo siekimų galų,bet dėl to-,-kad patik
rintas ir sutrumpintas darbas ,socialinio draudimo patikrintas-žmogau,- 
rytojus išlaisvins žmogų ir įgalins jį savo laisvalaikį paš
vęsti tam,kam jis norės.Tuomet jam pasidarys tikrai preinamas beribi~ 
Žmogaus sielos pasaulis,ir reikštų netikėti žmogum,jei nematytume,ku i 
tos galimybės bus panaudotos tik dabartinei mieščioniškai labai skuir !

D prievolės? Ar jų nepasidarys daugiau ir skyresnių?Prievolės 
buvo ir bus su tuo tik skirtumu,kad jų vykdymas bus pagrįstas suprati 
mu,kad,kas daroma Žmonių bendruomenei,tas daroma ir paties asmens 

.naudai,jo inidividualių galių patikrinimui ir jų praturtinimui.

JONĄ BILIŪNĄ MININT.
Niūronių kaime,Anykščių valsčiaus ūkininko Biliūno šeimoje lė/> 

m.kovo 3 dienų gimė' sunns, paskutini s Biliūnų vaikas.Pakrikštijo Jomui.u 
ir sveikų augino.Kai Jonukas paaugo,pamaži ėmė_įsitraukti į šeimos dux 
bųjganė žųsis,pradėjo ganyti bandų.Valakinian ūkininkui trijų sūrų ū;.\. 
je buvo perdaug,kruopščiai rinktas skatikas leido tėvams pasvajoti:c 

.jei Jonukų leisti į mokslus? Jei Dievas duos,gal bus ir kunigas.Pa
vyzdžių anykštėnuose buvo .Jonukas buvo rimtas vaikas,greit pramoko 
lietuviškai skaityti ir mokslui atrodė tikęs.Nuterė leisti gimnazijai..

Anais metais lietuviškojo kaimo perteklius,namie nebetilpdamas, 
.n iro; (.va oiiuxx
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metėsi ieškoti darbo ir laimėsi svetur.Važiavo i Ameriką,važiavo į ku
rijos didžiuosius miestus;gausu ją buvo Rygoj ir netLiepojuj.Ir Biliū
nai turėjo pažįstamą. Liepojuj, o be to anykštėnuose buvo jau gartsu, 
kad į Liepojaus gimnaziją lengviau priima ir ’’prastą" žmonią vaikus. 
Buvo girdėti,kad ten mokinasi kai kas iš Kupiškėną.

1891 metais Jonukas,tėvą pamokintas,kaip turi gyventi ,ir ją pa
laimintas, atsidūrė Liepojuj.Išlaikė egzaminus į pirmąją klasę ir ap - 
sigyveno lietuvio darbininko Šeimoje.Jam prasidėjo naujas,nepaprastai 
įdomus gyvenimas.Jonukas kuopščiai ruošė pamokas ir ėjo pirmąją moki- 
nią eilese.Kai tam pačiam bute susirinko dar keletas iŠ įvairią Lietu
vos kampą mokinią,ją tarpe Jonukas savaime įgijo pripažintą autorite
tą: buvo geras mokinys ir geras,liksiuos nuotaikos draugas.

Besimokindamas neužmiršo motinos tartą žodį-neužmiršti Dievo,ir 
Jonukas tyra vaiko siela kalbėjo rytą ir vakarą poterius,bendrai gie
dojo litanijas,kalbėjo rašančią,o Šventadieniais bėgo į bažnyčią.Pri- . 
Žiūrėjo,kad ir kiti kalbėtą ir kad mokintąsi:jis jau suprato,kad pūs
lėtą ranką uždirbtas skatikas yra brangus.Darbo nuotaiką palaikė ir 
aplinkuma:vaiką šeimininkai buvo sunkaus darbo žmonės;pats šeimininkes 
anksti keldavo ir dar sutemoj išeidavo į darbą;grįždavo vėlai vakare 
pavargęs ir galvojąs,kad ryt bus tas pats.Dirbo 15-16 valandą į dieną.

Jonukas stebėjo miestą-visai nepanašą į Anykščius:didelis ,gražia 
sutvarkytas pjudrus,didelis uostas,ir jame pilna laivą ir tokią dide- 
lią,kaip didžiausias klojimas.IŠ visur daug turto.Turtingumu jį stebi
no draugai gimnazijoj iŠ mieŠČionią ir bajorą;turtu buvo pertekusius 
krautuvės ir jos visur mirgėjo gatvėje.Bet uoste jis matė raumeningus 
nešamą maišą svorio suriestus vyrus,kurie tik bėgiojo_į laivą ir at
gal,kad ir niekieno neraginami .Iš Šeimininko veido Žiūrėjo nuovargis 
ir leido spėti,kad ir fabrike reikia sparčiai suktis.Vadinasi,gyveni
me ne visiem vienodai sekasi.

Jonukas labai mėgo skaityti.Nesugaišdamas su pamokom ,jis liku
sį laiką skirdavo skaitymui ir rasdavo vis įdomesnią knygą.Rinkosi pat 
Dar paauglio sieloj jau reiškėsi palinkimas į grožinę literatūrą.Pa
sinerdavo ir paaugdamas ėmė skaityti rusą klasikus-Turgenevą,Tolsto~ 
ją,Puškiną.Norejo sąmoningai_vertinti perskaitytą,ir ,Bielinskis,ano 
meto gabiausias rusą literatūros kritikas,pasidarė jo vadovas rusą 
literatūros lobyne. _ , aisD-isv ąi. b»ktąwlaowinB

Grožio pajautimas reiškėsi Biliūne - gimnaziste ir savose są
lygose.Kaip jo gimnazijos draugai pasakoja,Jonukas Biliūnas buvo dai
nininkas, lietuviškos dainos pamėgimu apkrėsdamas ir savo draugus-jis 
burdako juos dainuoti,pats vadovaudamas.Jo sieloj tėviškė,lietuviškas 
kaimas gyveno spalvotas,savas ir neapsakomai mielas. Važiuodamas namo 
Velyką atostogą,visuomet veždavosi mamai-daržovią sėklą,sesutėms -gė- 
lią.Ir kitus paragindavo.

Nepamatė Biliūną Jonukas,kaip prikopė 4-ąją klasę,aukščiausią 
mokslo laipsnį,nuo kurio tuometinio mūsą jaunimo daugumai reikėjo da
ryti gyvenimą lemiamas posukis-į seminariją.Likimas apsaugojo Jonuką 
nuo neišvengiamos ano meto jaunimui tragedijos-sugriauti tėvą puose
lėtas viltis.Abudu tėvai pasimirė,jam esant dar ketvirtoj klasėj,ir 
tėvą vietą užėmė vyresnieji broliai-jie vertė Jonuką eiti į kunigus. 
Bet jau buvo per vėlu. . ,į_

Beskaitydamas grožinę literatūrą,Jonukas pradėjo domėtis ir 
kitomis mokslo sritimis:gamta ir visuomenės mokslais.Dar vienas ir jo 
populiarintojas rusą kalba Pisarevas atskleidė prieš jaunuolio akis 
naują pasaulį,kuris iš pagrindą griovė biblijos poetiškus pasaulio ir 
kuj-imo vaizdus. Pirmo si o s žinios iš astromomijos išmušė musą žemelę 
iš visatos centro,o Jono Biliūno galvoje padarė revoliuciją.Ji nesi
baigė galvoje ir skaudžiu aidu atsi musė visoj jaunuolio sieloj;joje 
vyko_gilus perversmas,kurio tragiškumą tas tegali suprasti,kas,gijuo■ 
Biliūnas ,pats gavo jį su visu jaunuolio jautrumu pagyventiAJonū£orBi
liūno malda pasidarė svyruojanti ir pagaliau sustingo ant lupą.Tarp 
jo ir bažnyčios skelbiamą tiesą atsirado slenkstis ir augo.

Reikėjo užpildyti skaudi tuštuma,juo skaudesnė tokiai sielai,
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.aip Biliūno.Reikėjo surasti naują gyvenimo__tikslą,kad dėl jo; verta 
butą gyventi ir dirbti.Padejo tas pats Biliūno jautrumas grožiui,mei
lė Žmogui.pasiryžimas kovoti už geresnį žmonią gyvenimą.Jonas Biliū 
nas ,jau vyresniąją, klasią gimnazistas,metėsi į socialinius mokslus- 
ir pamaži virsta įsitikinusiu socialistu.čia daug jam padėjo ir Karlo 
/Markso veikalą studijavimas. - . .s&sdolg smsideli

Nebuvo vienas.Tuo metu_Liepojuje latvią gimnazistą tarpe tokią 
gyvenimo stebėtoją,kaip Biliūnas,jau buvo visa kuopelė,ją tarpe ir 
Paul Kalnin, vėliau pasidaręs latvią s-d partijos. priešakiniu_žmoguim-£d 
(jis mirė užpernai tremty,Vokietijoj)>Su latviais Jonas Biliūnas anks
ti suėjo ir palaikė su jais kontaktą,kol Liepojon atkeltas Vonsiackis ne 
išblaškė to jaunuoiią bure Ii o. Biliūno nekliudė. į ovno 'idt ą.įi#

Bet Jono Biliūno uždavinią centre visuomet stovėjo Lietuva/,ypa
tingai jos darbo žmonės.Jo gimnazijoj buvimo metais gyveno Liepojuj 
senas "cicilikas",įgimtas konspii'atorius,pilnas nelietuviško tempa- 
ramento ir veto įdėjai atsidavimo žmogus dr.Ambrozaitis,paprastai va
dinamas '‘dėdė1’.Būdamas socialdemokratas,Ambrozaitis Liepojuje laikė 
savo rankose tuometinio lietuvią tautinio sąjūdžio visas gijas,daž
niausia palaikė santykius su daktaru Vaineikių Palangoj ir Iš kitos 
pusės mezgė pažintį su musą jaunimu.Be Jono Biliūno tuomet mokinosi 
Liepojaus gimnazijoj Antanas Purenus.Peliksas BugailiŠkis,Pranas Ka- 
žylis,Antanas Garmus,Fabijonas Kemėšis,Vizbaras ir kiti.'’Dėdė" ,gana 
reguliariai gaudamas iŠ Prūsą tuometinę lietuviškąją literatūrą.lei
do ją ir į jaunimo tarpą,,per jaunimą į mūsą kaimą.Pirmutinės socia
listinės brošiūros, kaip "Genią Dėdė","Krumplią Jo jas".,Kas yra ir kas 
bus",nekalbant apie to me-.o musą periodiką, jaunimą veikė,kaip gyvasi-P 
vanduo ir skatino, Biliūnui vadovaujant,susikūrė vyresniąją mokinią 
kuopelė ir pradėjb"studijuoti" įvairius klausimus,rašydami referatu;., 
ir ji os bendrai diskutuodami, Į jaunimo sąmonę buvo metama pirmutinė 
visuomeninią savam kraštui prįevolią ir uždavinią sėkla,kuri juose 
turėjo užugdyti mūsų busimus veikėjus.Kryptis buvo aiškiai socialis- 
.tinė ir kartu tautiška,iskyrus inž.Vizbarą ir kun.KemėŽį,.

Jonas Biliūnas buvo kitą priešaky ir dar gimnazistas pradėjo 
bandyti plunksną lietuviškai. Skatino jį ir tas,kad jo rašyti rusą 
kalba darbai buvo geriausi klasėj.Kai vėliau tekdavo apie Biliūną 
paklausti Dėdės nuomonė s, apibūdindavo jį vienu Žodžiu: ”Vyrs”! -- 

Gimnaziją baigdamas,Jonas Biliūnas tikrai jau buvo ’’vyrs",są
moningai apsisprendęs,ką ir kaip jis turi daryti.Baigęs 1899 metais 
gimnaziją,jis nutarė studijuoti mediciną ir įstojo į Dorpato (Tartu) 
universitetą.Nepanoręjęs eiti į seminariją,Jojas Biliūnas išsiskyrė 
su broliais,neteko piniginės paramos iš tėviškės ir pats turėjo iš
silaikyti pamokomis. Kad kiek susitaupytą universitetui,pasiliko dar 
vienerius metus Liepojuje ir privačiai mokytojavo.Mediciną dėl to pa
sirinko, kad baigęs galėtą pasilikti Lietuvoje.

Likimas skyrė Jonui Biliūnui sunką kelią.Tartu universitete jis 
tepabuvo pusę metą.Pribrendęs carą Rusijoj revoliucinis ūpas prasiver
žė visuomenės jautriausioj vietoj-studentijoj.Tai buvo 1899-ais me
tais, ir Jonas Biliūnąs,kaipo aktyvas studentą sąjūdžio dalyvisAbuvo 
iŠ universiteto pašalintas be teisės grįžti.Alkanas studento būvis 
pasvirino jo ne kaip stiprią sveikatą.Jonas Biliūnas apsigyveno Šiau
liuose ir įsijungė į Lietuvos Socialdemokratą Partijos tuomet vestą 
revoliucinį darbą.Parbijos darbas jau buvo apėmęs aną Lietuvą ir 
Šiauliai sudarė tuomet lietuviškai kalbančiosios Lietuvos centrą.Čia 
būrėsi veiklusis socialistinis jaunimas,kurė_organizacijas kaime, 
ruošė ir platino revoliucinę literatūrą,perkūno graiausmais lydimas 
iš bažnyčią sakyklos.Kitas, kaimiška.s,Kauni jo j centras buvo pačioj 
Jono Biliūno tėviškėj-Anyksčią-Kupiškio rajone.

Jonas Biliūnas įsijungė Lobiau j literatūriniai-propagandinį 
darbą,kartu dirbdamas organizacijoj.Išbuvo Šiauliuose daugiau negu 
metus ir čia susipažino su Jule Janulaityte.Labiau savy užsidaręs,ma
žai šnekus Jonas,kurio siela pilniau reiškėsi jo šiltose ir giliose
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akyse. 5 jo nuoširdžioj šypsenoj,buvo savotiškas kontrastas gyvai,lin
ksmai, labai ekspansyviai,bet taippat Širdim gyvenančiai Julei,ir 
kontrastai sutapo,vienas kitą papildydami 1903 metą vasarą apsivedė 
jaunosios tėviškėj,Malovėnuose ir su retu sutarimu,pagrūstu nuoširdSu 
abipusiu jausmu,kartu ėjo per Jonui Biliūnui skirtą sunkę gyvenimu. 
Žmona virto Jonui Biliūnui ne tik gyvenimo draugas,bet ir jo nenu- 
ilsttama globėja. .asffiivsįiJbuds ęlskisv oauiu

1902 metais J. Janulaity te, lęaipo gydyto ja, Jonas Biliūnas parti
jos pavedimu persikėlė gyventi į Panevėžį,ir Biliūnas ten dirbo Par
tijos organizacijoj.Bet noras baigti aukštąjį mokslą niekuomet jo ne
apleido.Paaiškėjo, kad stoti į universitetą Rusijoj jis nebegalės.Be
pasiliko užsienis.1902 metu rudens semestrui jis išvažiavo į Vokie - 
tiją. ir buvo įstojęs į Komercijos Institutą Leipcige;jame būdamas , 
daugiau galvojo apie grožinę literatūrą,kaip apie komerciją.Sunkios 
materialinės sąlygos vėl paveikė jo sveikatą ir jis 1903 metę pavasa
rį suvargęs grįžo Lietuvon.Po ve stuviu,gydytoją patariamas,išvyko 
Šveicarijon,ten studijavo Zurich® universitete literatūrą ir dėl skur 
džią sąlygą nyko.Visai nusilpusį Žmona parsivežė Lietuvon;Šia tik 
trumpai pabuvęs,išvažiavo į Tatrą kalnus,į Zakopanę-jau tik gydytis. 
Išvažiavo kartu ir žmona. acik

Zakoponės kurorte J.Biliūnienė viena ranka dirbo dantistės dar
bą, kitą globojo vyrą,jau ne labai pasikeliantį iŠ lovos.Džiovos pro
cesas buvo pažengęs tiek toli,kad to meto medicina buvo bejėgė jį 
gelbėti.Ir tik nepailstama Širdies šiluma skaidrinama žmonos globa 
lengvino ligonio nuotaikas. Kaip visuomet yra su džiovininkais.Jonas 
Biliūnas gyveno gyva viltim pasveikti ir dirbti sveiko Žmogaus užsi
mojimu ir pirmoj eilėje jo numytėtoj srity-literaturoj.

/'Paskutinį kartą man temo lankyti Biliūnus Zakopanėj 190? metą 
pavasarį. Po musą' partijos suvažiavimo Krokrve buvau pavestas su - 
tvarkyti suvažiavimo darbus ir jucs paruošti_spaudai.Kiek ilgesnį 
laiką išbuvau tuomet taip pat Zakoponėj-Biliūnus lankant,Jonas jau 
nebesĮkeldamas gulėjo lovoj.Domejusi uiskuo5ypac kas darėsi partijoj. 
Bet jo jau liguistas akys sužibdavo nepaprastai skaidria Šviesa,kai 
užeidavo kalba apie grožinę literatūra,.Svajonėmis apie darbą lite
ratūroje jis gyveno,gulėdamas ligos patale,ir kure.Nebegalėdamas pats 
rašyti,jis diktuodavo žmonai,paskui klausydavo parašyto,taisydavo ir 
vėl txxxffcoS unsiv į j v

Meilė grožiui pas Joną Biliūną nebuvo egoistiška.Ji pas J.Biliū
ną buvo organiška,gaivalinė,perėmusį visą jo sielą.Jis jos niekam ne
pavydėjo ir pats rašydamas,dairėsi aplinkui,ar nesusirastą dar ir dau
giau kas,kas,suprasdamas grožio skaidrinančią Žmogui sielą,kurtą Sa
lią jo,didintą grožio lobyną mūsą tautiškai kultūrai ir tuo padėtą 
siekti gražesnio gyvenimo.Pas Joną Biliūną jo socialistiniai idea
lai darniai sutapo su grožio pajautimu ir jam reiškė tą patį.Jam so
cializmas buvo žmoniškumas,žmogaus tautumas^žmogaus kopimas V Šviesos, 
meilės,grožio aukštybes.Ir gal iš visą jo kurinią kabiausia Biliūnui 
bus budingas jo '’Laimės žiburys" .Jonas Biliūnas buvo vienas iš kopėją 
į aukštąjį kalną,kad paliestą stebuklingąjį žiburį ir atneštą žmoni
jai laimę.Biliūnas,įkopęs į to kalno viršūnę,vieto akmeniu ir nurie
dėjo žemyn,norėdamas pasiaukoti visą laimei,kaip žmogus ir socialis
tas.Jis niekuomet nesirgo išdidumu ir gerai suprato,kad laimėsįžemę 
nukelti nepajėgs joks žmogus-milžinas.Laimę,kad iŠ suderintą minią 
pastangą stiprinamą besaliginio pasišventimo bendrai žmonią laimei, 
ir iškritusią kovoje su gyvenimo neteisybėmis,jo Židuramais,su pa
čią Žmonią sumenkėjimu jau yra visus kalnas laimės Žiburiui siekti. 
Biliūno laikais tas kalnas buvo jau pusėtinai aukštas.Dabar jis yra 
pakankamai aukštas,kad žiburys butą pasiektas.

Mes nesisaviname Jono Biliūno,kaipo partija? Biliūnas priklau
so tiems visiems,kurią sieloje jo idealai darosi savi..Kaipo partija, 
mes esame Jonui Biliūnui daug skolingi... Jis gal ne tiek padarė parti
jos to meto kasdieninėse kovose,jos agitacijos ir propagandos darbe. 
Bet jis visą savo kūryba_propagavo musą idealus,tą,kas yra aukščiau
sia musą siekimuose.Biliūnas faarksistas-idealistas gyveno socializmo 
idealais ir,ją siekdr-utis, kure Mes, Biliūno idėjos draugai,esame jam
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skolingi kiinjį ir kiety įsipureigojimy-kovoti ir kelti auky ir pastan 
gy kulno viršūnę,kad žmonijos laimės paliestas žiburys pagaliau su- ! 
bytėty į milijonus šviesos kibirkštęliy ir apsigyventy žrnoniy sielose

Jonas Biliūnas mirė Zakopanėj 1907 metais,gruodžio 8-tos naktį, 
texuXfe cė&esiilši. ■ incva unotilJu COOlS ovvd &ib^b s^ohaed oI-JiaSA
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darbieCių kelias gerbūviui pasiekti

. s i/i
II K a p i t a l_i s tinę e negerov ės.

Darbo partija- nuo pat jos įsikūrimo pradžios 1900 metais- (tada/ 
ji vadinosi Darbo Atstovavimo Komitetas) laikėsi pastoviy pagrindiniy 
principy,pagrįsty nuoseklia kapitalizmo kriti!.u.Dėl to,norint supras
ti ir įvertinti tai,ko darbiečiy -vyriausybė siekia ir kodėl ji laimė
jo rinkimus,svarbu įsimęmoninti,kurios buvo tos kapitalizmo blogybės, 
taip ryškiai iškilusios priešakinėj Britanijoj.

Nelygybė . Vienu iš pagrindiniy kapitalizmo silpnyjy py- 
siy yra ta,kad netvarkomu, privačios iniciatyvos ūkyje neatsižvelgi am., 
į tai,kas socialiniu atžvilgiu turi pirmumo teisę: tik rinka nust. tę, 
kas turi būti gailinama,pav,,jeigu didesnį pelnu, duos Žemuogiy augiri • 
mas ir jy perdirbimas į vyny -prabangos prekę,jos ir bus auginamos,nonk 
miesty gyventojai skursty dėl būtinai reikalingy vitaminy stokos,ko 
lengvai galima buty išvengti panaudojant ty paSię darbo jėgę.tę patį 
Žemės ploty apsodinti pagrihdinėmis-eilinėmis daržovėmis.

Socialistai gi siekia,kad į pirmos svarbos reikalus ir trūkumu..; 
buty pirmiausia atkreipiamas dėmesys: kad būty pirmiau statomi pigus 
gyvenami namai,o ne ištaigingos vilosskad žaliavos pirmon eilėn buty. 
naudojamos būtiniausiom prekėm visiems,o ne prabangos gaminiams nedaug, 
liui pasiturinčiyjy. Socialisty nuomone,pirmos eilės reikalavimai yru 
reikalavimui ty,kurie kenčia neturty. Jy reikalaiir trukumai yra svar
biausi, kadangi neturtas yra pirmoji nelaimingumo priežastis.Negali 
būti laimingas žmogus,kuris netenka sveikatos dėl ne isto stokos ar ne
galėjimo dėl lęšy tukumo g venti bent sveikume bute.Negali būti lai
minga motina,kuri nuolatos pluša ir visaip sukasi,kad už vieny kitę 
svary jos vaikui ir vyras buty pavalgę. N,eguli būti laimingas ir tėvus, 
kuris mato,kad jis neįstengia aprūpinti,aprengti savo vaiky taip,kaip 
aprūpinti kiti jy mokyklos draugai„Neturto pašalinimas,reikalaujys esmi 
nio mūšy ekonominio gyvenimo pertv.^kymo,yra būtina atskiro individo Ir4 
mes sylyga. ' •‘V-vsh.š

Reiniu pripažinti,kad prieškarinėj Britanijoj neturtas buvo jau 
per daug išbujojęs .Nors vidų,; .gyvenimo lygis nuo 1924 iki 1937 mėty 
kilo 90%,vis dėlto pastaraisiais metais dar milijonai Žrnoniy gyveno 
giliam skurde. ,

Statistiką parodė,kad nuo.i - 1 darbo klasės žrnoniy maistui,dr •• 
buŽiams ir kt.būtiniausiems reikalum^s neturėjo pakankamai lėšy,net ir 
tokiam kiekiui,kad išlaikyty nepažeist? sveikaty ir normaly darbo na- 
šurny. Ypatingai tai lietė gausias šeimas.Paminint konkrečius dydžius 
1935 metais IJg mil.žrnoniy iš 47 mil.maitinosi žemiau minimalios no^ - 
mos.Jeigu šitiems milijonams truko muisto,buty ir drabužiy,buvo ir to 
kiy kurie višokiy gerybiy sunaudodavo žymiai daugiau,kaip kad norm .Ii 
reikalinga.šitoje nelygybėj-socialistaipirmoj. eilėj ir mato neturto p. . 
Žystį ir vieny didžiausiy kapitalizmo blogybiy.Pravartu dėl to šios 
ekonominės nelygybės faktus ir apimtį giliau panagrinėti.

Tautinės mėty pajamos, t.y.,visas tautos bendrui permetus p 
minty gerybiy ir atlikto darbo piniginė vertė,gali būti pirmiausia 
paskirstytos į dvi dalis:algas ir visokias kitokias pajamas,kaip nucį:.■ _ . 
nuošimčius,dividendus,rentas ir pan.Alga yra pagrindinis_pajamy šalti
nis mažiau turtingas visuomenės dalies, o kitos pajamy rūšys,išplatn i- 
čios dažniausiai iš turto nuosavybės,sudaro turtingyjy pajamas.Žmoni? 
gyvenunčiy iš algy yra didelė dauguma,o algas tautos pajamose tesud.ua. 
vos 40%.Taigi,matyti,kad pajamy p..siškirstymas tarp atskiry individy 
yra labai nevienodas. Pav.1937 daugiau negu 80% visy 47.300.000 gyven
toju metinės Dalomos buvo mažesnės,kaip 250 svarai (250 sv.laikomu daz
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klasės pajamų viršutinė riba). 258000 žmonių, priklausė Šeimoms,kuriu 
pajamossudarė 2000 - 10000 svaru į metus, 22000 -sSimoms,kurip paja
mas viršijo 10000 sv., 300 Seimp metinės pajamos buvo didesnės, kaip 
100000 sv.

Turto paskirstymo nelygybė yra dar didesnė,kaip pajampr ji di
džia dalimi yra ir šios antrosios priežęsties. Pav.,1937 m.asmeninio 
kapitalo bendras dydis buvo 21000 milijonp svarp, ir 10% šios sumos 
priklausė tik 5000 asmeny. Kitaip: pusei % gyve rito jp priklausė 40%, 
dviem su puse % priklausė -r. viso tautos kapitalo. Iki put karo nei 
kapitalo,nei pajump pasiskirstymas nerodė tendencijos bent kiek pa- 
silyginti. Karo metu buvo padarytas žingsnis pirmyn ta prasme,kad bu
vo padidinti pajump mokesčiai,ir tai daugiau palietė turtinguosius; 
tašiau,jeigu nebutp buvusi išrinkta darbiečip vyriausybė,gal but, ir 
jie būtp buvę atstatyti į prieškarinę padėtį.

Socialistui ne tiek kreipiu dėmesio į nelygybę užpelnytp,ki-ip į neužpelnytp pajump. Kę gero padaro tas,kuris gauna 5000 svarp už sa
vo 100000 vertės akcijp gakietę,arbą žemės savininkus,metai iš metp 
imdamas nuomę,kuri,gal but,jau keliolika kurtu yra apmokėjusi pirminę objekto vertę? Kodėl tas,kuris nieko ne dirbu,turi turėti tiek 
teisip į dirbanšipjp uždarbį? Tiesu,mažose įmonėse ir mažesnėse pri
vačiose bendrovėse savininkas taip put dažnai dirbu ir dą lyvauja sa
vo nuosavybės valdyme:už tai jis turi teisę gauti ir atlyginimę.Ta - 
šiuu krašto ekonominiame gyvenime vyrauja didžiosios,viešosios bendro
vės tvarkomos apinokamuę tarnautoju,ir jose eiliniai darbininkai,nieko 
nedirbdami,turivisas teises į įmonės pelnę.

Mažiausiai pateisinama neužpelnytp. paįamp forma yra pajamos.iš 
paveldėto turto.Kadangi didžioji nepateisinamp pujamp dalis yra pavel
dėjimo kilmės,didelė dauguma turtingpjp yra turtingi tik dėl to,kad 
jp tėvai buvo turtingi,kad,puv.,jp proseneliai kaž kada turėjo tušftip 
luukp ar pievų kaip tik toje vietoje,kur dabar yra Londonas ar pan. 
Vien dėl to,kad kurio nors naujagimio tre&ies kartos senelis yra su
kūręs kaž kada pramonės įmonę,jam nuo pat pirmos dienos yra užtikrin
ti 10000 svaru į'metus ir,jeigu jis nėra perdaug išlaidus,tas pačias 
pajamas jis mirdamas gali perleisti savo vaikams arba anūkams.Ir taip 
paveldėjimo keliu pajamų nelygybė tęsiusinepabaigiamai: turtingieji 
yra turtingi kadangi ju tėvai buvo turtingi,vargšai gi grimsta į var
gę dar giliau tik dėl to,kad turtingieji liktu turtingi.

Priklausymas privilegijuotai turtingųjų klasei teikia dar ir 
Kitokip paveldimų privulump.Tie turtingieji,kurie ir diroa,stengiasi 
Sivo gerai apsimokančias vietas iŠ rankp nepaleisti: savo vaikams 
jie sudaro geriausias lavinimosi ir mokymosi sęlygas-brangiose,bet 
puikiose,dažniausiai privatinėse pradžios ir vidurinėse mokykla, e, 
O^ford’e ar Camkrida-e’C,leidžia juos keliauti ir tuo dar labiau pra
turtinti savo. Žinias.Nenuostabu dėl to paskui,kad jp vaikai,į kurip 
auklėjimę yra įdėtas toks kapitalus,turi aukštesnę uždirbam* ję guli., 
ir perima savo tėvp pelningus,dekanp,ceisėjp,direktorių,gubernutorip 
vietas.

.Buvimas Britanijoj dvejopos mokyklp sistemos-turtingiesiems ii 
neturtingiesiems - turi nepaprastai žalingę reikšmę tiek socialiniu, 
tiek ekonominiu požiūriu. Dėl to,nors pajamų skirtumai.Britanijoj nė
ra didesni,kaip Ameiikoj.kuri turi tik vienę mokyklų sistemę,<lasip 
skirtumai pirmojoje yru žymiai ryškesni.Jaunuoliai,baigę uždarąsias 
aristokratu_mokyklas,turi į gyvenimę visai skirtingas pažiurus,net jp 
kalbėjimo būdas yra kitoks.Jie Šia išmokomi įsakinėti,tuo tarpu kai 
neturtingieji,dažniausiai neturį galimybės tęsti mokslo virš 14 metp, 
išmokomi klausyti. Gi šita "klasių bacila" yru žymiai labiau už bet 
kę kitu užnuodijusi britu bendruomenę.
Be to,turtingieji yru įtakingesni: jie yra patys arba pažįsta įvairius 
valdybų pirmininkus ir direktorius,kuriu užtarimas labai dažnai nule
mia kurio jauno žmogaus kurjierę - aukšty ir atsakingę vietę,nors jis 
j.ii užimti ir neturėtu jokiu gabump.Dėl to yru su sidaręs teisingas 
.riežodis: "Nesvarbu,kę tu Zinai,bet kas tave žino - pažįsta".Turto 
ir įtakingumo dėka turtingųjų vaikai net sugebėjo Konservatoriams 
išlaikyti iki 1945 metu"nepajudinamus parlamento vietas.Tokia tvarka,

8



.. — . - i iv-. ■' ' J 7 ~ Z -,Lžiūrint grynai is ivisub-menimo taško,yr^ nepaprastai nuostolinga. 
Didžiuma vadinamųjų vietų įvairiose gyvenimo srityse užimamu pri- 4 “ 
vilegijuotų-klasės, b neturtingųjų - pažemintųjų - vaikai į jas . 
patekti negali,nors iš prigimties turėtų joms užimti visus pirmu- ‘-1- 
mus .'žinomu, yru, nors/ 'ir mažai, išimčių. Tai Asmenybės,kurioms iš.kil- ' 
ti jokios kliūtys negalį sutrukdyti. Yru eilinių raštininkų,kurie p • 
gal jų gabumus butų pavyzdingi teisėjai ai- departamentu direktoriui. ' 
angliakasių - kurie puikiai sugebėtų vvadovuuti pramonės įmonėms'ir 
pan.,deja, jiems galimybių pasiekti tokias vietas nėra.Daugiausia dėl 
to nukenčia visu bendruomenė.Pasmerkti pajamų nelygybę socialistus 
paskatino ir modernieji ekonomistai - Keynes ir jo pasekėjai,kurie 
įrodė,kad pajamų nelygybė yra ir nedarbo priežųstis: nedarbu sukeli 
gaminių sunaudojimo.sumažėjimus,o sunaudojimo sumažėjimas yra tiesio
ginė pajamų, nelygybės išvada: turtingųjų gėrybių sunaudojimuipropor-. 
cingai- tenka žymiai mažesnė,o sutaupoma - didesnė pajamų dalis,kaip . 
neturtingųjų.Dėl to,norint padidinti gėrybių sunaudojimo išlaidas p - 
didinti sunaudojimų,reikia iš turtingųjų imti,c neturtingiems duoti-.- 

Apskritai visa sutraukus,nelygybė yra neturto,klasių sūsidar ' k.
ir visų^iš to išplaukiančių blogybių bei nedarbo priežųstis, Žodžiu - 
viena iš didžiųjų kapitalistinės santvarkos negerovių. ’ ’ ,/<

Nedarbas . Ne tiktai“tautinio pyrago“ riekės buvo nei;-t 
gios.bet pats pyragus buvo permažsš,kadangi įv.ištekliai dėl nedarbo 
liko neišnaudoti,o antra - ir pati gamyba nebuvo tiek efektyvi,kiek./ 
ji galėjo būti. 'ig

Apskritai,jeigu dešimtys tūkstančių atskirų dstbdavių kapita
listiniuose kraštuose būtų sugebėję parūpinti darbo visiems jo ieš
kantiems, tikriausiai Anglijoj ir kitur socialistai būtų likę entu - . 
ziastu-i,kurių rašomų konfletų niekos neskaito it kurių tuščių kai-- “i 
bų niekas nenori klausyti.Bet jokiam demokratiniam ir kapitalisti
niam krašte nėra niekad,iSkyrus karo met*,buvę pilno aprūpinimo dar
bu, ir kapitalistinės vyriausybės pasirodė bejėgės pasipriešinti pe
riodiškam tokio baisaus reiškinio pasikartojimui,kada milijonai Žmu- 
nių’išmetami iš darboviečių,tokių žmonių padėtis kapitalistinėj valu
ty bėj yru klaiki.. Dėl to,nestebėtina,kad žmonės,išgyvenę šitas kapi
talistinės ekonomijos pasekmes, nusikreipė į tuos,kurie pasiryžo 
sukurti naujų ir geriau organizuotų ekonominę sistemų ir naųjį ben- 
ruomenę ant sveiko pagrindo. Nedarbas į bendras tautines pajamas 
turi labai_didelę neigiamų įtakų. Puv..Britanijoj tarp 1929 ir 1932 
metų,kada ūkinė depresija pasiekė aukščiausių laipsnį.tautinės paja
mos nukrito daugiau kaip 500 mil.svarų.Šitas tautinių pajamų sumažėji
me s,.Vs"už kurį yru atsakingi visi,būtų buvęs pakankamai rimtas ir tai 
jeigu visų pajamos būtų sum-Įėjusios vienodai,tačiau f ak tinai dėl to. 
nukentėjo, vieni nedirbantieji,nes ir tuose kraštuose,kur yra viešus 
draudimas,ir mokamos pašalpos tokiais atvejais,jos niekad nepasiekia' 
buvusio atlyginimo dydžio=Netekimas darbo,pav.,Britanijoj kiekvienai 
šeimai reiškia skurdę.Tokiems nelaimingiesiems tada ir dienraštis 
nusipirkti yra nepakeliama prabanga. Tiek,kiek nedarbo atveju rimtus 
yra netekimas pajamų šaltinio,tiek kurtus yru netekimus savigarba 
tų,kurie turi sutikti su tuo,kad jie nebegali išlaikyti savęs-ir s - 
vo šeimos.Nors 5 mil.bedarbių skaičius Britanijoj (įskaitant vaiku, 
ir moteris) nuolat svyruoja tai i vien* ,tai į kitę pusę,apskrito t 
imant,Šis skaičius iki pat kuro augo. Buvo atskirų laikotarpių,kad ; 
bedarbis be davė noro buvo 1/2 visų galinčių dirbti.Prie jų reikt.-, 
pridėti dar ir tuos, kurie nuolatos turėjo drebėti,kad darbo guli 
kiekvienu metu netekti-. Šitokio baimės jausmo Britanijos gyventojai 
dabar yru pasiryžę niekad nebepakęsti.

Ūkinės despr-sijos tiek Anglijoj,tiek J.A.Valstybėse periodiš
kai maždaug kas.8 mėtai kartojusi nuo pat pramoninio kapitalizmo .pr-> 
džios (Anglijoj nuo 1797 metų, J .A-.V-bėse nuo 1795metų).įsidėmėtinas 
faktas yra tas,kad šitie ūkiški sutrikimai kas kart darosi žiauresni. 
Pav.,metais po pirmojo Didžiojo Karo .kurie apskritai buvo laikomi 
HkiŠKO klestėjimo metais,nedarbus buvo didesnis,kaip depresijų metu 
19 šimtmetyje. Tai aiškiai įrodo,kad kapitalizmas negali ir negalės■ ■ 
bedarbės panaikinti.Kodėl taip yru,gali pavaizduoti uoks pavyzdys:
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no ir laivų statybos pramonė, po I-o D.Karo dėl eksporto sųlygų pablo
gėjimo negalima buvo išvengei darbo sumažėjimo.Dėl to tūkstančiai dar
bininku. buvo- atleisti.Maždaug tuo pačiu laiku elektrinių įrengimų,auto
mobilių ir baldų pramonė labui įtaiga pradėjo augti.Nesant jokio vals
tybinio plano privatūs Šitų pramonės Šukų savininkaisilstatė savo įmo
nes Londone ir krašto viduje - kaip tik ne tose srityse,kurias buvo 
ištikti”, aukščiau minėtas depresijas.J šitas vietoves,kurios ir taip
jau buvo gyventojų perpildytos,pradejo telktis nauji darbininkai,gyve
nimo sąlygos pasidarė neįmanomos,ir viso darbo jėgos pareikalavimo 
užpildyti nebuvo galima,tuo tarpu kitose srityse,kaip minėta,siautė 
bedarbė. 3 a X 'Srr’ pmttohinųina v

Pramonė s a_t s i 1 i k i mū? ą . Kita blogybė Anglijoj, 
skaudžiui palietusi jos ūkį yra kapitalistinės pramonės atsilikimas . 
Daugiau kaip šimtu metų pramonės vystymesi Britanija pirmavo:nauji 
gamybos metodai^pagrįsti garo jėga,buvo daugumoj išrasti Britanijoj 
ir tik vėliau is Čia pateko į Vokurų Europos valstybes ir užjūrį.Ta
šiau 20 amžiuj, o ypatingai po 1-ojo Didžiojo Karo,Britanijos pramo
nė nuo kitų atsiliko svarbiausia dėl to,kad jos kasyklos ir fabrikai, 
įrengti daugumoj 19 amžiuj nebeatitiko paskutiniams technologijos 
reikalavimams. Pagal specialius specialių komisijų praneŠimus,baigian
tis paskutiniai., karui,Britanijoj,pav.,audimo pramonės našumas buvo 
mažesnis už našumų J.A.Valstybėse vidutiniškai 60%.Kasyklų produkcija 
Britanijoj tarp 1915 ir 1938 metų tepadidėjo 13%, tuo tarpu Lenkijoj 
- 59%» Aukšt.Silezijoj - 62%,suvalstybintose draugijos kasyklose 101%. 
P .ėmus Sovietų Sąjungų,tas skirtumas Britanijos nenaudai butų dar ke
lis kurtus didesnis. Gali atrodyti paradoksiška ieškoti britų socia
lizmui pi ivalumų,iskeliant kai kurių kapitalistinių kraštų aukštų pra
monės lygį, Tašiau vis dėl to tai įrodo,kad Britanijoj kapitalizmas 
nebuvo pajėgus pasiekti kitų pramoninių kraštų lygio,tuo tarpu,kaip 
iš Olandijos ir Rusijos pavyzdžių matome,socializmas tų uždavinį atliko 

Monopoliai . Vienintelė Britanijos pramonės reakcija 
į laiko reikalavįmvsjbuvo monopolių išaugimo pagreitinimas..

Socialistai jau iš seniau yru atkreipę dėmesį į privalius mono
polius,kaip į tipingų kapitalistinę priemonę išvengti privalios kon
kurencijos. Didelė pramonės dalis dabar yra dominuojama kelių bendro
vių, pa v. , "Imperial Chemical Industries" žinioje yra visa sprogstamų 
medžiagų,trųš'i&i,dažų ir pan.dalykų pramonė, "Lever Bros" - mėsos,mar
garino, muilo, Žvakių ir Žuvų aliejų.Vienas žmogus toliau kontroliuoja 
visų filmų pramonę ir pan.

Be Šių pavienių monopolinių firmų dar veikia įv.verslininkų su
si vieni j ima i, kurie kontrolinejaarba bent stengiasi kontroliuoti kai
nas bei gamybų. Klasiškas pavyzdys gali būti "Elektros lempučių gami - 
tojų susivienijimas", kuris per kelis dešimtmečius sugebėjo išlaikyti 
ankstas lempučių kainas. Britų verslo susivienijimų,kuriuos sudaro 
vienos kurios šakes bendravęs ar pavieniai asmenys,skaičius nuo 500 
1919 metais pakilo iki 2500 1944 metais.Šiandien vargu ar yra dar toks 
daiktas,kuris neliestų vienu ar kitu budu kuris nors gamintojų ar 
paskirstytojų susivienijimas.MonopoLiams_negali būti leista daryti, 
kas jiems patinka.Iš ekonominės pusės žiūrint,jie gali būti ir nekenks
mingi,: tačiau politiniu požiūriu jie yra net pavojingi.Monopoline 
gamyba dažnai būna mažesnė už konkurencinę,svarbiausia dėl to,kad mo- 
nopoliški gamintojaidažniausiai yra pla-.aus masto,o plataus masto ga
myba turi privalumų,apie kuriuos bus kalbama vėliau "nacionalizacijos" 
skyriuje. Visi kapitalistai-ir konkurentiški,ir monopoliški- turi 
bendrų neriboto savanaudiškumo savybę. Skirtumas tarp jų yra tas,kad 
pastarieji gali savo gamybų apriboti it kelti kainas bei pelnų,kiek 
tj k jiems patinkamo jeigu vienas pirmųjų pakeltų kainas,jis turėtų 
skaitytis su tuo,kad jo konkurentas,tikėdamasis daugiau parduoti, to 
nepadarys. Tokiu būdu kainos dažniausiai lieka normaliose ribose. 
Apskritai paėmus matyt,kad atsirandu savotiška dilema: konkurencija 
apsaugoja vartotojų nuo per aukštų kainų,bet nepatikrina pilno gamy
bos našumo, iš kitos pusės - monopoliai sudaro sųlygas didžiausiam 
n.šumui pasiekti,bet dėl jų vartotojas nėra apsaugotas nuo nenorma-
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lauš, kainų kėlimo. ■ , - ~.

Viena iš monopoliu a.ugįma pasekmių yra Žymus pelno padidėjimas, 
turtingųjų dar didesnis praturtėjimas, o tai kaip anksčiau matėm,yra 
viena iš netiesioginių; nedarbo priežasčių. Jeigu kartu su monopoliais 
nebūtų stiprėjosios ir; ^profesinės sąjungos,pakėlųsios algų dydį,algos 
Šiuo metu besudarytų žymiai mažiau,kaip 40% visų tautinių pajamų.

Svarbiausia,tačiau,yra tai,kad monopoliai sudaro pavojų demok
ratijai. Jų augimas,kuris yra bendras visiems kapitalistiniams kraš
tams, suteikia ; vis- daugiau galios vis mažesniam asmenų skaičiui.Pri
vatūs monopoliai gali būti net prilyginami totalitarinėms oligarebi- 
joms demokratiškoje valstybėje.visuose kapitalistiniuose kraštuose 
"stambusis biznis",siekdamas savo naudos,stengėsi turėti įtakoj ir 1 
į valstybės politikų.Buvo stengiamasi pravesti protekcinius tarifus, 
valstybinio masto racionaližavimo programas,kas.faktinei,pirmon ei
lėn turėjo tik sustiprinti monopolius. J.A.Valstybių ir Britanijos 
stambieji kapitalistai turėjo net ir savo užsienių politikų,sudaryda
mi kartelius ir su fašistinių valstybių kapitalistais ir pan. Pav., 
Britų Pramonės Federacija net 1939,p.o Čekoslovakijos okupacijos dar 
sudarė susitarimų su naciškąja ''Rei'chsgruppe Industrie".Tiek Vokie
tijoj, tiek Italijoj "vadus"finansavo -stambieji pramonininkai,Japoni
joj ir ūkinį,ir-politinį gyvenimų vįs.išk .i dominavo " 4 didieji;* : 
Mitsui ,Mitsubirki,Sumitarno ir lašūda Combinatai i

Socialistai yra tos nuomonės,kad arba tauta per savo vyriausy - 
bę paims į savo rankas monopolius,arba monopoliai per savo vyriau
sybę paims į savo rankas tautų.Per Visuotinuosius Rinkimus 1945 m. 
Britų tauta pasisakė už pirmąją iš tų dviejų galimybių.

Tai ir yra negerovės, kurias darbiečių vyriausybė yra bepradedan
ti gydyti - taisyti. Ji siekia: 1) teisingesnio tautinių pajamų 
paskirstymo,atsižvelgdama į. pirmumo reikalavimus; 2) visų aprūpinimo 
darbu ir pramonės našumo pakėlimo; >) sustabdymo neriboto monopolių 
stiprėjimo.pavesdama juos -viešai kontrolei ir gyvybiškai svarbias 
pramonės Šakas paimdama viešos nuosavybėn.Apie tai bus kalbama se
kančiuose skyriuose. , ■'j•••'•*<;;:

■ | . .BOLŠEVIKŲ SOCIALIZMAS.
Bolševizmas,pasišovęs vykdyti socialistinę santvarką atsiliku 

šioj,ką tik iŠ carų jungo.išsilaisvinusioj Rusijoj.neišvengiamai tu
rėjo pasirinkti ir atitinkamą veikimo taktiką.Jau ir carinėj Rusijoj 
dar tik organizuodami darbininkų sąjusį,bolševikai pasisavino visoj 
pilnumoj "proletariato diktatūras", principą,kuris pas juos jau tuomet 
buvo suprantamas kaipmaftumos diktatūra daugumai ir neaprėžtam laikui 
- kol veiks.Net pačiam darbininkų sąjūdy bolševikai teikkė sau teisę 
"vadovauti" darbininkams savo nusistatymu,jų statomais uždaviniais, 
jų nustatomais kov- s būdais.

• Dėl to jau carų laikais Rusijos Socialdemokratų Darbininkų Par
tija .suskilo į dvi srovės: į boišuvikus-diktatorius - ir menševikus- 
socialdemokratus. 1907 metais L'ndone įvykusiam jugtiniam abiejų sro
vių suvažiavime buvo, pasiektas šiok toks susitarimas;bet nusistatyme 
taktikos klausimais,u tuo pačiu ir gyvenimo praktikoj*skirtumas pa
siliko, suskaldė darbininkų sąjūdį ir visoj pilnumoj iškilo 1917 me
tais, carinei Rusijai suklupus kare ir prasidėjus revoliucijai.

Be atodairos bolševikai ir nuosaikūs savo taktikoje.pasigauda- 
mi demagogijos,bolševikai vykusiai panaudojo karo ir skurdo_išvar- 
gint'ą darbininkų ir kareivių muses,veikdami ir suvargusius ūkininkus, 
ir darbininkų,kareivių bei ūkininkų tarybų viešpatavimo Šukiu jas 
apvaldė.Menševikai - socialdemokratai,ėję prie Rusijos pertvarkymo 
sartu su kitomis partijomis,buvo jų apšaukti "burzuazijcs'’pakalikais*.* 
nuvertinti mažai susipratusių masių akyse, ir nustumti.Tolimesnės ko-r 
vos eigoje socialdemokratai pasidarė bolševikams jų priešai. ?

- • Carų despotijos vietoje bolševikai sukure Sovietų Sąjungąr _ • Jį 
dirbančiųjų valdžią- tuo budu vienu šuoliu peršokdami visą buržuazi
nės demokratijos laikotarpį,kurio eigoje Vakarų darbininkija,savo
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jėgomis vesdama atkakliu,ilgametę ekonominę ir politinę kovę,iškovo
jo sau pilietines ir politines teises,sukūrė galingas profesines ir 
politines savo organizacijas ir išaugo į sęmoningus savo reikalę 
g^nejus^'ir antinį;aa aėfliaalp'ią nx ąo-įa; f.s'xqide niad.. ..

Rusijos-darbo Žmonės to nepergyveno ir iš Nikalojaus despotijos 
tiesiog peršbko į bolševiku,teisingiau tarus-,į Lenino diktatūrę.Es - 
mėje "baltęjį carę" pakeitė raudonasis caras,pradejęs Rusiję valdy
ti, kitokiomis' formomis ir su kitais uždaviniais,bet,visgi,valdyti. 
Šimtmečiais įpratusi klausyti rusę tauta gana lengvai pasidavė įvy
kusiam pasikeitimui, Kas nepasidavė,buvo sunaikintas.

Pradėję Rusiję valdyti,bolševikai,kad ir butę norėję, n e- b e - 
galėjo atsisakyti nuo diktatūros principo. Kai ūkininkai,nekal
bant apie buržuaziję,nusivylė "spatnuotais" b^lševikę pažadais ir 
ryžosi priešintis,nebegalėdami ję įtikinti žodžiais,bolševikai turė
jo griebtis jėgos ir ne lenkti,bet lauži ir fiziškai naikinti opo- 
•ziciję naujai santvarkai. Tam buvo sudaryta visagalinti "CEKA ", sukur - 
ti specialios paskirties kariški daliniai,suorganizuotas pasauly dar 
nematytas šnipinėjimo aparatas.Tie visi "Tarybę Sęjungos tarnai" ir 
svarbiausi jos ramsčiai iš karto buvo pastatyti į ypatingai privile
gijuotas sę lyga s, gerai, penimi ir leisti jodinėti kitais, by tik ge- 

• rai tarnautę režimui.Ne be pagrindo sakoma,kad bolševizmas atkūrė J;r- 
sijojlvano Baisiojo opričinę ir į ję atsirėmė.Susikūrė blogiausios 
rūšies policinė valstybė su socialistine iškaba.

Rusijos sęlygose ta policinė valstybė tegalėjo "tobulėti" įgau
dama Šlykščiausias formas.Jos dvasia prarūgo visas Sovietę Sęjungos^’; 
- politinis, socialinis ir. ūkinis.Visuomeniniam ūkiui vykdyti rei
kalingas visuomenės pasiruošimas;reikalingas naujai gantvarkai dau
gumos pritarimas ir pasiryfim.s tę santvarką kurti.Kūrimosi ir augini
mo sėkmėj- r. ikalinga,kad visuomenė galėtę reikšti savo iniciatyvę 
ir savo nevaržomu veiklę.Reikalinga,kad pati bendruomenė galėtę lais
vai ir atsakingai prižiūrėti,kas kur daroma,ir imtis priemonię tai
syti, kas bloga.Pagaliau yra reikalinga ta bendruomenė pasitikėti ir 
laisvai jai leisti galvoti,laisvai kalbėti ir rašyti,laisvai veikti. 
Žodžiu,reikalingos demokratinės santvarkos sęlygos.

Bolševizmas,sąmoningai pasirinkęs diktatūros kelię,nebegalėjo 
pasukti demokratijos kryptim.Neužmiršdamas,kad socialistinė bendruo
menė turi būti laisvę Žmonię bendruomenė,demokratiškai besitvarkanti, 
bolševizmas nusitvėrė klastos ir masię mulkinimo.Jis suskirstė visuo
menę į režimo šalininkus ir į jo priešus ir šiuos pastaruosius pasky
rė visiškam išnaikinimui. Gi režimo šalininkus jis bando "apmauti", 
tardamas,kad Stalino kontitucija esanti demokratiškiausia pasauly,o 
Sovietę Sęjunga esanti visiems pavyzdys,kaip reikia demokratiškai 
tvarkytis. . •

Tam tikromis priemonėmis Stalinas gali įkalti naujai Sovietę 
generacijai pasitikęjimę bolševikę principais ir jo tarybiniais lai
mė jimais. Gali laikinai sukti galvas Vakarę darbininkijos daliai ir 
net bandyti mulkinti Vakarę diplomatus i.bei žioplę kai kur inteligen- 
tiję. Bet jis negali "apmauti" paties gyvenimo,kad ir labai butę 
suktas. Gyvenimas Rusijoj nesitvarko taip,kaip bolševikai tikėjosi ir 
norėtę.Planingo ūkio įgyvendinimas priklauso ne tik nuo įsakymę.Jam 
reikalinga pačios visuomenės pakankamai laisva iniciatyva. Darbo na
šumas ir kokybė priklauso nuo gero darbininkę paruošimo,ję kulturinio 
lygio ir geros valios našiai dirbti. į kolchozus prievarta suvaryti 
ūkininkai nedirbs pagal planęAjei iš to nematys ir sau aiškios naudoc 
Viso to nesant,bolševizmas sukurė milžiniškę biurokratinį aparatę 
ukiui vadovauti ir juo "užtručino" visę Sovietę ukiškęjį gyvenimę, 
padarė jį neplaningę,netvarkingę,gramozdiškę ir merdintį. Priedo 
prie to gavo tariamai beklasinėj visuomenėj nauję socialinį suoksnį, 
kurį turi riebiau penėti už kitus ir formuoti vadovaujančius "bonzas"* 
Darbui einant šleivai,jo raginimui išrado botagę stactfiiovizmo pavi
dalu ir juo smogia visomis kryptimis nuo ryto iki vakaro.Sovietę ra-
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dio ir spaudu tuo tėra pilni jau keliolika mėty. Ir kai vištiek vis
kas kliūva, nuve ja skorpi j onus . uš "sabotažy" -prieš kenkė jus .ir kerta 
žmonėms galvas. Kas trečias  ̂žmogus’.-šnipas; .ir’.ant šnipo - vėl šni’-z • 
pas’.pagaliau nebėru žmogaus,kuris puts’ sau pasitikėty.Bolševizmas -r ' ■
tyri akis iš priešakio,iš yžp'akt lio,iš šony ,į'r-visos žvairos. 0 "bud— 
žėmš",: "sabotažninkamš”,neištikimiems režimui - mirties ;bafalijonai • ’•
ir darbo stovyklos,kuriose,atsargiu apskaičiavimu mirštu’,kaip musės..” 
Pastoviui priškaitomu iki 20 mil. žmonių, nors22cn.cs ten tirpsta ka-ip-/ 
sniegas. Prieš tokį žiauru suvalstybinto žmogaus pavergimy , jo .įšnie-'‘ 
kinimy ir naikinimy piramydžiy stutyby pikČiausiy fara^jny laikais 
atrodo pasivaikščiojimus rojuje. Ir kai vis tik nieko nepasiekiama ir 
tokiomis Žiauriomis priemonėmis,režimąs ’’fasadui išlaikyti”.stveria
si melo.Melu prarūgo spauda,radio,vieši susirinkimai,Sovietus atsto
vaujančios įstaigos,visas biurokratinis aparatas,Stalino konstituci
ja, ir pats Stalinas. Melus eksportuojamas ušieninfMelu operuoja So
vietu diplomatija ir nesuskaTtomi ’’penktosios kolonos" agentui.Juoda 
varto balta;sovietiško gyvenimo pragaras - rojum,ir "linksmu,laimin
gu gyvenimu";.• vieton laisvos socialistinės visuomenės - vergy šalis, 
kur vergo dvasia praskurdino žmogy iki jo sielos gilumos ir jį sten
giasi . suniekinti .

Bolševizmas nepataisomas.Su-fanatišku atkaklumu išvystytus Ru
si joj,aklas ir gyvenimo pamokymams,gal net stiprinamas atsakomybės 
baimės už jo padarytus nessuškaičiuojamus nusikaltimus prieš žmogų 
ir Žmoni jy-, bolševizmas tik save pripažįsta', kity nepakęsdamas.Boise - 
vizmas,kaip any laiky kluj'okliy ordos,chano Stalino vadovaujamas, 
slenka iš ryty į Vakarus,pavergdamas,sutrypdamas į juody Žemę visus, 
kas yru -juose demokratiško ir spausdamas žemyn pragyvenimo lygį.kad 
suskardintoj ir neviliuotoj masėj buty lengviau skiepyti bolševižmo ; 
dvasiy ir kurti soviety reŽirny. .

.Ko bolševikui nepasiekia ginkluota ranka,to jie siekia propa7 
•gunda,savo agentais ir auksu. Vilioja naiviuosius išgražintu sovieti
nės santvarkos fus;.du,neįsileisdami pamatyti,kas darosi jo užpaka
lyje. Kiek daug dar buvo naivięl prieš du metu? Ir kiek jau praregė- 
jusiy! Paskutiniame Scc.Dem.Vokiecįy kongrese Nurnberge dr.Schumache- 
r*is,kalbėdamas savo draugy-iš rūsy zonos lupomis,taip vertino bol- 
ševiky praktikę Okupuotoj Vokietijoj: "Demokratija remiasi abipusiš - ’” 
kurnu ir padorumu. Demokratija siekia žmogaus savarankumo ir bešališ- • 
kūmo.Pas komunistę nėra' jokios symonės,jokios teisybės,jokio pasi
tikėjimo .Pus jį tėra norus valdyti bet kuria.kaina.Bet kurie proto 
,ūr moralės varžtui bei. liepimui jam neegzistuoja.Prieš priešę viskas 
leista. Agitacija niekuomet neatitinka jos . tikryjy tikšiy.Teisybė 
ir objektyvumas paskęsta propagandoj".Taip kalba Šiandien apie bol- 
ševizmy vokječiy socialdemokratas.kad ir suspaustom lurom po dviejy 
okupacijos mėty.Ir iš tikryjy borsevizmo esmę tie tegali suprasti,ku
rie patys,kaip ir mes,yra bent metus pabuvę jodomyjy ir žudomyjy pa
dėty. Be viso kito skurdo,kiirį tenka patirti Stalino-rojuje,žmogaus 
visiškas pavergimas virsta stipriausiu akstinu kovoti prieš bolse - 
vizmy ufi. prarastas laisves,už žmogaus garbę..

Bolševizmas išniekinb ir socializmo^idė jsi. Bolševikiško jo socia
lizmo turėjai virto šimtaukiu,raudonuoju žandaru savajai liaudžiai, 
Žandaro akimis žiūrėdami į socialistinį syjudį Vakaruose ir pagaliau 
iš jo sau padūrę priešę Nr.l. Naikindamas visur demokratiją’,bolševiz
mas nutraukė bet kurį ryšį su socialdemokratija,kuri nesupranta socia
lizmo be' demokratijos.,0 pavergęs žmogy,be atodairos jį naikindamas, 
bolševizmas neteko bet kurio ryšio su socializmu,kuris žmogy stato vi- 
-sy savo_siekimy centre. >

Musy nestebina,kad socialistinės santvarkos priešai sęmoningai 
ur dėl nežinojimo socializing jaukiu ,.sU b-•oišeVi’zmu.Kai kam tas nau.-’ 
dingu. "Socializmus", - sako jie,- "paverčia gyvenimę į kareivines, ' 
Žmogy - į bevalį roboty, valstybės vergy"šocializmas pažemina gerbū
vio lygį ir stumia gy venimy atgal". Ir džiaugsmingai rodo į Šoviety 
Sę jungę. ? (
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Dėl ko, minėdami bolševikus, jie neiną to .Anglijąs laboritų ir

V kary, socialdemokratijos? Dėl to,kad jie,kaip ir bolševikai,nenori 
m tyti socializmo laimėjimu,nors visi Vakarai stovi ant naujos sant-» 
y rkos slenksčio ir jau ruošiasi jį peržengti.Tas kai kaili nepriimtina 
ir net baisu,ir dėl to prasimanymui,eina is sąmoningo "šmeižto.

Kaip yra iŠ tikrųjų? Ar socialistinė santvarka siekia žmogų pa - 
vergti,suvaržyti nuslopinti jo iniėiutyvų,jo gabumus,jo asmenybę ir 
nublTUointų laikyti palo j, beveidė j minioj? Tuo klausimu norėtume ,pa'si - 
sakyti artimiausia proga.

Louis Fischer

GANDHI IR STALINAS.

.*tį u: _ . _, . . . --------- . _ _----------- --------------- „.
išdžiuvęs, tamsiaodis, bedantis indas, įsivilkę s į paklodę,mintus ožkos'

Jaunasis drauge - tikrai būsi nekartų"girdė
jęs abi pavardes,kurios Šiandien yra virtę 
simboliais dviejų koncepcijų,dvitjų pasau
liu. Louis Fischer,vienas pagarsėjusių U.S.A, 
socialistinių žurnalistų,kuris eilėj savo 
knygų, nagrinėju santykį tarp politikos ir i.o- 
rulės ir atmetu įvairių, autoritetinių režimų 
propoguojumų dėsnį ’’Tikslas pateisina -priie- 
mones" toje pat plotmėj'įjugrinėja ir temų 
"Gandhi ir Stalinas",visai neslėpdamas,kad 
pirmutinį jis laiko esančiu žymiai arčiau de
mokratinio Europos socializmo,negu antrųjį, 
pagarsėjusį Lenino " įpėdinį" ir "interpreta
torių".Su jo indomiomis mintimis bųtinasusi- 
pažinti ir lietuviams jauniems -ir seniems so
cialistams. "A.K." Redakcija.

Aš galvoju,kad jei paklaustumėm vidutinio išsilavinimo amerlkie- 
r_europietį apie Mahatmų Gandhi,šis taip jį apibudintų: Gandhi yra 

pienu ir daržovėmis,dažnai badaujus ir jau ketvirtį Šimtmečio neper
traukiamai kutenus britų, liūtui uodegų.

Vienas kitas dar pridėtų:Gandhi yra indų laisvės kovotojas,tikįs 
į pacifizmu ir neigius bet kokios prievartos panaudojimų. '

Bet jei bandytumėm tų prievartos paneigimų 'įvesti gyveniraan,puiim- 
tytumėm,kad tai yra daugiau nei vien tik negatyvus susilaikymus. Tai - 
beveik stebinanti ir radikali filosofija.

Pereitų Vasarų Gandhi gyveno mažam Uruli kaimely,vienam iš daugio 
tų neturtingųjų ir nelaimingų indų kaimų. Naktį į vieno ūkininko lūšn, 
įsilaužė vagys,sumušė Šeimininkų ir atėmė jo vargingųjų mantų.Kitų ry
tų nukentėjęs atėjo pas Gandhi. Kaip jis pasielgė?

Gandhi pasakė,kad šiam atsitikimui išspręsti csų trys būdai.Pir- 
mųsįs_dazniausiai vartojamas būdas,-įteikti skundų policijai.Jo nuomone, 
tuo budu policija turėtų naujų progų korupcijai,o aukai tai retai kad 
išeinu į naudų.

Antrųsis būdas, jį kaimo gyventojai dažniausiai.pasirenka,-būtų 
nieko nedaryti. Gandhi nuomone,šis būdas yru atmestinas.Šitokios lai
kysenos pagrinde slypi bailumus,0 kol šis bailumas egzistuos,tol bujos 
nusikaltimai.

Gandhi turi priemonę kovoti su negerovėmis,kuri vadinama "satyr g- 
ruha" (prievartos nenaudojimas). Si priemonė_reikulauja iš jūsų, taip 
kalbėjo jis susirinkusiems kaimiečiams,kad jus net su vagimis ir nusi- 
kulrėliais elgtumėtės,kaip su broliais ir seserimis,kad jūs žiūrėtumei 
į nusikaltimų,kaip į ligų,kurios apkrėstas aukas reikia gydyti."Nųsi- 
n.-ltėliui .turi būti suteiktos sųlygos išmokti amato ir jus turite su
prasti,kad vagis arba nusikaltėlis yra ta pati būtybė,kaip ir jūs.Jei
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jus nors kartą pabandytumęt įsigilinti_į' savo Sielas,tada ./jus pama
tytumėt, kad skirtumas tarp vagies ir jusy tėra'tik'laipsniais

Po to Gandhi pasakė pamokančią išvadą: "Turtingas vyras,su
sikrovus turtus išnaudojimu arba kitomis abejotinomis priemonėmis, 
yra.nemažiau, kaltas,kaip vagis,kuris lenda į svetimu kišenę’arba 
įsilaužia į'svetimus namus. Tik pirmasis, pasislepia už padorumo'fa
sado ir taip' išvengia bausmės.Tiksliau panagrinėjus,aiškino toliau 
Gandhi; kiek viena s, kur i s susikrauna daugiau turto, nei jy reikalingi 
teisingam pareikalavimui,yru vagas.„Nebūty jokią progy vogti it to
kiu budu nebūty vagiy,jei gėrybės-būty protingai paskirstytos ir 
įvestas absoliutus socialinis teisingumas."

Šiuo būdu Gandhi "prievartos nenaudojimas" veda prie egali- - 
taraus socializmo, '.'r su pagrindu Gandhi praeity vasary man pasako
jo.,kad jis-save laiko socialistu. , • •-

Nuo.daugio šiy dieny sociuli-sty Gandhi skiriasi tuo,kad jis 
nelabai tevertina valdžią. Jis'mielai visiškai panaikinty valstybę, 
ir pakeisty individą. "Neikite į policija",sakė jis Uruli kaimie
čiams, 'Tref ormatoriusjnęgali būti skundikus". Bet,puvyzdžiui,soviety 
režimas laukia,kad sūnūs ir dukterys išdavinėty savo tėvus.Gandhi,ku - 
•r i o gilus žmbniy pažinimus, nesusilpnino jo tikėjimo jais, tiki, kad 

...vagis išgis. Trisdešimtais metais Maskva įvedė mirties bausmę už na Ž 
■■■ mečiu-nusikaltimus.

Vyriausybės,ir ypatingai diktatūros,tiki’į jėgą. Gandhi tiki,kad 
prievartos nenaudojimas daugiau veikia,kaip, -jos pavartojimas."Gero 
žmogaus sąžinė prievarta negali pagerėti,bet. priešingai - ji pablo
gėja". Taip tikina .Gahdhi "Ir kai- spaudimus atsipalaiduoja,visos 
silpnybės dar didesne jėga iškylu į paviršiy."

• '.Gąndhi tiki, kad patui hunt žmones, galima pataisyti visuomeninę
' 'santvarką’.Svarstydamas pasaulines ir Indijos problemas,jis išeina iš

• tikėjimo,kad'Žmoniškujį asmenį galima pakelti ir nuskaidrinti.Gandhi 
yra demokratasrnes jis vertina žmogy ir yra labai sąžiningas su prie-

■ monėmis.Vienas -draugy Gandhi paklausė,ar nebūty kartais reikalinga 
su*’rasti kompromisą tarp 'idealo ir tikslingumo. "Ne,niek-, los",atsakė 
Gandhi, "aš netikiu,kad tikslą pa.tei.sinty priemonės.’t

Mun Gandhi paaiškino: " Visą gyvenimą, kovojau dėl Indijos lais - 
vBs. Bet jei. man ty laisvę reikėty atsiekti prievarta,aš jos n, norėčiau' 
Iš kitos pusės totalitarinės minties šalininkas panaudos visas prie—

■ mones atsiekti savo tikslui.■ .
P a.p r a st ai priemonė yra pats *ž m o g 'u e, 

Dėl to demokhatas iškelia individą;. diktatorius jį pasukoja.Diktato *- 
rius individą paaukoja neva paties' individo interesams. Viso ko tiks
lus yra Žmonijos gerbūvis,bet,to tikslo siekiantį Žmogus pradingsta nu
asmenintos valstybės klampynėj". ■ • ■ ■

..Gandhi yra pramonės priešą s. Jis mėgsta paprastą kuino gyvenimą, 
bet,prie progos,jis taip pat rašo; "Ten,kur daug Žmoniy dirba,aš. 
įvesčiau valstybinę nuosavybę.Jiems turėty priklausyti jy darbo v Al
siai. Bet valstybė neturi būti C grindžiama prievarta". "Iš savi nie
ky turto aš neatimčiau prievarta",Sako. Gandhi,"bet kviesčiau juos 
bendradarbiauti,vykstant suvalstybinimo procesui .Visuomenę je nėra- p- - 
rijy,artai būty milijonieriai,ar proletarai. Abu yra tos pačios li
gos išdava".

Gandhi,pasitikėdamas žmoguje esančia dieviška kibirkštim,norė- 
ty kapitalizmą ir vagišiavimą’švelniom-priemonėm išvaryti ir valsty
bes’ teises sumažinti iki minimumo.Valstybė jom yra privartos įrankis; 
jis ji norėty kiek galint mažiau vartoti ir tik tuo atveju,kai reiki 
paremti užsimojimus iškilusius iŠ liaudies iniciatyvos. ... ■>.

Kartą,sėdėdamas ant savo molinės trobos grindy,Mahatma nupie
šė savo, idealą,kaip jis įsivaizduoja savivaldą kiekvieno iš 700.000 
mažo indy kaimo. "Bet tai buty sovietinė' sistema" .pastebėjau. "Aš 
to neneigiu1,atsakė jis.. . . ■ '
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Yra tragiška,kad laikui bėgant,rusiškasis režimas vis daugiau 

nustojo tarybinio charakterio. Centro valdžia atėmė vietos tarybos 
ją demokratinį autoritetu ir sukoncentravo.:: visą jėgą Kremliaus sie- 

‘ nose.Stalinas tai galėjo padaryti,kadangi sovietą valdžia,remdamasi 
viena partija,savyję sujungia įstatymą leidimą,vykdymą ir teismą ir 
tuo pačiu yra visą ukinią įmonią savininkas ir vairuoto jas. ir dabar
tinės slaptos policijos viešpats. Gandhi norėtą, autoritetą išlaikyti- 
politinės pyramidės pamatuose -ir tik ten iŠ pavienio arba grur ės rei
kalauti, kad ieškotą sprendimo. Sovietinėj santvarkoj visas autorite
tas sukoncentruotas pyramidės viršūnėj. Labiausiai liūdinantis bejė
giškumas Sovietą Sąjungoje yra tai,kad palaipsniui ir dabar beveik 
jau visiškai dingęs pačios tautos dalyvavimus valdžios kontrolėje.So
vietai pasidarė biurokratinis aparatas,kooperatyvai virto valdžios 
krautuvėmis. Kolektyvinė teisė į darbą 1935 metais nustojo galios,ir 
dabar įmonės valdytojai arba direktoriai gali priimti,atleisti ir al
gas nustatinėti. Iš kolektyvinią ūkią tik vardus, liko. Esmėje jie yra 
tapę valdžios diriguojamais įrengimais. Tai yrą visiškas ūkinės de.- . 

. mokratijos paneigimas„Sovietinė sistema tik ūkiniai tiek politiniai, 
yru autokratija. • - '

Auklėjimo tikslas Sovietą Sąjungoj yra: 1,techniškas darbštu- 
‘mus, 2,eiklus paklusnumas valdžiai. Joks v sovietą vadas,iš viso joks 
diktatorius niekad nėra pareiškęs to,ką Gandhi dažnai sako1’: Aš nie
kad nesu tikras.kad neklystu”i ■ 1

To viso išdava - Stalinas priima baimingą paklusnumą,tuo tarpu 
kai Gandhi apsuptas meilės *ir autoriteto.

. >■ Didžiausius priešingumus, moderniojoj politikoj yra tarp azia- 
tiško generalisimo Stalino,bolševikiškojo diktatpriaus,visos Rusijos 
valdovo,ir ..iziato Mahatma Gandhi., švento jo .valstybės vyro, pranašo, so
cialisto ir taikos draugo. Jie vienas'nuo kito skiriasi savo įvairia 
laikysena žmogaus ir priemonią atžvilgiu.Vienam susirinkime Gandhi 
buvo paprašytas pareikšti savo nuomonę apie indą komunistus.Jis at
sakė:' "Atrodo, kad jie jokio skirtumo nedaro tarp teisybės ir melo. 
Jie neigiu šitą užmetimą,bet ją elgesys jį patvirtina”.Komunistai ne
turi pagarbos tiesai. Jie iškreipiu žodžius. Ją kalbą nėra laisva.Ji 
tarnauju ją tikslams. Laisvo žodžio pavergimas sunaikina demokrati
ją. Kuo daugiau demokratija persisunks Gandhi dvasia,tuo mažiau pavo
jaus pasiklysti stalinizme.

Demokratai turėtą iškulti akmeninėj lentoj diktatūros požymią sąrašą ir dar pridėti: "Šiems nekrisk auka”. Tie žodžiai yra:Garbi
niams neklystanSio vado ("Heil Hitler”,Stalino sudievinimas,"Duče,du
če, duče”, "Franco,Franco,Franco”,Tito,Tite,Tito"),nepakentimas po- 
litinią nuomonią skirtumo,dažnas vartojimas prievartos ir teroro,jė
gos garbinimas,vengimus atleisti,nekreipiant dėmesio į nusikaltimo 
didį ir bausmę,nepriklausomo galvojimo arba veikimo Suvaržymas,neiš
tikimybė prieš asmenis,visiško pasidavimo valstybei reikalavimas, 
virš visko statant valstybinę dogmą ir vaJLstybinį autoritetą, sulygi
nimus ir suvienodinimas, savos nuomonės ab'soliutizmas (sava sistema) 

' niekad negali būti klaidinga; kitą-niekuomet teisingu),nevertinimas 
gyvybės,laimės ir moralės,kurias reikia paaukoti rėžimo išlaikymui. 
Besąžininis siekimas tikslo,cinizmas,nesuvaldomi puolimai svetimąją 
ir”netikinŽiąją",istorijos iškraipymas,dabarties falsifikavimas, ne
siliaujanti propaganda viduje ir užsieny,giriant sistemos privalumus, 
pusipi .tinimas svetima kritika.slapukavimas,vadą neprieinamumas pub
likai ,skatinimas daugiavaikią seimą, laikymas didelės kariuomenės , 
troškimas užgrobti ir išplėsti, baimė pasirodyti silpnu,priešinima
sis reformoms,dažnas valdininką keitimus,tuo sudarant dideles galimy
bes iškilti jauniems ir naujiems žmonėms,vis didėjantis, asmens lais
vės varžymas,profesinią sąjungą priklausomumas nuo valstybės,ugdymas 
dirbtinos neapykantos užsieniui savam patriotizmui sustiprinti, prie - 
šinimusis visoms tendencijoms,kurios padėtą vystytis politinią jėgą
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konkurencijai kratė įpolitinis .bejėgiškumas Visų,išskyrus diktatorių 
ir slaptųjų policijų,priklausomumas teismo ir Įstatymų, leidžiamosios 
galios nuo valstybes,asmeniškas nesaugomas,nesilaikymas konstitucijos 
ir,įstatymų,įrengimas cirkų,ruošimas paradų,'švundių, ekspedicijų: ir' ' 
t.t'ė užimti mėsėms,visiškas priklausymas atskiro asmens nuo valsty-a 

. bes,stengimasis:kiekvieno įsiteikti, valdžiai,net ir sąžinės. kaina, 
paguliau nužudymas sųžįnės,žodžiu- valdžių išbujojimas ir visiškas 
pavienio asmens .bejėgiškumus.

■ IŠ kitos pusės - demokratijos tikslas yru išsivystymas ..indi vi - 
" d.d . valstybės "pagalba,,’turint patikinimų, kad valstybė puviėnio asm'eįis 
'įiepživergs ir neprislėgs, Demokratija turėtų 2 daugumų apsaugoti nuo', 
mažumos,mažumas nuo daugumos ir mažumas tarp.savęs.

Demokratija yra: kalbos laisvė,tikėjimo laisvė,susirinkimų. . 
ir balsųyiiiio laisvė. Demokratija taip pat yra: teisė į darbų, noksi į, 
socialinį saugumų ir aprūpinimų senatvėje.-

■J. -.' Demokratija yra: teisė kritikuoti ir pašalinti vyrfaųsybę’ ir 
kiekvienų Vyriausybės narį? demokratija reiškia: įstatymų patvirtina 

"tos',neginei jumos piliečio teisės. Rusijoj-individas naudoj a si ."kai- 
kūriomis pirmenybėmis ir kaikuriais palengvinimais.. Bet Šie yrą dik
tatūros dovana► lie gali būti panaikinti ir net yrapunaikinti..'Tai'- 
reiškia’,kad .’jokių.-teisių ten nesamą,nes nėra įstatymo. Visagalė .vals
tybė tapo pati įstatymu po to,kai visus kitus jėgos šaltinius išnai
kino ..Kur direktorius yra viskas,ten pavienis yra niekas.
Mokslo, remiamą gamta Žmogui suteikė daugiau galios,negu jis yra .ka- 

’da.-turėjęs. Mokslo išsivystymas įgalina pavergti Žmo^ų. per valstybę 
ir ūkinių -jėgų Sukoncentravimų. Urvinis Žmogus su Savo kuoka galėjo 
primesti 'savo .valių vienam arba dešimčiai asmenų. Diktatorius,kuris 
ko.ntboliUo ja .spaudų, radi jų, mokyklas, slaptų policijų, valdžios aparatų 
"ir jukinu sistemų,gali valdyti daug milijonų Žmonių.Viduramžiuose .ama
tininkas turėjo ’du mokinius. Automobilių fabrikantas duoda darbo šįm- 
ftųi. tūkstančių durbininkųįKapitalLstas gali turėti didesnę įtakų di
lesni, m .žmonių skaičiui,kaip visos valdžios viduramžiuose ..Dėka pažen
gė jančios civiiįsac1joS,pavienis asmuo reikalingas vis didesnės apsau

gos.,tačiau randu jčs vis mažiau. Tai yra didžiausia 'neišspręstu mo-^ 
“darniųjų laiaų dilem'ą. _

Žmogus yrh bejėgis be valstybės ir be didelių ūkinių įmonių . 
Kartu, jis gali per juos tapti pasmerktas-visiškam bejėgiškumui.Kų ga
lima padaryti? "Galia gadinu",sako anglų istorikas lordas Acton-, ”.b 

, absoliuti galia visiškai sugadina”.. _ . .. -
■ Moderniosios, totalitarinės diktatūros parodė tas negerovės,ku
rios- slypi* po sukoncentruotu valdžios autoritetu. Dar niekada, nebuvo 
nušalintas nė vienas didesnės europijimės ar aziatįškos tautos k dik
tatorius, Diktatorius yra ponus savo namuose ir pakenčia aplink save 
tik':naudingus, prisitaikėlius, su ta išdava,kad laisvė dingsta,apsime
timas bujoja,ir taikai kyla grėsmė., • < •.

- Bolševikinėj teorijoj valstybė yra įrankis,kurį, naudoją vul- 
darlt'i kla'sė dirbantiesiems išnaudoti. T p pasėkoje,taip aiškinu Marks'.s 
ir Leninas,nebeliks valstybės į kai valdančioji klasė bus pašalinta’ir 
dirbantieji’paims Valdžių į savo ranka s. Rusiško ji valstybę yra pati 

'galingiausio pasauly,kadangi ji sukūrė naujų valdančiųjų klasų,kuri 
' kontroliuoja, darbo priemones ir išnaudoja d i r b a n Č i u o’s i u s.. 
Skirtumas ■ tarp daugiausiai ir mažiausiai apmokamo Sovietų Sąjungoj yr . 
didesnis negu kuriam ners kapitalistiniam krašte. Stalinas išsiaugino 
aristokratijų,kuri jum tarnauja kaip biurokratai ir kuti gerai gyvena 
vargstančių masių sųskaiton.

.Kas myli t a i k ų , b i j o v i s ą g a 1 ė s v a 1 s - 
t-y h ė s * ’ . . ■ . . :

; ’’Socializmo tikslus nėra visų pramonę.sočializuoti arba suvalsty
binti; s 9 c i-a .1 i z ,m o t i k s 1 a s y r a: individų padaryti
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. laisva ir laimingą ,o pasaulį laisvą ir taikingą. Daug kas manė,).’ 
kad. užtenka , jei kapitalisto turtai bus nusavinti,ir juos tvarkyti 
parims valstybė. Bet jeigu valstybė tampa pabaisa (Savo dydžiu ir 
nuožmumu),ką gi iŠ-to belaimi žmogus?

■T Žmogus gi nėra priemonė,Žmogus yra galutinis tikslas.Valstybė 
betgi nėra galutinis tikslas.

Rusijoj valstybė pasidarė vienintelis kapitalistas;iš jos iš
eina išnaudojimas,pavergimas ir imperializmas.

Gandhi verpyklinė pramonė nėra alternatyva moderniajam vak;irą 
pasauliui.Pagrindinė negerovė yra monopolis,tiek valdžios tiek pri
vatus, ne s abu jie nustumia individu ir net individu mases į bejėgiu 
robotą padėtį.

Wall Street jLondon City ir Kremlius - visi yra vienodai bia-u- 
rus' jėgos monopolio pavyzdžiui.

Išsigelbėjimo prieisime tik išskirstydami ūkinę ir politinę 
galią. ... . -

’ Nuosavybė ir gamybiniu įpankią vartojimas neturėti/ priklausyti 
tik' valstybei arba privačioms įmonėms,Nuošė.bybė ir darbas turėtu, bū
ti išdalintas tarp įvairią valdžios (krašto,apygardos,apskriČią)vyk
domąją veiksnią,kooperatyvą,privatinią bendrovių ir privačią asmeny.

' Visuma sudaro sudedamąjį ūkį, su demokratišku viską aprėpiau- 
. Žiu planu,kuriame kiekvienas dalininkas turi savo balsą.

Platus' ūkiškosios jėgos išskirstymas apsaugotą. nuo_polįtinės 
diktatūros ir sužadintą iniciatyvą bei darbingumą.Tai būtą ūkine de
mokratija, kurį remtąsi politine demokratija.Kitos formos ir ūkinės 
jėgos perkėl-imas,kad ir kaip jos svarbios yra,negalėtą sudaryti tei- 

. singos visuomenės santvarkos,kol asmens moralės lygis nebūtą pakeltas 
Buvo tikimasi,kad kai tik kapitalizmas Žlugs,moralė pakils automatiš
kai, Sovietiškas patyrimas prieštarauja §iai tezei. Sovietiška vi - 
suomenė yra visiškai nemorali. 1931 met .is rusas V.Kaverin parašė 
romaną "Nepažįstamas menininkas",kur taip sakoma s"Moralė? As neturiu 
laii o apie šį žodį pagalvoti.Aš turiu darbo.Aš kuriu socializmą.Jei 
man tektą rinktis tarp moralės ir poros kelnią,aš pasirinkčiau kel
nes". Kelnes pasirinktą ne todėl,kad ją sunku gauti,bet todėl,kad 
moralės kaina žemu. Ir kaip gulėtą kitaip būti,jei tikslas pateisi
na priemones,jei melas yra viešai pripažintas ginklus,o teroras pa
teisinamas Žmonią troškimu" saugume bet kuria kaina".-

Sovietą patyrimas nėra visapusiškas,bet tai yra perspėjimas, 
ypač kai seki nerusišką komunistą darbus,kurie taip pat neturi sąži
nės, kaip ir ją Maskvos mokytojai,Kuri Marksas.pavergtas Petro Didžio
jo, virsta paradoksu, o tapęs_Gandhi draugu, gi lėtą pasaulį nuvesti į 
taiką. Naujos.socialinės ir ūkinės formos turėtą būti papildomos Žmo
gaus išgryninimu.

Musą laiką krizė pagrinde yra moralinės prigimties.Mes gyvena
me nemoraliam pasauly,kuris nebeteki galius piktintis. Tai paaiškiną 
visiškas politiką- bejėgiškumas.

žmonija turi rusti ryšį tarp politikos ir principo. Paprastai 
jie yra viens kitam svetimi,dažnai priešai. Mahatma Gandhi yra beveik 
vienintelis pavyzdys valstybės vyro ir dvasios vienybės. Demokratijos 
išsigelbėjimas nuo ją supančią pavoją yra pirmiausia dvasinis persi
laužimas, kuris turi pr.-sidėti kiekvienam individe,Taika ir demokra - 
tija-, kaip ir artimo meilė,prasideda namie - Žmogaus širdy.

Vakarų sąjungos įkūrimo sumanymai. • -
Neperseniai Belgija,Olandija ir Liuksemburgas sudarė muitą są

jungą.Tai reiškią,kad mažąją valstybią ūkinis gyvenimas įeina į vie
ną visą tr-iją kraštą bendra/. tvarkomą vagą.Kaikurie paskiri tokios 
sąjungos priešininkai buvo nugalėti ir dabar paminėtą kraštą muitą 
sąjunga yra netik įvykęs faktas,bet virto sektinu pavyzdžiu kitiems 

_ kraštams."Benelux’ą, taip sutrumpintai vadinamą minėtąją valstybią
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sąjunga,nori pasekti italai. Italijos uzšienią reikalu ministeris 
yra pasisakęs,‘kad'Italija turėtą sudaryti panašią sąjungą su Pran- . 
cuzija ir,susipratus su jau egzistuojančia "Beneluxu",sukurti Va
karą Sąjungą. \ ■ . ’ ... ... ■ • 'i . ■

Is šią valstybių muitą sąjungos turėtą išaugti tą kraštą po-' 
litinis.bendradarbiavimas.Ypatingai tokia sąjunga reikalinga Itali
jai,'kuri turi didelį, darbo .jėgos perteklią ir nežihOjkui jo dėti,o 
Pr&nzuzijai ,tuo tėrpu stinga darbo ranką,ypač žemės ūky ,ir ji laukia 
ją*iš Italijos.\Italijai po šio karo nustojusiai koloniją,daugelis 
italą,gyvenusią Abisinijaj,Afrikoje ir tkt. vietovėse,grįžta į na
mus ir čia virsta bedarbiai,nes pačioj Italijoj daug pramonės Įma
nią karas sunaikino ir darbo čia nėra.Prancūzijos Afrikos, kolonijos, 
pradedant Viduržemio jūra įkiEkvetoriaus gali sutalpinti milijonus 
kolonistą.- Italams šią kraštą klimatas yra įprastas ir pakeliamas.. 
Tad atrodo,kad Italijos ir Prancū zijos interesai sutampa. Jie ir 
anksčiau^sutapdavo,bet Musolinio užgrobimo 'politika buvo didelė 
kliūtis šiems interesams suderinti,mat,pastarasis jėgos pagelba sie
kė; atplėšti nuo Prancūzijos' .Tunisą., ir net Korsiką. .■

. ” VakarąUnija" gali įvykti ir stotis faktu. Tai būtą Vakarą .<
Valstybių pirmašai į federaciją žingsnis. Toji feferacija reiKštą 
pirmąjį'žingsnį ir į Europos valstybią federaciją. . ... .. j ? ■*
< . Pastaruoju laiku pradeda reikštis ir kilti min6ią,kad ir Skan

dinavijos yalstyrbės_turėtą eiti- prie. tampraus ūkinio bloko sudary-r . 
ma.Šiuo metu,kada tūpcio jįmąs tarp Vakarą ir Rytą lyg ir pasibaigė,L' 
šią^klausimą sprendimas gali būti lapai greitas ir netikėtas.Politic 
ners"tokio’Vakarą Europos valstybią persigrupavimoopasėkos gali bŪti:. 
milŽi-hiskos.. \

“• ‘ - /PROFESINES" SĄJUNGOS ' IR SOCIALINIS DRAUDIMAS. PRANCŪZIJOJE. ■ \
Prancūzijos Profesinės Sąjungos priklauso prie svarbiausiąją ’ 

porįtįnią fąktorią krašte;Vyriausybė,kurios opozicijoj butą Prčf. 
S-gos ,-yęa,sąnkiai-.:'įsivaizduojama. : _ ‘

’ -r, Įvairiose profesinio pobūdžio organizacijose yra susibūrę ne 
tik yiso--.krašto pramonės darbinirikaiįjoms priklauso beveik visi kraš
to valdininkai,tarnautojai ir žemės-ūkio darbininkai,todėl jos gali * 
save^laikyti^garsiakalbiu_viščs- dirbančiosios prancūzą tautos dalies 
(Išimant. ukininki ją’.Prąncuzįjoj .skaitoma 7 mil.savarankią .ūkininką. 
Rriė to skaičiaus pridėjus ūkininką šeimos narius,tai susidarytą apie • 
puse., visos Prancuzį jo.fc ^gyventoją) cPrancūzi jo j yra. dvi Prof.S-gą grujės: 
a Į -ĮBendrosios^Profesines S-gos - la Confederation Gėnėral du Travail 
arba trumpai . C.G.į’ ir .b ) Krikščioniškosios Profesinės Š-gos - Confč-' 
dėraįįon Ęrunęaise des Travailleufs - C.F.T.C. ' "

0,'G.T. yra komunistiniai socialistipes prof .s-gcs. Jos apima di
desniąją dalį visą dirbančią ją." • '

. . C.F.T.C-. sudaro kairįjį sparną."MRP ir priskaito apie milijoną 
narią.Jos, savo .statutuose yra užakcentavusios esančios katalikiškos', 
bet‘savo reikalavimais socialistine j srity mažai arba, tikriau suka'nt,. 
.visai nts'iskirią. nuo C.G.T. Skirtumas gal tik yra tame,kad C.F.T.C.stip- 
riau. pabrėžia, šeimos reikšmę,negu C-.u.T. Abi jos yra susitarusios dėl 
akcijos, -bendrumo,bet paskutiniuo ju metu,sustiprėjus visame krašte prieš- 
.komunistinei akcijai,C.G.T. pries C=F.T.Cc pasireiškė savo nedraugiška 
akęija ir. iššaukiančia laikysena, ’ • ‘ ‘ '. }

Tarp' kita ko C.G.T. pradėjo užginčyti C.F.T.C.teisę kartu daly- ' 
.Vouti pasitarimuose, su darbdaviaiš ir sudaryti su jais kolektyvines 
.dirbo- sutartis.Jei C.-ę..T/tąs pavyks, d- tai,atrodo,yra galima;,tada .’ 
C.Įf’.T'jC;. bus atimta viena iš svarbiausiąją prof .s-gą funkciją.C.F.-T.»C^
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, yra pasiryzusios visomis priemonėmis gintis,tame/reikale ję pusę pa

laiko ir vyriausybė. Bet reikalams elne nt tokia linkme,yra didelis 
pavojus bendrosios akcijos sutarčiai.

C.G.T. komunistai sudaro daugumą. Jie užima 75% visę .svarbes
niąją šios sąjungos postų.

. Teoretiškai pagal statutę politinės nario pažiūros neturėtu 
turėti jokios reikšmės; profesinės s-gos nėra politinė organizacija- 
jos yru darbininkę, interesų saugotojos ir gynėjos.Praktiškai gi ko
munistai, sudarydami daugumą,sąmoningai šiame statute nurpdyto dėsnio 
nepaiso. Dėl to paskutiniuoju laiku C.G.T. įvyko visa eilė kritiškų 
ir įtemptų momentų,kurie,betgi,buvo nugalėti,nes komunistę balsę dau
guma socialistų' mažumę perbalsuodavo.

jprancūzijos politiniuose sluoksniuose yra nuomonė,kad C.G.T. 
yra komunistę partijos įrankis. . ,

Ypatingai gudriai ir demagogiškai C.G.T. laikėsi, paskutinių
jų streikų metu.- Iš vienos pusės,ministerial,stovį arti C.G.T., 
griežtai pasisakydavo prieš algų pakėlimą,tuo tarpu iš kitos pusės, 
jos pešios tylėjimu algę pakėlimo reikalavimus rėmė.

Prieš C.G.T. veiklą vienoj iŠ paskutinięję savo kalbų smarkiai 
pasisakė ir gen.de Gaulle.Tuo tarpu ’’Prawda" kalbėdama apie Prancu-- 
zijos darbininkę gyvenimą,smarkiai užgyrė C.G.T.veiklą,nurodydama į 
tai,kad tokia šios prof.s-gos veikla yra visai tvarkoj,nes pasikėsi
nimai iš reakcionierių tarpo į darbo žmogaus teises čia esą nuola
tiniai ir dideli.

Socialinio draudimo srityje Prancūzija ilgę laikę stovėjo la
bai toli atsilikūsi nuo kitę Europos tautę.ObligatoriŠkas draudimas 
invalidumo ir ligos atvejais buvo įvestas tik 1936 m.Liaudies Fronto 
vyriausybės,vadovaujamos Leono Bliumo. Draudimas senatvėje gi buvo 
įvestas tik praeitę metę pradžioje iDraudimo nedarbo atveju.Prancūzi
joje visai1 nėra.Ligos ir nelaimingais atsitikimais draudimas apima 
obligatoriškai tik darbėmius,tuo tarpu draudimas senatvėje apima 
visus be išimties: darbėmius,darbdavius,laišvęsias profesijas ir ūki
ninkus. Kadangi Prancūzija yra labai suinteresuota prieaugliu kėlimu, 
tai ligos ir nelaimingę atsitikimų atveju be normalios pašalpos yra 
duodami ir priedai,kurie didelėms šeimoms sudaro visę 100% normalaus 
gaunamo j o atlyginimo.x

Visę draudimo rušię įnašai yra skaitomi nuo gaunamų pajamų.S&- 
_■ uatvės draudimui visi iki 13500 fr.pajamę gauną metuose moka 9% visų 

pajainę, Draudimui ligos ir invalidumo atveju darbėmiai moka 6% gauna
mų pajamę,o darbdaviai,be šio darbėmię mokamo įnašo,moka dar 10 %.

Ypatingai ginčijamas šiandien Prancūzijoj yra draudimas senęt-r 
vėje. Senatvės draudimas iŠ viso yra sunkiai įgyvendinamas,nes tam 
visuomet reikia-dideliai sumų ir ypač Prancūzija j, kur gyventojų skai
čius virš 65 m.amž.yra didelis.Kitose valstybėse,kur buvo .įvestas 
draudimas senatvėje,iš pradžios_ turėdavo didelius primokėjimus pa
ck ryti fiskasj^bet kadangi Prancūzijos fiskas po karo jaučia ypatin
gai didelį trukumą dėl to buvo bandyta apsieiti be jo primokėjimu,ir 
toaėl buvo nustatytas toks didelis 9% įnašas.Ypatingai didelį nepasi
tenkinimą Šia draudimo Šaka rodo laisvosios profesijos ir ukininkija, 
J Šiam -reikalui daromą inašę jie žiuri,kaip į papildomus mokesčius. 
Be to,ir kiti gerai finansiniuose reikaluose orientuoti sluoksniai 
m no,kad Šių laikę Pranzuzija nėra pajėgi šią socialinę naštą pakelti. 
Visi socialinio draudimo inašai mokami darbėmię ir darbdavię sudaro 
25% visos algos.

1946 m.socialinio draudimo mokesčiai (išimant senatvės draudimą) 
budarė 216,9 miliardus frankų arba 10% visų tautos pajamų. 150 mįlZar- 
dę fra.kų buvo sumokėta vien darbdavię. 194? m.skaičiuojama,k^d^įigos 
ir nelaimingę atsitikimę įnašai sudarys 330 uiliardę frankę afcba 50%
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valstybės biudžeto. - i?.’.'
Vienas svarbiųjų. klausimų ii* šių milžiniškų sumų,kurios kas 

met vis labiau kaupiasi valdymas. Įstatymus numato vieną bendrą kasą 
visiems_suolksni&ms,kurios valdomieji organai renkami visą apdraustą
ją pagal sų rašus. Prieš tai labai smarkią .protestų pakėlė vidurinysis, 
nes rinkimuose profesinės sąjungos išeina kaip vieningas blokas, ir 

, tai reiškia,kad balsų daugumą paims jos,tuo tarpu laisvosios profesi
jos _įr ukininkija dėl savo susiskaldymo vargiai galės pravesti nors 
kėlėtų„atstovų,kurie ga'lėtų ginti jų interesus.’

Dėl -to--laisvųjų profesijų grupės ir ūkininkai reikalauja' senat
vės draudimo ir reikalų tvarkymą lie&iuntį jų grupes,pavesti jų gru
pių rinktiems’ atstovams. ’ ' ’ - ..’.į. '— -
. . Aplamai,dėl- Prancuz.i jos socialinio draudimo ateities,sunku ką
norsAdabar dar pasakyti.Jis yru glaudžiai susijęs .su-visu Šalies ūkiu, 
peikia, vis; !dėl to j tikėti,.kad krašto Ūkiui kylant, palengvės' našta,ku
rių uždeda socialinis saugumas ir kurtu .su tuo nurims puolimai prieš 

"■ ... ’ . •• ..
k: '•.* ..‘ VYRIAUSYrl ' BE TERITORIJOS; - /- . f " \

' - :_Laikra.š.Siuoše pastaruoju metu dažnai■užtinkame žinių apie Žydų 
•Agentūrų-- Sewish .Agency. Apie'Šia, Agentūrų rašoma ryšy su neramumt.it. 
„Palestinoje,su Palestinos klausimo .įtraukimu į JT’, darbų tvarkų su 
specialios komisijos. į Palestinų pasiuntimu if pan. Laukdami Palesti
nos a ■>" ' klausimo -vienokio ar kitokio sprendimo,pirmaeilių kraštų dip-r 
lomataį,politikai ir publįcištaf laukių tuo klausimu Žydų Agentūros 
nuomonėsir pasisakymo . ' > . • ‘ .. _ . •’ •• '.' -

•Kas per; viena sakytoji Žydų Agentūra, kas jų remia ir kam jį • a 1- 
stovauja?. .žydų Agentūra’yra institucija su visais vyriausybės požy - 
misis,išakytais vienu,ji 'nuturi savo'teritorijos.2.Agentūra,kaip kiek
viena vyriausybė, normaliai dirYu savo darbų,turi savo Žinioje reikaė - 
lingu • tarnautojų kadrų,savo ’’diplomatinius" atstovus užsienyAsavo gink 

’luotįsias pabėgus Palestinos • pagiėndyJeruzulėjė .yra 2.Agentūros., būs
tinė. Moderniame pastate:dirba nemažas tarnautojų"skaičius ir .atlieka 
tokius pa t ^darbus, kokius dirba ūorciulįos vyriausybės tarnautojai. Atski 
ri .2.’Agentūros skyriai niekuo-.nesiskiria nuo nepriklausomų kraštų mi
nisterijų, 2ydų Agentūros 'Užsienių Reikalų Ministerijai” ir jos ’’dip
lomatams'-’ daugelis Valstybių gali tik pavydėti.Reikia stebetis,kaip- 
jie sugeba-pųs&ulio opinijų palenkti Žydų tautos naudai. Svarbiausio
se-pasaulio sostinėse Žydu Agentūra tu&i. savo įgaliotinius,kurie in
formuoja pasaulio 'sp’t-udt, ’,diria žydų tautos išlaisvinimo darbų ir orga
nizuoja visiems.jos veiksniams reikalingų pagalbų. . ■ ;• .

2ydū._Agenturų sudaro stambiosios pasaulinės sionistų Organizaci
jos, Agentūra yra tų stambiųjų organizacijų vykdomasai komite'tas įtaigi 
Agentūra atstovauja ne vien tik Palestinos Žydus,ji reprezentuoja visų 
Žydų tautų, iŠ blaškytų po visų pasaulį, ir kalba' jų vardu. Žydų Agentu 
11 s vyriausias uždavinys yra atkurti savąjį tautinį Židinį.t.y.Pales-r 
tinęj sudaryti nepriklausomų.žydų valstybę. ;

Turėdama tokius uždavinius,Agentūra privalo'turėti pakankamai 
priemonių tiems uždaviniams įvykdyti.Šiems metams pasaulinės žydų or
ganizacijos yra pčskyrusios žydų Agentūrai 25 milijonus dolerių.Su to- 
,a±u matiniu biudžetai jau galime daug kų padaryti.Iš tų lėšų išlaikomos 
"pasiuntinybės” Paryžiuje, Ženevoje,Vašingtone.Londone ir specialus 
įgaliotiniai kituose kraštuose.kur yra dirbamas savo valstybės atkūri
mo darbas.

Kietai susirgunizevusi,atsirėmusi į organizuotos.Žydų visuome
nės mases,šitoji,kol kas dar oficialiai nepripažintoji žydų tautos lyg 
ir vyriausybė,šiandiena_yra didžiausias ir vyriausias kovos už išlais
vinimų' veiksnys. Nencrcms lendu į g^-lvų mintis,kad ir lietuvių tautos 
senoji emigracija ir dabartinio trėmimo Žmonės,kad ir išsisklaidę po
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platųjį pasaulį,privalėtų pasekti žyd# tautos pavyzdžiu ir sudarytų 
panasię pasaulinę lietuviu, organizaciję kovai už Lietuvos išlaisvini- 
aų.-. Laikas šitokį klausimu ir svarstyti ir tuojau veikti, —

VOKIETIJOS SCO?DEM.SUVAŽIAVIMAS. '
Birželio pradžioje Nūrnberge įvyko Šios partijos ant

rasai metinis suvažiavimas.Siame suvažiavime dalyvavo vis# Vokietijcs 
kraštų soc.dėinokratai,tik nėra atstovę iš rusę zonos,kur s.d.partijai 
bolševikai neleidžia veikti.Iš viso susirinko 341 delegatas ir gausus 
būrys svečių. iŠ užsienio,būtent: Belgijos,Anglijos,Prancūzijos,Olandi
jos, Norvegijos,Danijos,Švedijos.Austrijos,.Italijos,Vengrijos ir USA 
soc.dem.partijų delegatai.

Per tuos metus partija smarkiai išaugo.Kaikuriuose Vokietijos 
kraštuose jai vienai tenka išlaikyti valdžię savo rankose.kituose te n- 
ka dalyvauti valdžioje koalicijos pagrindais.Partija po Hitlerio siau
tėjimo' neteko savo senos vadovybės ir senųjų kadrų,jų vietoje stojo 
būriai naujų žmonių,kurie garbingai tęsia partijos darbę toliau.Parti
jos .suvažiavimas turėjo atsakyti į eilę opię. politiniu,ukinię,sociali
nių, kulturinię ir kt*klausimų* Po keturių dienu darbo,suvažiavimas į 
tuos gyvenimo statomus klausimus surado bendrę atsakymę ir išsiskirs
tė, išsirinkęs nauję partijos vadovybę - Centro Komitėtę.

Prieš šį suvažiavimę Fūrttz įvyko soc.dem.moterų skaitlingas 
suvažiavimas, šis suvažiavimas sprendė: mokyklų,pabėgėlių iš rytų,ka
ro belaisvių,organizacinius ir kt.moterų judėjimo klausimus.

Vokietijos socialdemokratai savo veikloje rodo daug akcijos ir 
pasiryžimo. Tuojau po Nūrnbergo suvažiavimo įvyko atskiras suvažiavi
mas , E r 1 a n g e n e .kurs atsidėjęs gvildeno visę eilę kultūros ir 
politikos klausimus. Šitame -suvažiavime dalyvavo 150 delegatų.Čia skai
tyta referatai Šiomis temomis:KrikŠ3ionybė ir Socializmas,Ar gręsia So- 
telizmas Vokietijai ir Europai ir pan.

Bad Wildungene dvi dienas vyk<į soc.dem.ūkio žinovę 
ir specialistų suvažiavimas.Čia dalyvavo atsakingi atskirų kraštų ūkio 
ministerial,specialistai praktikai ir teoretikai-profesoriai._Apie 60 
atstovų ramiose sęlygose gvildeno painius ir opius šių dienų ūkio klau- 
aimus,git^e pavyzdžiai rodo,kad soc.dem.jaunieji kadrai bendroms jėgo
mis sprendžia tuos klausimus,kuriuos kelia pats gyvenimas.

Turinys:'
Socializmas .ir asmuo ... ................................................   1 pusi.
Jonę Biliūnų minint        3 "
DarbieŠių kelias gerbūviui pasiekti (tęsinys) ............................ 7 "
BolŠevimų socializmas ........................     11 '*
G.ndlii ir Stalinas_...... ...............    14 ’’
Vakarų sąjungos įkūrimo sumanymai ........................... .. .x........ 18 ”
Profesinės sęjungos ir socialinis draudimas Prancūzijoje.. 17 ’*
Vyriausybė be teritorijos .................................. ...........................»'••• 21 ”
Vokietijos soc.dem.suvažiavimas.............................................. ..............22 "
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