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- * { •..*.->0 i V Paskutiniu metu pasaulinių. įvyki y. raida pasižymi ypatingu 
santykių tarp Rytų,- ir Vakarų. -įtempimu. Tremtiniuose’ tas įtempimas*, 
pasireiškia, kaip-visuomet, pakilusiu nervingumu ir kalbomis apie o . 
,neišvengiau ir greitą"konfliktą. 1 Norąs yra minties tėvas, sako vo

kiečių priežodis.He t"mes, vertindami įvykius, neprivalome vadovau— 
-tis. vien'tik norais. Ar tikrai galime laukti konflikto, d ypač : 7 
.greito? Musų, dabartinėje padėty tas klausimas mums yra ypatingai.:

-.•« ianux-xqu -- Jai”? ‘ '.'7 - ‘h r -j. .
l<’j o ,Tarytum viskas kalba už tai; Paskutinė JTO sesija,New Yorke, 

kurioje atsidūrė visi opieji pasaulio skauduliai,*virto nesuvaldomu 
&istĮų sukuriu. įtempimas yra toks didėlių,.kad net ten kalbose f , 

Wi.prasiveržia plūdimai, kurių, rekordus ima Sovietų atstovai. Raibos 
, JTO posėdžiuose sustiprintu klegesiu atsimuša fr pasaulinėj4spauaoj 

ir kuria nuotaikas plačioje visuomenėje." Reikia manyti, kad tempe- 
ratura yra keliama ne be tikslo ir ne be plano. ■ ■ <•' *,

-iiio>-Pokariniame laikotarpyje žymu dvi pastovios pastangų, tenden- 
-cijoss Sovietų ardomoji ir Vakarų "kuriamoji’*’, abi oficialiai grin- 

. džiamos noru sukurti pastovią taiką. Trumpai paminėsime svarbesnius 
Sovietų Žygius. Pastovi Sovietų parama Kinijos komunistams, siekiant 
palaikyti Kinijoje naminį karų; atkaklios jų pastangos paimti savo 
įtakon.Korė ją;.jų bandymai dalyvauti Japonijos ateities sprendime* 
maišaties.palaikymas Indijoje, be abejo, ir dabar; noras ir pastangos 
pasidai-yti ne tįk Indonezijos, bet ir kitų Azijos tautų, siekiančių.

,- išsilaisvinti iš -kapitalistinių Vakarų kolonialinės politikos, 
•’globėjais”,. Tai", vis Tolimųjų Rytų ^frontas. Artimuose Rytuose, nepa
vykus bandymams įsitvirtinti Irane, atkaklios pastangos palaikyti 
pusiau karo stovį Palestinoje, pasireiškiančios planingu Žydų impor
tų is rytų ir nemaskuojama agresija Balkanuose, tikslu pasilikti 
sau Dardanelus, . ... . į

Pačioje Europoje Sovietų per karą užgrobti kraštai, kaip 
Lenki jam Vengrija,' Rumunija ir Balkanai virto pastoviais Sovietų 
satelitais, nes juose Maskva sudarė vidaus santvarkas pagal savo 
norą ir per jų vyriausybes kalba, kaip jai 'reikalinga. Dominavimas 
Suomijos ir Čekoslovakijos gyvenime; atkakali'os pastangos palaužti 
sau Austriją, palenkti arba suskaldyti Vokietiją ir nepaprastai ener- 

.rginga penktosios Sovietų kolonos veikla Italijoje, Prancūzijoje, iš 
viso, Europoje ir net Amerikoje. Ir pati’ paskutinei Sovietų demonstra
cija prieš Vakarus'- formalus kominterno’ atgaivinimas kominformo pa
vidale. ,*::. j..-' ,

blokas ne tik kad’. senįa'L susikūrė, ‘ bet ’ir* susikonsoli- 
davo ir energingai ruošia vis naujas pozicijas'tolimesniam puolimui. 
Sovietų akcijoje reiškiasi ne tik įgimta bolševizmui agresiją prieš 
"kapitalistinį pasaulį", bet ir grynai rusiškas imperializmas, dabar 
dengiamas.slavų vardu, siekiąs pajungti sau visą pasaulį. Šiai ’ A 
bolševizmo agresijai nėra nei ribų, nei ribotų terminų,1 Adėl to‘ji •’ 
yra .^pastovi, neperkalbama, nesustabdoma. ’* ' A

- • IŠ kitos pusės - Vakarai. Ypač pas mus įprasta Vakarus
suplakti į vienumą ir manyti, kad jų siekimai yra vienodi. Taip nėra. 
®akaru®se yra Amerikos Jungtinės Valstybės su sąvais satelitais ir ■ • 
yra Vakarų Europa. Tie įveji Vakarai, turėdami ^daug bendram nesutam 
pa esminiuose savo siekimuose. Didžiojo kapitalo vairuodama Amerika,- 
kad ir**kartodama demokratijos ir žmoniškumo Šukius, stbvi ne tik>» ■ 

• •yhtoatoni..* i. -»»• ■ ‘ Ve.
• . b'-o*' puy, cv.ų i tv riOj : c i , i ■ - •
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prieš Sovietų ekspansijų,bet ir prieš Vakarų Europą, kai socialis
tinis sąjūdis, vadovaujamas D.Britanijos, įgauna joje vyraujantį 
vaidmenį. Amerikos ir Vakaru Europos motyvai siekti pastovios taikos 
nėra tie patys. Karę laimėjusi Amerika nori savo padėtį panaudoti 
ūkinei ekspansijai, siekia ekonomiškai pajungti pasaulį ir jame do
minuoti, kartu sustiprinant esamų ūkinę ir socialinę santvarkų, ku- 

■ r-ię mes: vadiname kapitalistine. Išeidama iš savo ekonominių intere
sų, J. A.V. siekia ir pasaulinio politinio dominavimo.. Tas viskas pa
dengiama gerais, žmoniškais norais. Tų norų įgyvendinimas negalimas

~ be Stabilizuotos padėties, be_pastovios taikos. Padėties stabiliza-
- ei ja Europoj jai ypatingai svarbi, nes jei tam pasiduotų ir Sovietai, 

naujoji situacija padėtų apraminti padėtį Azijoje, kuo Amerika yra 
ypatingai suinteresuota. Dėl to ir Marshall’io planasj dėl to pakar
totinai pabrėžiamas J.A.V.vyriausybės kvietimas, kad į tojąlano vyk-

■ dymę įsijungtų. ir Sovietai. Tuo budu atsikurtų aprimusiūkiškai at
sigavusi Europa - patikimas Ūkiškasis Europos kontragentas, o gal 
būt ir vasalas^

Toje ūkiškoje Amerikos pagelboje -muropai jau dabar aiškiai 
. kyšo ir politiniai motyvai. Pasiekusios '’vienybės” Amerikos kontinen

te, J.A.V., kur tik galėdamos, remia Europoje socialiniai reakcinį 
gaivalų, priešpastątydamos jį socialistiniam.'' sęjudžiui. Taip yra 
Prancūzijoje, Ispanijoje, Vokietijqp. Ypatingai tas žymu Graikijoje,

■ kur tiesioginiai ir netiesioginiai palaikomas vienas iš reakcin
giausių Europoje režimų. Jei laboritų Anglijai teikiama pagelba, tai 
Ičl to, kad Anglijos reikšmė Eųrcpos konsolidacijoje pavojaus atve-

1 ju yra per didelė, ir pagelba jai darosi neišvengiama. 
Nenuostabu,. kad prieš "dolerio politikę" šiaušiasi ne tik 

Sovietai. Vakarų Europa priima'ję atsargiai, o socialistinė Europa 
artu puoselėja savęję mintį* Ji turi savus uždavinius, - eiti prie 

-Kinio ir socialinio persitvarkymo. Kad toks _persi tvarkymą s ir naujos 
Europos konsolidacija jau dabar vyktų, tam reikalingos taikos sęlygos, 
reikalingas ūkiškas atsikūrimas, nes iŠ griuvėsių ir visuotino cha-

- cso vargiai galėtų gimti ir-augti stipri socialistinė santvarka.
Iš to eina kompromisinis darbiešių nusistatymas, visę laikę lydimas ‘ 
jų noro susiprasti su Sovietais ir su jais bendradarbiauti naujo gy-

■ venimo.kūryboje.
Darbiešių taikingumas yra diktuojamas ne tik Anglijos 

interesų. Darbiečiai supranta, kad dabartinė D.Britanija eina socia
listinės Europos avangarde, kad ji yra pavyzdys ir kad jos laimėji
mai bus tuomet patikrinti, jei Apglijos pavyzdžiu sėkmingai paseks

- ir likusi Europa.
Taikos laimėjimas ir socialistinio sęjudžio laimėjimas 

Europos socialistų suprantama prasme, duotų Europai galimumų, pasidary
si nepriklausoma nuo dviejų pasaulio galybių, - Sovietų ir Amerikos,- 
nuo dviejų besivaržanšių imperialistų. Socializmo ženkle susikonsoli- 
davusi Europa išaugtų į tre&ięjų pasaulio galybę., ir kaip taikos veiks- 
r s atsistotų-derintoju tarp dviejų varžovų, abu lenkdama prie susir-e 
i t .timo, prie taikaus bendradarbiavimo..Tuo būdu butų patikrintas- 
uerts, dar svarbesnis dalykas.,-sufederuotos socialistinės Europos -.

Ūkiškas savarankiškumas- ir-būtų pašalinta baimė virsti Amerikos kolo
nija. Tokia mintimi vadovaujasi ne tik Anglijos darbiešiai, bet ir 
Vokietijos socialdemokratija, nekalbant apie mažesnių kraštų socia
listus. Ta pažia mintimi vadovaujasi ir kairiųjų socialistų kongre- 

Anglijos vyriausybės pakartotinos pastangos vėl bandyti susi- 
V.^kėti su Sovietais po to, kai Sovietai jai tiek kartų "nubraukė 
r. ..į”^ kai Bevinas pakartotinai Maskvos statomas į fašistų eiles, 
yri.. budingas darbieiJių laikysenai.

Kiek Vakarų Socialdemokratijos viltys yra pagrįstos 
susiprasti su Sovietais ir ilgesniam laikui išlaikyti svyruojančių 
;aikę, mums, pažinusiems bolševizmų, sunku būtų būti dviejų nuomonių, 
aip anksčiau, taip ir dabar mums atrodo, kad tos viltys yra noro,
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bet ne realaus padėties vertinimo padaras. Pastarųjų mėty. įvykiai,, 
o ypač pastarbję TaTEo’ reiškimai, kalba už mūsų pažiūros'teisin
gumu: konfliktas atrodo neišvengiamas.

■ Kad ir labai padėties veržiama, Amerika, viena pati, nesi
ryš, ginkluotam konfliktui. Esminis susipratimas su Vakarų Europa, 
kartu ir su Vokietija; jai būtinas. Atsižvelgiant į siekimų skirtu
mus tarp, Vakarų ir Vakarų, būtų per drąsu pasakyti, kad toks susi
pratimas jau yra įvykęs,, ir kad Vakarų blokas ne tik susiformavęs, 
bet ir susikonsolidavęs. To dar nėra, ir dėl to reikia manyti, kad, 
nežiūrint visos aukštos temperatūros JTO.posėdžiuose, mes dar ne
stovime visiškose konflikto išvakarėse. Iniciatyva vis? laika pa
silieka Sovietų rankose. Šiuo momentu iš jų pusės tegali būti pad.. • 
rytas pirmasis žingsnis į naujų katastrofų, nėžiūurint Sovietų yž\ • 
lumo, jų perdėm agresyvios laikysenos, neatrodo,' kad ir jie butų 
greiti pirmieji pradėti. Bet įkaitintoj atmosferoj gali įvykti pro
tui nelauktų dalykų ir su tuo skaitytis mums labai pravartu.

, ==-=koOo===‘ysJ j •.‘"■-.liul •••;'*.ei tori , v "u-j: ‘

SOCIALISTINES EUROPOS SUVIENYTOS 
VALSTYBES^ ~ ~ ■ ■"

_ f :--------------------------į
1947 m. birželio men. 21 ir 22 dienomis Paryžiuje įvyko 

‘’Socialistinės Europos Suvienytų Valstybių’’ kongresas. Tame kon
grese dalyvavo 14-os Europos valstybių atstovai, kurie anaiptol 
nebuvo' ofcialūs tų valstybių delegatai. IŠ viso,' kongresas neturėjo 
nieko bendra su bet kokiais “oficialumais'’. Jis buvo sušauktas 
Vakarų Europos socialistinių partijų kairiųjų socialistų, esančių 
opozicijoje dargi savo partijų vadovybėms, iniciatyva. Iš D. Britani*. 
jos’į kongresų atvyko Independent Labour Party, t.y, grynai marksis
tines grupės atstovai, ir Penner Brockway, kurs priklauso kairiajam 
Labour Party sparnui. Be to, simpatijų pareiškimus kongresui pri
siuntė 'Keep Left’’ arba t. ved. darbi ežių “rebeljantų“ grupės vado
vai Richard Grossmann ir Michael Foot. Prancūžiję atstovavo pran
cūzų socialistų partijos S.F.J.O. pagarsėjęs Marceau Pivert ir 
Ramadier politikos opozicijonieriai iš “Comitė Directeur”-Boutbien 
ir Decherellė. Be to, dar du Žinomi “resistants“: buv.ministeris 
Henry Frenay, socialistinės “Combot“ grupės kūrėjas ir vadovas ir 
Claude Bourdet, “Combot“ laikraščio vyriausias redaktorius. Italiją 
atstovavo socialistinė jaunojo Matteotti grupė, kuri sudaro naujos 
italų .socialistų partijos, vadovaujamos Saragatįi, kairįjį sparnų. 
Jugoslav!jų atstovavo pagarsėjęs Celiga, kuris, perėjęs Sovietų, 
vokiečių ir bitininkų kalėjimus, gyvena emigracijoje. Lenkiją atsto
vavo grupė lenkų socialistų esančių emigracijoje, su Zigmantu Zoren- 
ba priešaky, pagarsėjusiu lenkų socializmo kankiniu. Be jų, kongre-• 
,se dalyvavo šveicarų, belgų, vokiečių, austrų, 01andų,danų, norvegi 
švedų ir kitų valstybių socialįstiniųjpartijų kairieji elementai. 
Kongreso •■’neoficialumo“ dėka galėjo būti paliesti ir iškelti tokie 
klausimai,turines valstybių politikos vadovai ne visuomet gali 
iškelti. Jau pats kongreso pavadinimas aiškiai nusako jo ideologi
nį turinį, kurio pagrindinė mintis buvo ta, kad vienintelė išeitis 
iŠ dabartinio chaoso ir negalavimų yra ne tik formalus Europos 
sufadoravimas, kaip jo siekia Ghurchillis ir van Zeelandas (t.v.fe- 
lerlinė unija), bet ir socialistinės santvarkos įgyvendinimas pas
kirose Europos federacijos valstybėse. Tiktai tokia suvienyta ir 
socialist: .nė Europa^ vienodai )tol ima amerikohiškam kapitalizmui ir 
sovietiškam’totalizmai, •■,ali sudaryti tarp tų dviejų kolosų barjerų 
Ir neprileisti prie tarpusavio karo. Taigi, visai suprantama ir lo- 
,iš.:., kad kongreso dalyviai labai baiminosi dėl galime Europos •su- 
.olcloiiijalinimo, t.y. jos pavertimo Amerikos kapitalizmo kolonija.
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Visu griežtumu buvo pasisakyta pries totalistinį, staliniškąjį impe
rializmu, siekiantį’ paglemžti" Europą.■. ‘... ■- j,. • ■ _•1 £Irioji »#•..**& 

Labai svarbu pabrėžti’, kad kongresas labai aiškiai apibrėžė 
paCiji Europos sąvoką. Pav., Churchillis savo kalbose neslepia, 1 
kad Sovietą Rusijos įsiviešpatavimas rytu ir vidurio Europoj jam yra 
įvykusiu faktu, kurio negalima, pakeisti, ir kad jo: "suvienytos Eu
ropos" sąvoka yra priešinga "slavą šeimos" sąvokai. Churchilliui jo 
vienijamos Europos siena yra Stettino-Triėsto linija, kurią jis skai
stu. istoriniu faktu. Van Zeelando grupė savo pareiškimuose yra kiek 
santūresnė ir atsargesnė, bet ir ji, kalbėdama apie Europą, kaip ir 
Cnurchillis, galvoje turi vadinamąjį ’’vakaru bloką''1.

Socialistą, kongresas klausimą pastatė visai priešingai ir 
labai atvirai. Pirmiausiajis reikalauja visiškos laisvės ir rusą ' 
šautai, ir visai nėra abejingas dėl to, kas vyksta anapus "geležinės 
uždangos".Toliau kongresas pareiškė, kad Europos siena jis laiko 

■ ^karinę Rusijos sieną iš 1939 m. rugsėjo men. 10 d_.; kad jo tikslas- 
yise nedaloma -c-uropaL Gi rytą Europai kongresas pašventė specialų 
nutarimą, kurį paduodame ištisai;

"Antras pasaulinis kongresas, siekdamas suvienytą socialisti- 
nią Europos valstybią, konstatuoja visą kraštą, esančią į vakarus 
nuo SSSR, esminį sąlytį ir bendrumą. Europejiškoji bendruomenė remia
mi vienoda ekonomine ir kultūrine raida; ją charakterizuoja aukštas 
llrhanSiąją klasią išsivyątymo lygis ir skaitlinga vidurinė klasė. 
Toji bendruomenė yra pasisavinusi gilą asmeniškos laisvės ir socia- 

>linio teisingumo pajautimą, t.y. elementus, kurie sudaro pagrindus 
tokią sąvoką, kaip politinė ir socialinė demokratija bei asmens tei
kės, kas yra būdinga visiems Vakarams. _ ■ <

"Nors rytą Europos kraštai savo ūkinėj ir pramoninėj raidoj 
puvo pavėlavę, pastarąją dvidešimties taikos metą bėgyje skirtingu
mas tarp'. Vakarą ir Rytą Europos labai sumažėjo. Be to, rytą Europos 
k^raštai privalo tiekti Vakarą Europai didelį kiekį žemės 1 
ūkio produktą. Tiktai suvienytos socialistinės Europos valstybės, 
apimančios visus į vakarus.nuo Rusijos kraštus, galėtą'tapti pajėgiu 
ūkišku vienetu. . . : - . i • ‘ ; •

"Teherano, Jaltos ir Potsdamo sutartys rytą Europos kraštus 
Su šimtu milijoną gyventoju padarė priklausomais nuo SSSR, kuri po
licinėmis, priemonėmis, su didžiausiu demokratijos principų, panieki
nimu, primetė jiems vyriausybes pagal savo nuožiūrą.

_ ’’Šitos politikos išdavoje tie kraštai liko išjungti iš'ją 
'natūralinės bendruomenės, t.y.,Europos. Tose tautose, kaip mylinčiose 
laisvę, minėtoji politika iššaukė atvirą kovą prieš primestus režimus, 
kas tuo;-pačiu grąso ne tik ją vidujinei, bet ir pasaulio taikai.

, . "Antrasis kongresas būdamas Socialistinės Europos Suvienyt, 
..-Is-ybią ženkle, pareiškia pilną solidarumą su visomis temis tauto- 

s, kurios kovoja už savo nepriklausomybę, už tikrą demokratiją ir 
/ Europos vieningumą. Kongresas konstatuoja, kad tiktai Socialisti- 
s Europos Suvienytos Valstybės pajėgs sudaryti sąlygas, reikalingas 

■. .kroš la .s^ės įgyvendinimui bei ’ 'i ūkinei ir kultūrinei visą Eu
ropos valstybią raidai".

Kaip matome, tik kairieji socialistai pirmieji patiekė lo- , 
l\Šk.ą konstruktyvinę programą, atstatyti sugriautą kapitalistinę Eu- 
, naujais pagrindais. Mums, Lietuves socialdemokratmas, programa, 
vo deklaruojamo j socialistinės Europos Eederaci jojje skirianti aiš- 
/ vieta ir socialistinei, demokratinei Lietuvai, kaip lygiateisiam 

i deracijos nariui, yra juo šimpatiškesnė ir priimtinesnė.
Reikia tik labai apgailestauti, kad tame kongrese nebuvo nei 

Trętuvos socialdemokratą partijos, nei iš vis© Pabaltijo aocialisti- 
.. ą partiją atstovų. j ip . ...

. Užmegzti ir palaikyti kontaktą su kongreso dalyviais, būtą 
musą gyvas ir būtinas reikalas^ J , : : •

====r.oOo-=-^-.=
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t ; " • -EMIGRACIJA IR PROFESINIS PASUKIOSIMAS. ' ;• J* ° ’į'',

t A Prisimindami nepriklausomos mūsų tėvynės pirmuosius gyvavimo 
įmetus ir pažvelgdami į mūsų dalanti tremtyje, rasime įsidėmėtinu 
reiškiniu. Vienas Šių reiškinių yra emigracija. Anuomet musų bro
liai, užuot kūrę nepriklausomų valstybę, masiškai emigravo į Pietų 
Amerikę - į Brazilijų ir Argentinę. Kodėl? Nejaugi tėvynėje nebuvo 
darbo ir vietos? Vietos ir darbo buvo perteklius, bet nebuvo pro
fesinio pasiruošimo, kurio naujai besikurianti Lietuva buvo gyvybiš- 

■^kai reikalinga.^Valstybės įstaigas Šiaip taip pripildė grįžtantie- 
ji-bėgantieji iš sovietinės Rusijos valdininkai (Činovninkai), bet 
ministerijos ir departamentai - tai dar ne valstybė. Valstybės pa
grindas yra.piliečiui būtiniausias gėrybes gaminančios ir tiekiuRČics 
įmonės: pajėgus žemės ūkis, pramonė, amatai, prekyba. Žemės ūkis 
(trobesiai, gyvuliai, padargai) buvo pirmojo didžiojo karo vokiečiu 
okupacijos mbtais iŠ pagrindų sunaikintas, pramonės nebuvo. Buvo 
nedirbti laukai ir darbo žmonės, be profesijos, dėl infliacijos be 
piniginiu.sutaupę, ir, galima sakyti, be pastogės. Prie žios visuo- 
tįnos bėdos prisidėjo dar žemės reforma-naujakūryba. Šiuo nepasa
koma, kad Žemės reforma , kaipo tokia , nebūty, buvusi reikalinga j bet 
dar neužmiršome, kad anuomet meistrui, nusimanančiam, kaįp naujaku
rio trobos pamatams sustatyti akmenis ir apkrėsti juos moliu, reikėjo 
mokėti 25-30 lity dienai. Kas beliko veikti, kur jieškoti pinigo ir 
gerbūvio, jei ne emigracijoje? Lietuvos vyriausybei teko -imtis net 
stabdančiu, emigracijų priemonių., bet įsisiūbavusi banga ilgai nesi
liovė. Lietuva neteko didelio skaičiaus savo piliečių. Pasilikusie
ji kvietėsi meistrus iš užsienio (vokiečius, čekus), kurie taip 
brangy litę išgabendavo užsienin. Švietimu besirūpinančios įstaigos 
įgyvendino privalomų jį pradžios mokslų,' o Vidurinės mokyklos, užuot 
ruošusios gyvenimiškųjų profesijų specijalistus, nuėjo bendrojo lavi-r 
nimo keliu: kiekvieno bažnytkaimio kelbonas laikė garbingair daug 
žadančia pareiga įsteigti savo bažnytkaimyje gimnazijų. Švietimo' 
ministerijos, nors daug karty reformavo vidurinį mokslų, savo refor
mose neišeidavo iš riby klausimų^ ar lotynų kalba turėtų būti moko
ma visose 8 klasėse, ar galima butų pasitenkinti 4 aukštesnėmis 
klasėmis, ^ios mokyklų politikus pasekmė buvo ta, kad 1930 m. Lie
tuvoje buvo apie 100 gimnazijų, 1 technikos mokykla, 1 amatų mokykla. 
Užsieniečiai meistrai tebedirbo Lietuvoje, išgabendami litų į užsię- • 
nius, Gimnazijų klases išėję lietuviai ponaičiai pusbadžiu gyveno mien 
te, dirbdami rąštinėse už 100 litų mėnesiui; klases išėjusios pane
lės pasisamdydavo tarnaitėmis, 6 gerai siuvėjai už suknelės pasiuvi
mų buvo mokama 100-120 litų. Nebuvo net amatus tvarkančio įstatymo, 
ir amatininkais galėjo pasivadinti visi, kurie norėjo gerai uždirbti, 
o kiek medžiagos bus'sugadinta,ir kaip darbas bus atliktas - nesvrrbu.

Gyvaudami tremtyje, turėjome ir'tebeturime progos matyti 
darbo Žmonių profesinį pasiruošimų Vokietijoje. Negalime pasakyti

♦ kad čia, tremtyje, būtume padarę visų, kas galima, kad pasiruošhu- 
me profesiniai; kad būtume nepraleidę_progų įgyti gyvenimiškas 
specijalybes, be kurių emigracijoje būsime vergai. Viso pasaulio 
paniekintojo tremtinio padėtis jau pasiekė tokio laipsnio, kad Žmo
gus emigruotų ir į ašigalį, jei iš dėdės ar tetos gautų affidavit^. 
Bel dėdės ir tetos geri iki sekančio sekmadienio, o pasaulis verbuoja 
angliakasius, miškakirčius, Žemės ūkiui bernus - nevedusius vyrus ir 
netekėjusias merginas 20-35 -e kiauro danties ir be vištakio_an'. 
pado. Būdinga yra, kad net kalbų mokėjimų reikia nuslėpti, kad būtu.’ 
išrinktasis malkakirtis. Tokiai padėčiai esant, galėtų susidaryti 
įspūdis, kad profesinis pasiruošimas nėra būtinas, o aukštojo moks? > 
dij lomai emigracijoje yra be vertės. Tokia nuomonė yra neteisinga, 
neo žmogus be profęsinio pasiruošimo, be amato, be mokslinės speci- 
jalybės nepajėgs'sukurti pakenčiamų gyvenimų net savo tėvynėje,
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o emigracijoje - be žodžio vergaus svetimiems .išnaudotojams. Todėl 
ruošiantis emigracijai yra svarbus 1) įsigyti specijalybę, 2) pra
mokti kalbos to krašto, į kurį numatoma emigruoti. Daugelis pasakys, 
kad .jau vėlu. Mokytis niekada ir. niekur nėra vėlu, ir mokslo niekam 
ir niekada bebuvo perdaug. Be to, tremtyje jau buvo, yra ir bus daug 
tokiu 'atgeju, kai žmogus, turėjęs tvirtą viltį artimiausiu laiku iš
važiuoti, išlaukė metus ir/laukia antrus, vis nesulaukdamas laimingo 
rytojaus.. Čia kyla klausimas, kur ir kaip mokytis amato, įgyti spe- 
čijalybę, jei yra tik gimnazijos, kuriose tegali mokytis vieni jau
nuoliai? Nors specijaliniu mokyklų musu stovyklose yra nedaug ir ju 
steigimas tremtyje yra labai painus ir sunkus, nereikia pamiršti, kad 
gyvename Vokietijoje, kurioje yra palanki aplinka išmokti amatui.

. "Jei nėra ir negalima įsteigti'savas mokyklas, reikia nepralefeti progos 
stoti į vokiškųjų, ar į pageidaujamos specijalybės atitinkamu įmonę, 
ari pagaliau, susitarus su geru amatininku, padirbėti jo dirbtuvėje.

•-i : Kadangi būklė tremtyje yra labai ŽĖuri, o rytojaus diena, pa
skendusi galimo karo pavojuose, visi, kas_gyvas, veržte veržiasi emi- 
gtacijon. Tos nuotaikos yra pagautas ir mūsų akademinis jaunimas 
Yra atsitikimu, kad VI-VII semestro studentai, sutraukę studijas, iš
vyksta į užjūrius, tuo budu palaidodami taip sunkiai įgytą mokslo 
turtu'. Yra aišku,- kad nutraukęs studijas studentaą ir dėl. kalbos ir 
i'ėl lėšų, nepajėgs emigracijoje jv tęsti ir baigti} teks gyventi iš' 

o fizinio; darbo. Jei studentui emigracijoje ir pavyktu įsgyti kurio 
nord amato patyrimu, tai^grįžus tėvynėn, jam bus suhku pritapti pri' 
kūrybinio darbo, nes ankstasis mokslas palaidotas, o iš amato- gyven
ti gimtajame krašte-mokytas inteligentas gali laikyti ’’negarbingu’’ 
dalyku. Tad dėl perankstyvos akad.jaunimo emigracijos reikėtų susi
rūpinti, skatinant baigti mokslę, o ypatingai atkreipiant.dėmesį į 
medžiaginę studentijai paramą. Sektini.yra pavyzdžiai med.gydytojo, 
besiruošiančio emigracijoje laikrodžiu taisymo dirbtuvėje ar dipl.

• 1 teisininko, įgyjančio šoferio ar radijo techniko specijalybeg, bet
nepavydėtina yra ateitis VII-jo semestro studento, skubiai išvykstan
čio į užjūrius^ Nors esame kūrybingi ir visokiariopai organitfzuoti, 

••bet,-rodosi} busime pamiršę vieną svarbu dalyk?: iki Šiol-neturime 
bokios emięraciją tvarkančios įstąigbs, be kurios žinios nei vienas 
mūsų negalėtu pražūti už. jurią-mariu. ‘ * -*om «ol . ■-

• -Nemažesnių , pasiryžimu ir ištverme profesinis pasiruošimas
• ̂ tirėtu būti tęsiamas ir emigracijoje.' Būtume ir mes patys ir Lietuva

nelaimingi, jei pasikartotu anų nepriklausomybės metu bėda, kąi lie
tuviai bėgį iš savo gimtojo krašto į Argentiną ar Braziliją.
lad laikinai gyvenant emigracijoje, reikėtų stengtis jieškoti darbo 
tiktai tokiose įmonėse, kuriose įgytas patyrimas galėtu būti naudingas 
grįžus namo. Privalome gyvenimą ir darbą emigracijoje taip pakreip- 

« ti, kad parvykus tėvynėn, galėtume sukurti tbkias įmones, kokiu Lietu
voje nebuvo, ar kokiu jau neierasiipe,‘ bėt kurioms kurtis turime palan
kias sąlygas ir žaliavų išteklius. • • • , • • •

Gyvenant emigracijoje labai naudinga pažinti vietos gyvenimą, 
• ndrąuti su vietos žmonėmis, įeiti į vietos organizacijas,_tuo būdu 
užmezgant ryšius, kurie gali būti labai naudingi ir pravartus atkū- 
riant- Lietuvą, keliant joje gerbūvį ir visokiariopą pažangą, 

i
ėėėėėoOoėėėėė/
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• * *•
JAUNIMO ROLE IR UŽDAVINIAI , 

VISUOMENES gyvenime.

Daug odžią ir giesmių sukurta jaunystei, daug kam jaunatvė 
yra veržlumo, energijos ir drąsos sinonimas ir, kalbant apie jauni
mą, daug ka# nepašykštėja entuziastingu atsiliepimą.-Neginčytina, 
kad jaunimas slepia savyje inertišką jėgą, turi daug drąsos, pasi-- . 
ryžimo, užsidegimo ir kitą, privalumą, kurie -visuomenėje'suteikia 
jam ypatingą vietą. Senesnioji kartą visdomeh dėjo ir deda daug, 
vilšią i jaunimą, nes jis, beveik niekuomet neeidamas jau pramintais 
keliais, o iSškodamas naują, visuomenės gyveniman įneša naujo ir 
gaivąus vėjo. Jaunieji pap^rastai kritikuoją esaną santvarką,’gyve
nimo- būdą, visuomeninius santykius, nesitenkina seną idėją ir atgy-i . 
venusią frazių kartojimą, bet, savo revoliucinio kriticizmo vedini-, •' 
išeina viešumon su naujomis idėjomis ir noru "pajudinti žemę". 
Kiekviena nauja reforma, kuri„vyresnės kartos atstovui yra nemaloni 
naujiena, sukrečianti jo iki šiol .turėtą gyvenimą, jaunuolio ne’, ai- 
mina, nes konservatyvumas jaunuolio dvasiai yra svetimas. Veržli, 
ieškanti ir nerimastinga jaunimo- dvasia yra būtina visuomenės pažan
gos sąlyga, nes ji, nesitenkindama senuoju gyvenimu, išpopuliarina 
masėse naujas idėjas ir jas konkretizuoja. Jaunimas yra visuomenės . 
nuolaiką ir siekimą veidrodis ir, dalinai, formuotojas. "Siek .ten, 
kur vyzdys nepasiekia, laužk tai, ko protas nepajėgia',' taip išreiškia 
jaunimo uždavinius Ad.Mickevičius savo "Ode jaunystei". Ir jei 
jaunimas neparodo tos ieškančios ir veržlios dvasios, jei jis yra i 
ne dinamiškas, o stabilus, tokia visuomenė vargu ar per sprindį 
pažengs pažangos kelyje. , •

Jaunimas, norėdamas ir privelėdamas būti aktingas pažangos 
variklis, privalo aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime,- todėl 
kritiškas stebe-jimas ir analizavimas, visuomeninią santykią, politinio,, 
kultūrinio, socialinio ir ekonominio gyvenimo, vedąs jį prie apšie 
sęrendimo, jaunimui yra būtinas, ^oturėjimas savo politinės pasau
lėžiūros ir sąmoningas vengimas ję susidaryti yra išsijungimas iš ■ 
vįsuokeninio gyvenimo, kartu ir iš visuomgniskcs bendruomenės ir 
yra traktuotinas kaip nepilnas individo issivystymas. Kiek- jauni- . 
mas yra dinamiškas, politiškai apsisprendęs ir sąmoningas, tiek . 
jo, kaip aktyvaus gyvenimo formuotojo rolė visuomeniniame- gyvenime 
yra.didesnė- ir svarbesnė. • ' • ;

Musą,jaunimas, žvelgiant iš. laiko perspektyvos į musą ' 
tautos gyvenimo etapus,.-pradedant jos atbudimu - 19 amž. pabaiga . 
turėjo svarbą vaidmenį ir gyvenamajam metui charakteringą veidą, 
kurį pasistengsim trumpai apibudinti.

1^ amž. pabaiga. Keletą šimtmecią miegojus tauta pradeda 
busti is gilaus miego. Dar silpnu balsu, bet drąsiai, pradeda rei
kalauti sau teisią. -Sis protesto ir reikalavimo balsas nebuvo spon
taniškas tautos pasisakymas, o grupės šviesuolią darbas, dirbamas 
veik išimtinai musą jaunimo - užsidegusią gimnazistą ir studentą, 
Kurie,* gyvendami ir mokydamiesi rusiškoje ir lenkiškoje aplinkumoje, 
ne tik kad neasimiliavosi, bet tapo tautos žadintojai ir jos-pro- . 
testo reiškėjai. Jaunąją laisvės ir tautiškumo, tuomet taip vadi-- 
narnos "litvomanijos" idėjos persimetė į platesnes mases ir pamažu 
sąjūdis tapo visuotinas. Musą tuometinią kovotoją veidas buvo gry
nai tautinis, be jokio politinio atspalvio ir vedamaoji kova siekė 
tautinės autonomijos, nedrįstant pagalvoti apie ya.y,tybinę nepri- . 
klausomybę. Bet atsiradus politiniam faktoriui,toji kova įgavo / 
aštresnes formas ir platesnę ^>azę. .

v Vak.Europoje pasiyeiokusios socialistinės idėjos rado 
• tgarsio ir musą, šviesuolią tarpe. Prieš imperializmo ir paklusnumo 
uinarchams dvasią atsistojo pr.testuodamas laisvasis Žmoęus ir 
d nekratinė dvasia. Kova dėl žmoguus laisvės kartu iškėlė ir kov^
dėl tautą laisvės.
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Naująją ideją itakrje Lietuvoje susikūrė Lietuvos Social
demokratu Partija (1896m) kuri vėlesnėje kovoje nebepasitenkino tik .. 
autmnominią laisvių siekimu, o reikalavo Lietuvai ir politinės lais--' 
vės, ut ką daugelio kitą tautiniu, kovotoja buvo apšaukta maištininke 
ir svajotoji ~ _ ... .

; ; 4 ■ ♦ ♦Ip'll .,*!£ ’ - ■ <-•*■ *’ * • iO.u ■ -’* ‘ t ® - S
1905 metų Rusij s revoliucija, silpnu aidu atsiliepusi ir 

Lietuvoje, paspartino Lietuvos visuomenėje jau-pradidėjusį politinį, 
formavimosi ir brendimą, kuris .ypatingai pasireiškė Rusijos univer
sitetuose studijuojančio jaunimo tarpe. Plintant lygybės, ir laisvės ■ 
idėjoms, kova dėl Lietuvos laisvės dar labiau paaštrėjo iki,, pagaliau, 
Ji tapo laimėtą^'?' 4 <■; j , a*.j. rtax-ktqafiti/• !.;»»/•

Pažymėtina, kad šiuo, kovinguoju laikotarpiu.lietuviškasis 
jaunimas pasireiškė kaip ryžtinga, revoliucinė ir labiausiai susipra
tusi visuomenės čialis, sugebėjusi pabudinti, tautos sąmonę‘ir paruosti 
jįf kovai,‘ /'. - .* ",n •<; fcf »2 i >.*,r u; *ic .ui'S v a*i

I92O' metai. Ilgai siekta laisvė tapo tunu.- Lietuva de jure 
pripažinta nepriklausoma valstybe. Nutilus Europoje-žvangėti ginklams, 
Lietuva pradeda.maują, nepriklausomo gyvenimo.etapą,. kurio metu 
musų visuomenė ir jaunimas įgavo labai savotišką-veidą, beveik visai 
nebeturintį praeities revoliucinio ir idealistinio bruožo.
Pradžioje muso visuomenė ir jaunimas gyveno pakilusiu tautiniu jąusmu, 
ils. psichologiškai imant, buvo visai suprantama ir natūralu. Tačiau 
s-iigiant I-ąjį nepriklausomo gyvenimo losimtaetį, idealistiškasis^ 
patrijotizmas išsigimė į”Valio" patrijotizmą, kuris jaug kam atnešė 
armėniškos naudos ir net populiarumo visuomenėje, tačiau tautai neda
vė nieko pozityvaus. 1 ' 1 o ,eeSa į i: .1

Iš pradžių aktyviai -pasireiškęs politinis visuomenės for-' ■ 
_.ūžiamasis turėjo sustoti, nes būtina tam sąlyga - demokra'tija- 
tc.-'po pažeista.' Politines partijas pakeitė viena privilegijuota par
tija, kitas paženklinusi "vienybės ardyto jo'1 ir "blogo patri joto" 
dėme-. Dalyvavimas pol. gyvenime (jei tik nepriklausei vald.partija) 
tapo pavojingas dalykas. Jaunimas^ augdamas laisvoje Lietuvoje, nebe
galėjo laisvai ir nevaržomai reikštis, o buvo pastatytas prieę alter
natyvą ; arba priklausyti valdančiai partijai ir už tai turėti geras 
gyvenimo sąlygas ir garantuotą ateitį., ar, nenorint savęs prievartauri- 
užsitrentkti į. ateitį visas duris-ir^skursti vos pakenčiamose sąlygose, 
Visugmenė, priversta kartoti "vado" Šukius ir nebegalėdama laisvai 
reikšti savo nuomonę , turėjo atsisakyti teisią į- politinį gyvenimą, 
tuo pačiu visą atsakomybę ir galią suteikiant "vadukams".~

Jaunimas tapo pastatytas pries skambius, bet tušeius Šukius. 
Maža dalis nuėjo į opoziciją, c didesnioji, proteguojamoji, daž^nai 
dar vadinama"idealistine", be sąlygą pasidavė labai neideaiistiskai 
nuotaikai: stengiantis pavyti anais laikais be atodairos garbintą už- 
- ienį ir žavintis,bei mėgdžiojant jo išviršinį blizgėjimą, jaunojo • 
tarpe, kurie pries kelis metąs ganė tėvo bandas ir basi bėgiojo gim
tojo kaimo laukuose, pasireiškė nenormalus siekimas turto, pamėgimas 
komforto ir prabangos, keistas•noras vaidinti "lordus", užmirštant sa
vo kilmę ir net sąmoningai stengiantis nutraukti;’ su gimtąją aplinka 
ryšį. Žinoma, per daug griežtai kaltinti ano meto jaunimą negalima. 
Suskirsčius jį į privilegijuotą ir neprivilegijuotą, pirmąjį ekonomiš
kai remiant, o antrajam suteikiant vos skurdžias pragyvenimo galimybes, 
uprantama, kad jaunimas, turėdamas žėkstus Šukius, bet negalėdamas 
irėti ideologinės bazės, turėjo nukryptį į karjerizmą ir-turto 
rėkimą. Tgpo apolitinis ir nevisuoraenįskas.

A Tačiau nežiūrint ano meto jaunimo apelitiškumo ir .nevisuo- 
nioKumo, tautinis’ jausmas tiek vyresnėj tiek jaunesnėj karto j..buvo’ 

•.ipru;iA Pilietinės,sąmonėg sąskaiton išaugo stipri tautinė sąmonė,' 
^?i aiškiai pasireiškė bolševiko ir nacio okupaciją metu išvystyta 
^grindine veikla. , .. . * •' .g'j ;.,vb r,.-. ‘d. .-:»->«• •

Su 1944 metą vasaros įvykiais musą istorijoje atsivertė 
audriausias lapas.. - antroji scl^eviką -kupacija ir. tremtinią-bėglią

8



dalia. Skaitlinga tautos dalis atsidūrė už savo krašto sienę ir.1 
tapo "išviętintais asmenimis", turinčiais lagaminėlį, numeruotą. ■ 
kortelę ir D.Ė., bet ne Žmogaus teises. Tremtiniu visuomenė,, o . 
ypač jaunimas, atsistojo Apries sunkę., bandymu. Ar jis išlaikys tą 

.egzaminby ■
■ Tremties pradžioje visus gaivino greito grįžimo viltis,: 

tačiau.slinko laikas, bėgo dienos, mėnesiai.; metai,, keitėsi stovyklą 
patalpos, vietos ir gyvenimo sąlygos, tačiau niekas nesikeitė 
tremtiniu likime. Op. timisuišką viltį pakeitė pesimizmas, abejingumas, 
gyvenimas šia .diena ir emigracijos karštligė. Tremtiniu visuomenė 
apsiprato su išlaikomu ir išvietintę Žrnonię. padėtimi' ir, neturė
dama galimybių ją: pakeisti, neišvengiamai pasiduoda dvasinei 
niveliacijai. Čia ir krypsta musę akys .į jaunimą. Nejaū ir jis 
palūš po tremties našta?" ■ • ‘ 1 ■

• Tremtinię minia, palikusi savo materialines gėrybes ana
pus Kybartu, išsinešė stipru tautinį jausmą, savojo krašto-ilgesį , 
tašiau kartu išsinešė ir turėta# nuotaikas, ankstyvesnę galvoseną 
ir’visuomenines tradicijas. O.musę laisvojo laikotarpio visuomenė ", 
negalėjo,. deja, pasigirti demokratiška dvasia, visuomeniniu .ir’’piJ-. 
lietiniu subrendimu irsąmoniningu.au. Visuomenės auklėjimas, 
protegavęs "vadukus", išjungei asmens politinį sąmoningumą, visuo
meniškumą įr laisvą, nevaržomą apsisprendimą. Siekiant visą jatr- • 
nimą papuošti žaliom uniformom ir įmantriom, iš italę pasiško- 
lintom kepuraitėm, buvo ugdoma pagarba "vadui" įr partijai, kuri 
nerausdama skelbė atstovaujanti visą tautą. Butą nelogiška reika- • 
lauti, kad jaunimas, augęs tokioje dvasioje,per vieną dieną numesi 
tę senąjį palikimą. Bet laikas bėga, ir senajam pasauliui su vi
som "nemirstamom" idėjom sugriuvus, negalima nepriminti, kad laikas 
jaunimui pervertinti turėtus ir turimus idealus ir paklausti, kiek 
jie tikrai berti idealą vardo. Jaunimui daug, ką galima atleisti, 
tik ne trypeiojimą vietoje.

Nuolatinis demokratijos linksniavimas turėtą, jaunimą 
priversti pagalvoti, kiek tikrai demokratiški mes esame, ir kas., 
reikia daryti, kad tokie taptume. Komitetą ir kitokią, bendruo
menės organą rinkimai dar nereiškia demokratijos. Ji„turi būti 
suvokiama, įsisąmoninama ir išgyvenama. Ji turi reikštis visose 
gyvenimo srityse, ji turi padėti išugdyti savąjį "AŠ" ji, suteik
dama individui teisę laisvai galvoti ir spręsti, kartu.įpareigoja 
ji tomis laisvėmis pasinaudoti.

„ ' Kiekvieno musę širdyje rusena viltis■grįžti namo.
Tačiau'privalome įsisąmonininti, kad galime grįžti su tuščiu 
lagaminu, tačiau negalime grįžti-su tuščiom galvom-ir pavargusiom 
širdimi Neužtenka apie grįžimą ir .Lietuvos atsikūrimą- kalbėti, 
bet’reikia veikti, reikia tam rucstis ir dirbti;. -Lietuva-okupąciję 
ir Karo sugriautas kraštas--turės būti atkurta į ūkiškai-pajėgią,-." 
savarankišką ir tikrai demokratišką valstybę.. ' Tai’■bus.ne vado ar 
vadę, ne geniję ir ne’didvyrię. uždavinys, bet visę musę, pįlkę 
paprastę žmonię, kurie natri j et i-zmu supranta ir laiko ne istėriš- 
ką rėkavimą, o konkretę kūrybos’darbą. Sis uždavinys ypatingu svp- 
riu Kris ant musę jaunimo, todėl jau dabar jaunimas turistam ruoštis, 
atkuriamajam darbe atsistosime prieš eilę spontaniškai iskilsiančię 
įlausimę, kuriuos galės isspręsti tik sąmoningę, pareigingę ir apsi- 
cprendusię piliečię visuomenė, o ne pavargusię ir abuoję DP minia. 
Jei kai kurie musę vyresniąją tikisi grįžus Lietuvon savaime grįžti 
į turėtas pozicijas ir seniai sunormuotus socialinius santykius, 
ai jaunimui turi būti aišku, kad atkarsimoji Lietuva bus ne turė- 
o gyvenimo atkūrimas, o naujo, .teisingesniais, demokratiškais

, agrindąįs,suturimas, Demokratiją Lietuvoj turės būti ne iškaba 
ir ne šūkis, o realybė, kurios pilno įsigyvendinimo, t.y.ir politi
nėj ir ūkinėj srity, turime siekti visomis pajėgomis.

* Mes suprantame, kad didelė visuomenės dalis pavargo ir
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• A* 1 tolišseko. 4ai reikia normalesnių^ sąlygų., tikresnes padėties^’, darbo, 
kad vėl pajustu savo visuomeniškas, pilietines pareigas.'Maciau 
mes klausiame, kur pasislėpė mūšy, jaunimas? Nejaugi jis po į 7 
studijų, koncertų, pa si linksminimo ir sporto rungtynių neberan
da noro ir nebejaučia būtinumo neužmerkti prieš įyykius akis. 
Jei mūsų 19 amž. kovotojai turėjo tik vien? tiksi? - tautinės 
sąmonės atgaivinimą ir tautos laisvę, tai musų dabartinį jau- . 
nimo uždavinys - pilietinės sąmonės subrandinimas ir aiskus 
demokratiškos Lietuvos vaizdo susidarymas. Praeitis pamokė, kad 
ir laiszoj tėvynėj he visada galima laisvai jaustis. Iš praeį-. 
ties kldjddų reikia pasimokyti, o ne jas kartoti.

Vykstąs Vak.Europos ūkinis ir socialinis persitvarkymas 
rodo, kad senoji santvarka, atvedusi prie totalistinių rėžimų, 
o to pasėkoje prie chaoso, pamažu užleidžia 'vietą naujai visuomeni
nei santvarkai. Atkarsimam krašte kilusiems atstatymo klausimams 
dažnai teks ieškoti atsakymo Vak.Valstybių sprendimų pavyzdžiu, 
todėl būtina gyvai sekti Vak,Europos socialinį, ūkinį ir politinį 
gyvenimą, savo tarpe kelti visuomeninius-politinius klausimus ir 
juos gvildenti, tuo budu Šį-slegianti ir ilgą laiką panaudojant 
ne vien profesiniam pasiruošimui, bet ir pilietinės sąmonės 
subrandinimui ir p .litiškam’apsisprendimui. * i J. '*77*77 

Jei pi*ie kuriamojo Lietuvos darbo musų jaunimas ateis su 
‘ tvirta demokratine dvasia- sąmoningu pareigingumu, politiniai 

apsisprendęs ir visuomeniškai subrendęs, jis savo visuomeninius 
uždavinius tremtyje bus supratęs ir atlikęs. •

' h *7‘ ' v v-- •
• _ s, ^=====o0.o=====’«=. , ’

’•■•Į■' 7‘ ’ Y. .Y' j . •--7r .  -------------------—“Tr i 1 ii-i«v*x*»q . 1
^■'■-'7, J7 7 7 ■ : x,- ąissil bij,

DARBIECIŲ KELIAS GERBŪVIUI PASIEKTI.
’’ (t ę s i n y s ) .

* ' S A /J.'i f < I -'cf-'l -'‘V“ *1*1 • 
III. Pilnutinis darbas.
Per pastarąjį šimtmetį Didž.Britanijos gyventojai tik 

du kartu galėjo pasidžiaugti pilnutiniu darbu. Tai buvo karo 
metai: 1914—18 ir 1933-45. Kyla klausimas, kokios sąlygos yra 
reikalingos, kad pasiekti pilnutinį darbą ir ar jos gali būti 
sudarytos ir taikos metu? Pirmoji sąlyga yra pakankamas gaminių 
?areikalavimas. Karo metu buvo neriootas pareikalavimas tankų, 

ėktuvų ir laivų, ir dėl to nė vienas darbingas pilietis nebuvo 
paliktas be darbo. Taikos metu, tiesa, nereikia tokios masės . ’ 
nei tankų, nei lėktuvų, bet reikia milijonų naujų namų, tūkstan
čių mokyklų, ligoninių, daugiau gero maisto, knygų, teatrų ir pan. 
Taigi matome, kad ir taikos metu paklausa yra neribota, bet, 
deja, apie gamybą to negalima pasakyti, ji yra ribota, kadangi 
riooti yra ekonominiai ištekliai. Čia ir iškyla reikalas tvar
kyti gamybą. Savaime aišku, kad svarbiau yra, kad kiekviena Bri
tanijos šsima turėtų padorų butą, kiekvienas’vaikas turėtų ga
limybę mokytis, o ne kad kiekvienas jaunuolis turėtų automobilį, 
nors tai, žinoma, butų puiku.

Taigi, pirmoje eilėje reikia statyti kutus, 
mokyklas, ruošti mokytojus, o tik po to galima bus galvoti 
apie automobilių pramonę saviems reikalams. 7 . i ri , ■•= • ♦

Antroji sąlyga - pakankami ištekliai gamybai organizuo
ti, pakankama investacija, kuri gali būti vykdoma pav. centr. 
vyriausybės, savivaldybių, privačių asmenų ir perkamoji 'galia. 
Pastaruoju metu dėl karo aplinkybių sutaupos ir kartu perkamoji 
galia labai išaugo. Dėl to, bent ateinančių metų bėgyje, be perka
mosios galios*palaikymo pirmiausią dėmesį»reikės sk*rti_įplana- 
vimą, investavimą ir į tai, kaip sušvelninti mažesnius ūkinius

10



-11-

Ūkinius sutrikimus, kurių■Lus visados, kol- egzistuos',.- privatus ūki , 
Nauji planavimo metodai-. .' - i'’ -.-.-.•b.ii •. ..

.. _ skaitė iii
Suvienytoje-Imperijoje..buš 20 mil. ‘norinčių .

t m

Per pastaruosius metus buvo išvystyti nauji ekonominio 
planavimo metodui,’’kurių pagrindinius principus išdėstė Atlee . 
per 194-6.■ metu vasario men. Įvykusius parlamento debatuss pagrin
dai! buvo' paimti ne piniginiai, bet darbo, jėges, išteklia' 
kad 1946 mėty, gale f , „ J J
ir. galinčiu-dirbti'vyry, ir m:tėvų. Po to visi departamentai' pa
tiekė savo darbo jėgos pareikalavimus - ir pasirodė į kad visiems 
numatytiems darbams trūksta dar'-o jėgos. Turint šiuos duomenis, 
buvo galimai sumažintas karinėj tarnyboj ir kariuomenės reika
lams dirbančiu asmeny -skaičius. P.o to, vistiek negalint vykdyti, 
visų darby, kartu, buvo nustatyta jų. eilė. Vietos atžvilgiu, pir
menybė duota- toms sritims, kur buvo konstatuota bedarbė, b apskri- 
tai-kasdieninio gyvenimo reikalavimams, svarbiausia, butų staty- 
!ui, pramonės atstatymui ir su ekspertu susijuslėms reikalams.’ 
Planavimo darbams vykdyt.: buvo suorganizuota Centrinė. Plandvimo 
Organizacija, kur?’ nuolatos vystoma toliau. Į ją Įeina:

■ ■ . 1. Min. Kabineto Ekonominė Sekcija, -
2. Centreline statistikos Įstaiga, 
,3. Pats kabineto sekretarijatas.su /isy. departamentu, 

.' susijusiu su ūkiniais reikalais, atstovais.
Toliau dari, iečių vyriausybė, ’turėdama dėmesy aukšty, net,- 

infliacijos pavojumi grasinančią perkamąją galią, paliks aukštus 
mokesčius ir skatins taupymą, kad lfty. išteklių didelėms kapita
lo investacijoms. Visy būtiniausių gėrybių racionavimas bus par 

. liktas. Racionup-jamų gėry!, ių'-normos tačiau bus. nuosekliai didina
mos kartu . sūj tų gėrybiy išteklių augimu. Statyboms ir žaliavų- 
detaliam paskirstymui bus taikoma licenzijų sistema.,, kad išlaikyti 

’pirmumo eilę, planuojant, atskirai numatytas tas- pavojingas momen
tas,. kada, pilnai išsivysčius civilinei gamybai', su laiku, išsisem 
bS'ti'no suvart'jimo reikalmas gyventojų sutaupos, kris perkamoji . 
galia, c kartu atsiras-ir nedarbo pavojus. T' lįau bus kalbama ’ ' . 
apie priemones, ,’kuriy vyriausybė’imasi ir'imsis , kad išvengti 
šito pavojaus. •

• Pirmasis žingsnis šia prasme- buvo. Angli j.-; s bank- naciona
lizavimas.ir išgavimas'iš-parlamento-didesnių teisių ihvesta- 
ei jų reguliavimui... Vyriausybė-Įsigijo visas, anksčiau privačių’ 

• asmeny nuosavybėj buvusias Anglijos lanko- akcijas ir dabar tūri 
teisę skirti’-banko'valdytoją ii? direktorius L Be to, dabar pagal 
"Anglijos banko aktą?-centrinis bankas tūri teisę vyriausybės ....- 
vąrdu.duoti kitiems bankams nurodomus’vienu ar kitu klausimu, 
taip,- kad vyriausybė’ turi- pilny galimybę kontroliuoti tiek trum
palaikius kreditus, tiek. ilgo.•termino finansavimą, kurie abu' 
darbu aprūpinimo stoviui tupi lemiamos' reikšmės. ,

Antrasis vyriausybės Žingsnis' Šioj srity.buvo "Paskolų 
Aktas". Juo Įsteigta "Kapitalo investavimo Valdyba" turi teisę . 
.kontroliuoti naujus-kapitalo investavimus, žiūrėdama, svarbiausia, 
vieno pagrindo, būtent, tikslingume, atsižvelgiant ?, bendrus 
tautinius interesus, o ne kieno nors asmeninį, pasipelnymu.
Toliau šis' aktas numato, kad valstybės iždas, gali garantuoti pasko
lų per vienus metus-iki 50 mil-, svarų,,-jeigu j--s duodamoj tisklu- 
"... palengvinti D-Britanijoje-pramonės atstatymą arba isvystymą".•- 
Ūkinės krizės pavojaus. otveju šitos iždo garantuotos paskolos ■ '
gali būti panaudotos darbo.-parūpinimo'reikalui. Tr.liau, pav., .jos-', 
gali būti duodamos pramonės Įm-nių,’ esančių kad ir privatinėse 
rankose, sumoderniną, mui, jeigu- jos neturi galytiybių gauti pasko- 
los paprastoj kapitono rinkoj. Tokiu-atVeju galėtų padėti dar ' 
ir kitos dvi naujos įstaigos, ’ u-tentf "Pramones Finansavimo■ Įstai-s■ ga" ir "Pramonės ir Prekybos Finansų'Įstaiga", sukurtos -banky-.ii?• draudimo Įstaigų su vyriausybės pagelba pramoniniams projektams
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■ finansuoCi* Finansų politikes klausimuose padėti valstybės iždui 
yra įsteigta “Tautinė Investavimo Taryba'.’ Šitos naujos institucijos 
ir.pertvarkymai finansų srityje turi aprūpinimui darbu’’ pagelbinėš * 
reikšmės. Pagrindinis vaidmuo tenka vyriausybės biudžeto politi
kai, ir viešųjų investacijų kontrolei. Apskritai, svarbu yra kiek 
gąLima padidinti investavimą-išlaidas, o kartu su jomis ir suvarto
jimą.

Einamųjų Išlaidų yra dvi pagrindinės grupės: bendriesiems, 
pav. socialinio saugumo ir asmeniniams reikalams, kaip maistui, rū
bams, įv. malonumams ir pan.

Pirmasis didelis vyriausybės šioje srityje padarytas pakeiti
mas yra žymus padidinimas išlaidų socialiniams reikalams. . 
Sitos^išlaidos ateityje numatomos didinti ir toliau. Savo keliu 
tos išlaidos iššaukia privačias išlaidas socialinių mokesčių forma. 
Netiesioginiu badu mokesčiais, siekiančiais teisingesnio tarp ' u 
pajamų paskirstymo, taip pat pasiekima išlaidų* bendrai paėmus, 
padidinimo, nes yra įrodyta, kad turtingieji išleidžia mažesnę, 
o sutaupo didesnę sąvo pajamų dalį,kaip neturtingieji. Imkime pa- 

, vyzdį: 1 atv. - vyriausybė paima 100 sv. mokesčių is turtingo pilie
čio, kuris išleidžia savo pająmų 90 %. Jo pajamoms dėl mokesčių 
sumažėjus 100 sv., išlaidos sumažės 90 sv. bendra durna, kurią išlei
džia pilietis.ir kurią gali išleisti vyriausybė, paėmusi mokesčius 
bus 100-90=10 sv. nuo kiekvieno piliečio.
2 - atv: -Paimama 100 sv. mokesčių iŠ piliečio, kuris išleidžia 
98 % savo pajamų. Jo išlaidos sumažės proporcingai, t.y. 98 svarais. 
Bendra išleidžiamoji suma 100-984 2 sv.
Buvo imtasi mokesčių politikoj ir kitų priemonių^vienodžiau paskirs
tyti tautines pajamas ir tuo padidinti bendrai išleidžiamas sumas, - 
padidinti apyvartą, Nors tuo. tarpu per didelės piliečių išlaidos nė
ra pageidaujamos, bet veikiant racionavimo sistemai ir esant prie
monių paskatinti taupymų, infliacijos pavojaus nėra ko bijoti, 
fvarbu yra tai, kad aplyginant pajamas, perkamoji galia patenka į 
rankas tų, kurie visados bus ją pasiruošę pan...ūddti ir tuo padedami 
sveiki pagrindai ateities ekonominiai gyvenimui.
Be te, 194-6 metais, biudžete buvo padidinti mokesčiai, pereinant- 
Žemės nuosavybei po vieno asmens mirties kitam, kadangi paveldėjimas 
yra viena pagrindinių .pajamų nelygybės priežasčių. Tačiau šities 
mokesčiai liečia tik stambiąsias nuosavybes. Pradedant nuo 12.500 sv. 
vertes objektų, šitie mokesčiai proporcingai didėja iki 75 % objekto 
virtęs. Nuosavybėms nuo 7500-12500 palikti esamieji mokesčiai,

. nuosavybėms iki 7500 sv. Šitie mokesčiai, o iki 2000 sv. visai pahai- 
kltti, Tokiu budu mokesčių padidinimas paliečia iš 200 000 kasmet 
paveldimų ūkių tik 10 000, bet šie pastarieji apima 60 % visų Šių 
žemės nuosavybių vertės. Finanšų ministeris pasiūlė šiuos mokesčius 
(oaveldėjimo) imti dalinai ne pinigais,o žeme ir ją pavesti jaunimo, 
t.utinių parkų įrengimo ir kt. viešiems reikalams.

Dar vienas pažymėtinas faktorius pajamų paskirstymo srity
je yra pigių pinigų ..politika. Po Visuotinųjų Rinkimų nuošimtis už 
ilgalaikes vyriausybės paskolas buvo sumažintas nuo 3 iki 2 1/2 
(pal. po I-o^pasaųl.karo - 55/8 %).

Viešosios jnvestacijos.
Fraeities ūkinių pakilimų ir susmukimų pagrindinė priežas

tis buvo privačių investacijų nepastovumas. Ypatingai tai buvo jau
čiama sunkiojoj pramonėj, gaminančioj ne tiešiog suvartojimui, bet 
tolimesniam apdirbimui, pav. geležies ir plieno gamyboj . Viešosios 
^.valstybinės) invostacijos šioj srity kaip tik ir turi daugiausia 
privalumų, kadangi jos metai iš metų gali būti tiksl^ringai kontro
liuojamos-. Pats greičiausias būdas - išplėsti viešąsias investaci- 
jas ir tuo pačiu pasiekti darbo parupinimo kontrolės, yra nacio
nalizacija (Ji bus pla£iau_išnagrinėta sekanciama skyriuje).

- kiekybinių atžvilgiu tačiau daug reikšmingesnis faktorius bus dar- 
oiečių statybos programa. Jau ir prieš karą statyba bendroje
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investuojamąją kapitalu, sumoje' užėmė stambiausią, pozicija.
Dabar ji, turėdama aiškią pirmumo teisę, bus ypatingai išplėsta 
viešąją ” šiuo atveju- savi vaidybiniu su centr. vyriausybės 
parama investaciją Hudu.

' Ypatingai pažymėtinos transporto ministerijos numatytos investaci- 
jos magistraliniu keliu statybai (80 mil. sv. 1 metams), taip, 
kad pridėjus dar kitas, mažiau reikšmingas, valstybės kontro
lėj esančios investacijos sudarys didžiąj/ą viso investuojamo 
kapitalo dali.

„ Galutinis tisklas yra tvarkyti ūkį taip, kad is anksto 
nedarbui butą, užkirstas kelias. Dc^a, kol yra kapitalizmas, tai 
negali būti_įgyvendinama. Dėl to is anksto .reikia numatyti prie
mones, kuriomis, kur nors prasidėjus nedarbui, jį butu galima .. - 
trumpiausiu laiku pašalinti. Viena pirmųjų tokiu, vyriausybės' 
priemonių buvo pavedimas savivaldybei.^' sudaryti investavimo 
planus 3 metams pirmyn. Turint šiuos davinius,'.įvairius darbus 
buvo galifta nukelti mėliau, kada sumažės privataus kapitalo per
teklius. Toliau- nacionalizuotoms įmonėms pavesta sudaryti 
atsarginius investavimo projektas, numatyta tam tikslui keliu 
ir tiltu statytos programa. •
Pakelti sumažėjusią perkamąją galią vyriausybė gali, be to, 
grąžindama karo paskalas arba ir sumažindama mokesčius be savą 
išlaidu apkarpymo. Dėl to atsiradęs.'biudžete deficitas neskai
tomas didele blogybe,. nes dabartinė vyriausybė yra„nusistačiusi 
biudžetus balansuoji ne iš metu į metus, bet per istisą’metu’ 
eilę, atsižvelgiant kaip tik į dar o perspekyyVąs, infliacijos 
galimybes ir pan. Lygiai 'taip pat vyriausybė stengiasi numatyti 
reikalingas priemones , kuriu tektų imtis tuo atveju, jeigu ūki
nė dcgresij.a iškiltu kuriame nors ūkiniu kraštą, pav. J.A.Vi, 
kas, Žinoma, tuojau turėtu neigiamu pasėką ir D'.Britąnijoje.
Sitok+. atvejį-tvarkyti prie privataus ūkio sistemos ypatingai sunku.
Šia proga,.kalbant apie vyriausybės priemones nedarbui'Šalinti, 
tenka pažymėti taip vadinamaoji "išsivystymos sritis'.’ Šita są
voka atsirado 1945 metais dabartiniam finansų ministerial, tada 
koalicinės vyriausybės nariui,pravedus "Pramonės Išskirstymo 
Įstatymą". Juo vyriausybei suteikiama priemonių išsivystymo sri
tis, • faktinai-ūkinės-degresijos- nedarbo sritis padarytį pabraukian
čiomis privatiems įmonininkams, sudarant tam visas socialines 
ir ekonomines sąlygas pramonei kurZtšs, konkrečiai - sutgarkant 
jose susisiekimą, energijos tiekimo, butą, sveikatos tarnybos 
klausimus ir pan., toliau tiesioginei bendrovai, kuriančiai to- ’ 
kioj-e srityje įmonę, tiekiant finansinę paramą.
Šią sričių atkūrimą lengvina dalinai ir tai, kad dar tebeveikia 
karo metą kiti įstatymai, pagal kuriuos stdigti įmonę yra; reikalin
ga vyriausybės • licenzija,. lygiai lie vizijomis yra suvaržytos 
ir žaliavos.!
Šitomis priemonėmis jau dabar'yra- pasiekta žymiu rezultatą; 585 
įmonėse dabar dirba 218000 asmeną. Šiose srityse dirbusias karo 
pramonės įmonės- daKar pritaikomos taikos-matui.
šiose srityse nuolatos gerėja.

Pasiekus pilnutinio darbo, bus pasiekta jau labai daug., 
bet kartu iškils ir naujos problemos; įsisąmoninimas, kad darbas 
yra tarnyba visuomenei, reliatyvaus atlyginimo klausimas ir pan. 
Bet ir šitie sunkumai darbe vyriausybės su Prof.Sąjungą pagelba 
bus nugalėti. • . « ..

====-.-iri oOCo =*======»•
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POLITINES LENKU EMIGRACIJOS SKILIMAS.

1947 m. birželio mėn. mirus lenką egziliniam prezidentui 
Vladui Račkevičiui# lė'nką politinėj cmgracijoj prasidėjo naujgs 
etapas. Ligi tol bedarai žygiavusios lenką politinės srovės išsi
skyrė ir tuo pačiu palaidojo bendrą politinės emigracijos frontą.

Račkevičiaus mirtis anaipt- 1 nebuvo to įsidėmėtino -įvyki a 
esminė .priežastis, £ tik pretekstas politinią srovią persigrupavimui, 
:.es politiniame-Lenkijos gyvenime Račkevičius niekuomet nebuvo Žymia 
politine asmenybe, jungusia ir cementavusia įvairias -Senki jn.g poli
tines sroves. Tikrumoje Lenkijos politines sroves sucementavo ir 
sujungė Hitleris, 1939 m.užpuolęs Lenkiją. Ir tai jis tesucementa
vo ’’sanaciniam” Pilsudskio režimui opozicijoj esančias sroves. 
Pavergus Hitleriui ir Stalinui Lenkiją, t->s opozicinės srovės jau 
emigracijoje sulikvidavo sanacinį prezidentą prof.Moscickį ir jo 
skirtą gen. Skladkovskio vyriausybę, kaipo '’Lenkijos Žlugimo kalti
ninkus’’. Nuverstojo režimo metu iškilo prof. Mosčioki; jprezidentu 
įkirtas bespalvis Račkevičius ir griežtai opozicinė sanaciniam 
rjžimui gen. Sikorskio vyriausybė-

RaČkeviCius, paskirtas prezidentu, kaip valstybėm galva 
simbolizavo kovojančią už savo laisvę lenką, tautą, kuriai kaip už
sieny taip ir krašto viduje vadovavo sat.8c.inio Lenkijos rėžimo opo
zicija, suėjusi į bendrą vienalytį frontą. Tame'fronte nebuvo tik 
komunistą, ir pilsudskininką, išskyrus bespalvį Račkevičią.

Bendrajame fronte jau kiek 'anksčiau buvo įvykę tam tikrą 
pasikeitimą. 1942m. iš^jo buvo i^sto'ję taip vadinami ’’endekai", 

,reikšdami protestą prieš Sikorskio sudarytos s vietą-lenką sutar
ties sąlygas. Vėliau, t.y. 1944 m. toji partija vėl sugrįžo į 
bendrą frontą. Karo pabaigoj tą frontą apleido Mikolaičiko vado
vaujama Liaudininką. Sąjunga. Ji tikėjo į galimumą bendradarbiau
ti su Maskvos proteguojamemis Lenkijoje esančiomis srovėmis. Pekti
nai -tos srovės su Sovietą, pagalba valdė Lenkiją ir Mikolaičikn 
grupė, netikėdama nauju greitu karu, galinčiu iš esmės pakeisti ’ 
tarptautinę padėtį lenką tautos atžvilgiu naudingai, laikė reika
linga ieškoti^kempromisą ir gerą kaimynišką santykiu su Sov.Sąjunga. 
Betgi Mįkolaicikui grįžus į Lenkiją, jo partijai išėjus iš bendr 
fronto*, tas frontas jau’ te liaudininką laikėsi nuošaliau ir spietėsi 
aplink egzilinį prezidentą ir socialisto Tamošiaus Arciševskic 
egžilinę vyriausybe. Tačiau nuo 1945 ęi. rugsėjo mėn. tęs•’vyriausy
bes nebepripažino nei U.S.A., nei D.Britanija, laikydamos teisėta 
esančią Varšuvoje tautinės vienybės, faktįnai gi komunistinę Lenki
jos vyriausybę, bežiūrint tokią esmihią pasikeitimu, politinės 
lenką emigracijos dauguma laikė kaip prezidentą taip ir Arciševskio 
vyriausybę Nepriklausomos Lenkijos legaliais atstovais. Opoziciją 

• am tesudarė likę užsieny liaudininkai ir ’’Nepriklausomybės ir De
mokratijos1’ sąjūdis.
et pastaruoju laiku vis labiau pradėjusios kelti galvą dešiniosios 

lenką politinėm srovės panoro tuos simbolius paglemžti ir monopolizuo
ti sau. Račkevičiui susirgusį jos panoro organizuoti mažą ’’puŠelį”. 
•:ad sutrukdyti socialistui T.ArciŠevskiui tapti prezidentu.
cciševskis dar 1944 m,- rugpiučio mėn. 7 d., remiantis lenką konsti- 
ucija, pritariant visą partiją politinei tarybai, paties Račkevičiaus 
ivo paskirtas.prezidente pavaduotoju, o po jo mirties turėjo likti 

prezidentas. Bet Arciševskis buvo '‘ateistas”, vedęs c.i vi 1 i n-i u ’’šliubu' 
’c to, senas ir atkaklus, bekompromisiais rev liucionierius. Tė 
užteko ’’pučelio” pretekstui. Emigracijoje esą kariškiai su gen.An- 
•’ersu priešaky, sufalsifikavę Račkevičiaus parašus, pastarajam 
jau sunkiai sergant, jo įpėdiniu vietoj nepageidaujamo socialisto 
Arciševskio paskyrė ’’.nepartinį” Augustą Zaleskį.
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' Lenky socialistą'!,' protestuodami prieš pučistinius me
todus ir teisėto tęstinumo laužymą, nutarė Arciševskį atšaukti 
iš egzilinės vyriausybės ir iš viso išeiti iš bendro su reakciniais 

-gaivalais *fonto. Te nutarimo išdavoj’Arciševskio vyriausybė 
■pasidavė dimisijon+ gi pats ArciŠevskis atsisakė sudaryti naują 

. . vyriausybę;, nors jam tai ir buvo pasiūlęs puGisty pastatytas 
’ naujas prezidentas.

Apie tuos įvykius lenky socialisty organas Londone 
'Jž-obctnik Polskį" rašo: Emigracijoje esantieji, lenky socialistai 
.privalo- pasiruošti atremti politinio santėrio kompaniją’, kurią x 
’prieš juos px-adėjo vesti"sanacinė"ir nacionalistinės srovės. 
Tos srovės slaptai sudarė antisocial!stinę koaliciją, su*tariamu 
laimėjimu -įvykdė keletą taktišky manevry, nukreiptą pries lenky 
socialisty partiją (EPS) ir pb to pareikalavo, kad PPS sankci- 
jonuoty neteisėtus sysijungusiy dešiniyjy laimėjimus. Tokios 

. sankcijos, nebus, o išsiskyrimas Su karo laiky ’‘nuostabiais ■ 
bendro guolio draugais" kairyje buvo sutiktas su visuotinu pa
lengvėjimo atsikvėpimu." • ••

Tas nelauktas lenky socialisty sprendimas sujaudino 
lenky dešiniuosius Zaleskis pavedė sudaryti laikinę egzilinę 
vyriausybę Varšuvos sukilimo vadui gen. Bor-Komosovskiui. Priim
damas tos vyriausybės priesaiką, Zaleskis laikė reikalinga 
visu griežtumu, užakcentuoti, kad tai vyriausybei yra "patikėta 
■tvarkyti valstybinius reikalus,iki to momento, kol bus sudaryta
platesniais pagrindais vyriausybė1.' Kartu Zaleskis apgailestavo', 
kad vyriausybėje nėra lenky socialisty ir pareiškė viltį, kad 
lenky socialisty partijos nebuvimas bus tik laikinas.

-■■Tuo tarpu sunku pasakyti, ar Zaleskio viltys išsįpildys 
ir kada. Lenky socialisty išsiskyrimas nepasibaigė tik issiskyrįmu. 
1947 m. birželio mė-? 14 d. Londone įvyko pažangiyjy Lenkijos

• ‘emigrantiniu sroviy konferencija, kurioje dalyvao Lenky Socialisty - 
Partijos, Liadininky Sąjungos,"Laisvė", Laisvės Sąjūdžio "Nepri
klausomybė ir Demokratija",Lenky Demokratę Sąjungos ir Darbo
Sąjungos atstovai. Konferencija nutarė sukoncentruoti visas 

demokratiškąsias jėgas, kad reprezentuotą aiškiai demokratinį 
lenky politinį sąjūdį ir vestą bendrą kovą už pilną nepriklau
somybę sąjungoje su Lenkijos, darbo žmoniy masėmis krašto viduje 
ir "broliškai bendradarbiaujat su viso pasaulio darbininką bei 
S"i L-’ 7ą valstiečiy demokratiškais sąjūdžiais.

; 1947 m. birželio men.’ 30 d. aukščiau paminėtą srovią
atstovai tą demokratiškąjį sambūrį nutarė pavadinti "Demokratiška 
koncentracija" (Koncentracija Demokratycnna) ir tašo vardu veikti.

“lobc.tpik Polski" apie tą įvykį rašo: "Su pasitenkinimu konstatuoja
me Demokratiškosios Koncentracijos sukūrimą. Žinome visus sun
kumus,- kokie jos laukia. Bet tikime, kad ji juos įveiks. Tegul ji 
prisimena revoliuciąį Danton’o Šukį:"Drąsos!".

Tuo budu Lenkijos pplitiniy emigraty skilimas ir egzilinės 
demokratijos išsiskyrimas yra įvykęs faktas. Jis, be abejo, turės 
didėlės reikšmės visai politinei lenky emigracijai.
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LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS Or g. Užsieny 
SUVAŽIAVIMAS.

LSDPartijai tremtyje davus gėry, rezultatu, buv® reikalas 
sušaukti platesnio pobūdžio- musų draugų pasitarimų. Sis pirmasis 
tremtyje pasitarimųs-suvažiavimas įvyko Š.m^ rugsėjo mėn. 14 d. 
Pietų Vokietijoje. Su sprendžiamaisiais balsais jame dalyvavo 22 
atstovai iš įvairiu vietos grupių ir atskirų, vietovių- Suvažiavi-' 
mo svečiais buvo Lietuvių Socialdemokratinio Jaunimo suvažiavimo 
dalyviai ir svečiai, iš viso apie 50 asmenų.. Tuo budu suvažia- 
me dalyvavo apie 70 jaunosios ir senosios kartos draugų. 
Suvažiavimas apsvarstė ir aptarė šilę aktualių, klausimų, ir užda
vinių... -

1) Išklausius pranešimo apie LSDPartijos Užsienio Delega- 
turos organizacinę ir politinę veiklų, suvažiavimas pritarė ir iš
reiškė padėkų už atliktus darbus.
Be to, buvo iškeltos ir užakcentuotos mintys, kad turint galvoje, 
jog atstatysimoji Lietuva bus Nepriklausoma,Demokratinė Respublika, 
butų tikslu, kad vadovaujančiuose veiksniuose dalyvaujančios politi- 
hės grupės demokratinių., principų išryškinimui ir bereikalingo su
siskaldymo pašalinimui artimiausioj ateity deklaruotų, savo politini-n 
programnius nuostatus, kaip tai yra padariusi LSDPartija.

2) LSDPartijos pr--graminės gairės buvos paskelbtos viešai 
ir ju tekstas išsiuntinėtas Partijos grupėms-bei paskiriems nariams. 
Suvažiavimas.po diskusijų gaires priėmė. Priimtųjų LSDPartijos 
programinių gairių tekstas duotas priedu prie "Jaunojo Socialde
mokrato" Nr. 1. (rugsėjo mėn.)

3) LSDP Org. Užsįenv statutas, sudarytas 1946 m. pabaigoj, 
pataisytas ir priimtas, nustačius Partijos santykius sų Lietuvių 
Socialdemokratinio Jaunimo Org anizacija.

4. Apsvarsčius ir išdiskutavus uždavinius tremtyje, ’ 
nutariama rūpintis:

a) Partijos kadrų’paruošimu, .
b) sekti socializmo laimėjimus Vakaruose ir jų idealų". 

Įgyvendinimo metodus,
c) organizuoti aktualiais klausimais spausdinių leidimų,
d) palaikyti su Idėjos draugais Kanadoje ir JAV. kontaktu, 

patiekiant jų spaudai ^Naujienos", "Keleivis", "Darbas") medžiagos,
e) santykių užmezgimu su kitų kraštų socialdemokratas, 

panaudojant tuos santykius "Lietuvos klausimo kėlimui,
f-) profesiniu pasiruošimų, turint -galvoje busimų jį 

Lietuvos atstatymų,
g) paremti Lietuvių Socialdemokratinį Jaunimų,

- k) netoierųcti lietuvių tremtinių bendruomenės politinio 
gyvenimo negerovių ir kad žmonės, susikompromitavę kaip asmenys ir 
pasireiškę kaip demokrarijos priešai, tremtinių bendruomenėje užimtų 
vadovaujančias ir reprezentacines Vietas.

5) Išrinkti centriniai Organizacijos organai.
6) Suvažiavimas gavo apsčiai sveikinimų, be to, žodžiu 

sveikimo vokiečių socialdemokratų partijos atstovas.
Savo keliu Suvažiavimas payveikino LSDJaunimų, vyresniuosius parti
jos narius, iki šiol vadovavusius partijai ir kovojusius už demokra
tiškos Lietuvos atkūrimų, Lietuvių socialdemokratų Sųjungų Amerikoje, 
lietuvius Socialdemokratus Kanadoje, Dr.Pijų Grigaitį ir "Keleivio" 
Kolektyvų.

Suvažiavimų uždarius, partijos nariai LSDJaunimo kviečiami 
_pasiliko dalyvauti jų suvažiavime ir stovykloje.

,====q==-=
• \ •

■ .. -■
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SEP KRIZES ŽENKLE!

Rusui okupuotoje Vokietijos zonoje sulipdytoji SĖD 
(Vokiečiu Socialistinė Vienybės Partija’) pergyvena krizę, kurią, 
nors įr labai stengiantis, nevyksta paslėpti nuo viešumos akiu. 
Pamažins diktaturišką SEP charakterį ir bolševikiniai satelitinį . 
jos pobūdį, kai kurie SEP neriai į rizikuodami savo saugumu, pa-i-* 
reiškė viešą, protestą ir išstojimą iš partijos. Dr.Ffitj Lowenthal, 

..'buvęs komunistu frakcijos atstovas Reichstąge, viešame dsstojimo 
laiške pareiškė, kad "bolševizmas yra ne mažesnis pavojus kaip 
fašizmas*,1 • kad "vienintelė jėga, galinti Žmoniją išgelbėti nuo 
naujo pavergimo bartąrijos yra demokratinis socializmas." 
p.Yella. Šchaar, SEP O.Kto ir Programos K-jos narys, atėjusi į SĖD 
iš vok.sogialdemokratu pantįjošį kaltina SĖD, kad šioji yra 
"kizuistiska ir oportunistiška,' kad- ji kovoja ne dėl tarptautinio 
socializmo, o del svetimos valstybės jėgos politikos .išplitimo, 
kad ji tarnauja laisvės suvahžymui’, .demokratijos sunaikinimui ir 
socializmo sukliudymui; kad vietoje socializmo ji duoda valstybi-. 
nę vergiją, vietoj demokratijos - aparato, diktatūrą." -•
Dr.Fritz Lowenthal’io laišką paduodame ištisai, o p.Yella Schaar 
laiško - būdingesnes vietas.. • .

"Po 20 metu priklausymo aš išstoju iš komunistinės, 
. dabar klaidingai vadinamas '"Vienybės" partijos . Prieš susida

rant "Trečiajam Reichui" aš buvau komunistu frakcijos atstovas 
Reichstage, įėjau į Vckiętijos Raudonosios Pageltos Centr.K-tą 
ir ilgą laiką buvau komunistu vadovaujamos Internacionalinės 
Juristu^S-gos pirmininkas. Kaip advokatas aš. gyniau teismuose 
tūkstančius komunistu partijos nariu- Nuo 1935 m. balandžio mėn. 
iki 194-6. mt. gruodžio mėn. aš gyvenau Sovietu Sąjungoje. Grįžęs 
Vokietijon, aš dirbau kaip ministerijos direktorius Vokietijos ..■ 
Teisingumo Vadyboje rytu zonoje, kas suteikė man galimybės giliai 

•Įžvelgti į tos srities, kuri "Vienybės" partijos pagelba yra 
beatodairiškai išnaudojama ir netekusi bet kurios laisrvės,, 
santykius. .

"-Ne iš asmeniška perpykimo,. hr momento nuotaikos, o.po 
pflbrendusio persvarstymo ir sunkios vidujinės kovos nusigrįžau 
nuo sąjūdžio, kurio, eilėse dar randasi daug mano asmenišką! 
vertinamu senu draugu ir pažįstamu”. Motyvus, kurie mane*tam 
paskatino, aš.trumpai suglaudžiau savo išstojimo rašte į "skaudžiam 
patyrime, kad "Vienybės" partija-atstovauja ne vokiečiu tautos, 
c okupacinės valdžios interesus ir akivaizdoje fakto, kad bolšė- 
vizmšs žmonijai reiškia ne mažesnį pavoju kaip i'ašliamąs,aš 
pareiškiu ds partijos išstojęs."-į 7. • • ”

• '‘Tikėjime, kad';Sovietu Sąjunga tikrai yra, kaip daž
nai buvo skelbiama, "visu dirbančiu, ją tėvynė", aš jon nuvykau. 
AB sugrįžau kaip per daugiapusišką patyrimą įsitikinęs bolševiz
mo priešas"'.’

"Jus, senieji komunistai, kurie Hitlerio bandįtu buvote, 
kankinami kone.lageriuose, jūs., kurie Tarptautinės Brigados eilė
se kovojote dėl Ispanijos laisvės, ar jūs tam išėjote kovon, 
kad dabar rytu zonoje vokiečiu antifašistai del* savo politiniu 
įsitikinimu jpatektu į vienoš (valstybės - vert.) slaptosios 
policijos rusius.ir į koncentracijos lagerius?! Ar jus sutinkate 
su tuo, kad„dešimtys tukstanciu Vokietijos vyru ir moterų butu 
prievarta išvežami į darbo stovyklas, kad inžinieriai, technikai 
ir specijalistai, jauni vyrai ir merginos pražūna iš. gatvės, 
niekam hepatiriant apie ju likimą? Ar jus randate teisinga, kad 
plačios Vokietijos sritys anapus Oderio prievarta kolonizuojamps, 
o vokiečiu tautos masės sugrudžiamos be išsimaitinimo, galimybės, 
kad rytu nona virsta nualinimo ir politinio viešpatavimo karo 
objektu?"
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... - "Pagalvokite! Ar tai, kas dabar, vyksta rytą zonoje, yra 
tikrosios pažangos ženklas? Nesileiskite aptraukiami akiplėšiškos 
propagandos ruku, pažvelkite faktams į- akis!

' "Ir jus, antifašistiškai nusistatę dvasios darbuotojai, jus, 
kijire, kaįp tikrosios pažangos ir tikrojo žmoniškumo kovotojai, 
neklysdami plačiu žvilgsniu, karštom širdim ir garbinga valia 
vertinate įvykius, jus, kurie už ateities vystymąsi nešatę ypatin
gą atsakomybę, ar jus nematote, kas aplink jus vyksta.,.;ar nejau
čiate tamsios jėgos ir teroro?! Ar jūs vis dar lei.džiatės klaidi
nami propagandos?! - . ..

"Jūs, senie-ji- draugai is komunistą partijos, likite 
ištikimi tikrojo žmonijos, išlaisvinimo, tikslui; -Šitas tikslas' 
gali būti pasiektas tik per ryžtingą kovą už demokratinį ir. socia
listinį planavimą. Demokratinis socializmas. Šiandien nėra nei ■ .. 
Teforma/cinis nei oportunistiškas, bet, jis yra yienint.elė jėga, 
kuri gali žmoniją išgelbėti iŠ naujo pavergimo barbarijos iršū- 
Kurti naują pasaulio santvarką, kuri ne prievarta ir neteroru- 
remiasi. . ‘ ~ '

- «"Pirmyn į kovą pries kiekvieną priespaudą!
Tai yra sūki§, kuris turėtą,sujungti visus, kuriems tupi tikroji 
vienybė pries fašizmą ir fašistinius metodus. Išsilaisvinkite 
is "Vienybės" partijos, kuri ir Vokietijos vieningumui ir visą 
dirbančiąją vienybei tik kelią užkėrta!" . - ' .

pasirašė: Dr.Fritz Lowentha 1, 
buvęs komunistą partijos atstovas Reichstage,

P.Telia Schaar iš Heidelbergo,. SĖD Partijos C.K-to ir 
Programos K-jos narys., ^išstodama iš SĖD pasiuntė partijos, vadovybei 
Berlyne ilgą laišką, iš kurio paduodame būdingesnes vietas;

"Kai^aš praeitą metą pradžioje laisvu noru ir iš karšto 
įsitikinimo iš socialdem.partijos perejau'į SĖD partiją, aš tikėjau, 
kad SĖD yra toji partija, kuri musą krašte įgyvendins socializmą. 
Dabar, po pusantrą metą aš turiu jus apleisti. • ’ .

"Aš negaliu SĖD pripažinti teisę atstovauti socialistinį 
galvojimą (ideologiją), negaliu daugiau ją traktuoti kaip marksiszmo 
patikėtinę. Giliam sukrėtime aš konstatuoju, kad SĖD kelias ir 
sistema yra sunkus kenkimas kovoje, siekiariit laimėti ir įtikinti 
žmones socializmui ir kad SĖD marksizmą išduoda, suduodama vei
dan elementariausiams ir pagrindiniams socializmo dėsniams.

, . "Kaip marksiste aš konstatuoju, kad SĖD laikysena yra
ne marksistiška,, ne sozialistiška, ne internaciohali ir šituo budu, 
išduodama vokiečią darbininkijos interesus, išduoda visą internacio
nalinį- sąjūdį. SEP politika yra kazuistiska ir oportunistiška?.

"Su savo išstojimu aš jungiu karštą- norą, -kad mano toTi- 
mesni vieši pasisakymai, liecią mano nusistatymą SĖD ir jos poli
tikos atžtilgią, visiems SĖD-nariams, nežiūrint ar jie is social’-, 
demokratą ar is komunistą partijos yra atėję, reikštą perspėjimą 
laikytis konsekventiško marksizmo,• paskatintą juos pagalvoti 
apie SĖD egzistencinį melą. .. ."

"Ką padarė SĖD per 16 gyvavimo menešią? Kur yra pažade- ’ 
toji socialistinė programa? Kur yra pažadėtosios laisvės? ' 
iiur yra socialistinė SĘD akcija? SĖD pažadai pasirodė esą melas. 
Ji dirba ne dėl dirhanciąją išlaisvinimo, bet dėl ją pavergimo, 
Ji dirba ne dėl internacionalinio socializmo, bet dėl svetimos '
valstybės jėgos politikos išplitimo. SEP tarnauja laisvės panai-r 
kinimui ir socializmo sukliudymui!" -r ~~ ■

Toliau p.Yelia’ SCHAR savo:tvirtinimus paremia*eile 
aktą, kurią svarbiausi yra: sukliudymas socialistinės programos, 

ęaneigimas internacionalinio marksizmo, vokiečią darbininkijos. .
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■ 'išdavimas, valstybinė vergija Vietoje socializmo, aparato dikta
tūra vietoje demokrati jos?’- •

Tiek Dr.Fr.Lcwenthal.’io, tiek p.Yella Schaar pareiškimai 
platesniu komentaru nėra reikalingi. Jie aiškiai parodo,kad t 
SĖD susilaukia teisingo jos įvertinimo.

I

IS PLATAUS PASAULIO

, . Amerikos atsakomybė

Politinis pasaulis pasidalino į dvi dalis: vienoje yra visi 
tie,’ kurie tiki teise, kitoje - kurie ja netiki, pirmoj vietoj - 
imperialistinė, policinė’ sovietu valstybė. Ji pavergė "beveik i 
visas ryty valstybes ir tas pats gręsia ir Vak.Europai. 
Kas už tai ajtsako?

■Amerikos ūkio minioteris W.tiarriman tuo klausiau sako (N.Y.
H.Tribune VIII i 18).; •

^’Mes supratome, kad diktatūra, ar ji dedasi komunistinė ar 
fašistinė,., gręsia saugumui'ir laisvų, žmonių, pažangai. Laime ė, 
Amerika suprato, kad ji turi daryti visa, įad atstatytų Tikio 
ir politikos tbarkų,.

"Dirbdami kartu su kitomis taikiomis tautomis, mes turime 
stipriai.apsiginkluoti prieš visokių agresijų. Saugumo Tarybos 

'nesugebėjimai dar neatima teisės individualiniams ar kolekty
viniams žygiams, kiek tai sutinka su pagrindiniais UNO nuostatais.

"Visos laisvę-mylinčios tautos palaiko Ameriką. Eidama išvien 
‘ Su tomis tautomis, Amerika nugalės totalines pajėgas, kurios 
savo tikslams rupšia-chaosų ir gręsia žmogaus laisvei-r 
žmonijos ateitis priklausyg nuo Amerikos politikos ryžtingumo 
ir išmintingumo".

Kokias priemones pritraukti prie partijos vartoja 
vokiečių- SĖD; (tie-patys komunistai) rusų'zonoje, aiškiai, 
matyti iš- Saksonijos praktikos.

Pastaruoju, laiku žmonos tų vyrų, kurie priklausė prie 
SĖD, gavo tokius "atvirus laiškus" t^Nie Neue Zeitung"VII.29).

■ "Teroras;, ii?’badas siaučia musų'miestuose:ir kaimuose. 
Abu paliko Hitleris. Bet jus pačios žinote,, kad. jo įpėdiniai 
nė nemano’kbvoti šū tuo badu'ir terorų. Kai-/žmones‘ negauna 
pragyvenimui’būtinai ’rėikėlingo jįaišto, ŠED didieji parei
gūnai žaliuoja. Kad’mažieji nekeltų protesto, jie gauna 
trupinių nuo didžiųjų stalo; UŽ tai jie turi Šnipinėti 
ir ruošti pančius tiems, kurie nenori klausyti!

"Niirnbergo statutas*’ aiškus (6 str. o punkt.). 
Pagalvokite, kas jūsų pasigailės, jei taip toli nueis?! 
Ir netrukus tai bus! Kaizyrų sąžinei. Tiesioginiai 
ar natie°togxniao v^k-ve vyrų nusikaltimų, kuriuos jie 
daro. įspėkite visus tuos, kuriuos ruošiasi išvežti. Nesi
leiskite klaidinamos dėl jėgų santykio svetur ir Vokietijoje. 
Tas pats buvo su naciais - laukė pergalės ir sulaukė pražūties!

■
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"Jus turite akis* pasižiūrėkite! Juo piktesni didieji ir 
mažieji pareigūnai,’ juo labiau artėja jy terorui galas! Toliau 
laikykitės nuo raudonyjy fašisty dap»»|^iv a-jŲij

BOLŠEVIKŲ NACIONALIZMAS.

Yra įvairiy tauty: švedy, angly, rūsy ir kity. Bet iki Šiol 
dar nebuvo "soviety tautos", kurios sąvoka sukūrė bolševiky kultūra, 
BclSevikuose nėra sąvoky: rusas, rūsy tauta, patriotizmas. Jy vie
toje yra: soviety žmogus, s viety tauta, soviety patrijotizmas.

"Soviety tautas", sako "Izviestija" VIII.13, - "aukštai są
moninga ir pilna pasidižiavimo, nes ji puikiai supranta: l)savo 
socialistinės tvarkos pranašumą prieš kapitalistinę, 2) soviety 
kultūros aukštumą: prieš buržuazinę, 3) soviety žmogaus pranašumą 
prieš kapitalistinęs'visuomenės žmogy.

"Ir toji didybė", sako "Izviestija", ne paprasta didybė,„ 
kaip visy.kity’tauty arba musy prieš revoliuciją, bet kitos, aukš
tesnės rūšies." .

"Izviestija", pasirodo, nežino savo istorijos. Velionis 
Katkovas, slavofily (taip pat kaip dabar bolševikai) pranašas, 
giliausiai įsitikinęs tvirtino, kad nėra ukštesnės tautos'už slavy, 
kad slavy kultūra aukštesnė už trūnijančią Vakary kultuyą,’kad 
civilizacijos priekyje eina slavai. Jis didžiavosi slavy kultūra ir 
kvietė slavus vienybėn. Pelitiniu atžvilgiu tai buvo imperialis
tas , tamsiausios, reakcijos apaštalas.

- Kuo skiriasi dabartinė "bolševiky tautos" didjdybė nuo 
reakcionieriaus Katk<>vo? Esmė ta pati,- nacionalizmas, gi priesagos 
rūsy ar soviety, nieko nepakeičia. ■; ' iv ■■■

b . , . ====žžšžo8oS5ž======-
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