
LONDONO KONFERENCIJAI PASIBAIGUS.

Londono konferencijos išvakarėse tarptautinė atmosfera atro
dė tiek pritvinkusi audromis, kad daug kas aiškiai .matė artėjantį * 
bet kokiu kalbiu galę. Griežtu sprendėja tarpe mes, DP, stovėjome 
pirmose eilėse.

; ■ Konferencija pasibaigė..niekais. Priešininkai nenonormis 
privertė save apsisveikinti, bet, 'apleisdami nevaišingomis ir įžū
liomis kalbomis persisunkusią posėdžiu salę, rupestingai.-'pridabojo, 
kad jos durys neužsitrenktu dar galimom ateities darybom. Vadinasi, 
dangus ne” tik kad nesugriuvo, ’et dargi ties, pačiu Londonu neskilol.. •- 

d. , Ko iš tikrųjų buvo galima laukti? Prieš -du mėne-sius yertin-.;’. 
darni-tarptautinę padėtį ("A-K”. Nr.10). mes buvome-pakankamai ątsąr- 
gus ir įspėjome skaitytojus, kad greito konflikto laukti netenka. 
Motyvavome tuo, jog konfliktas, kad ir neišvengiamas,- dar nėra pa
kankamai pribrendęs. Pirmoje eilėje nepribrendęs dėl to, kad priešin
gu frontu, ypač vakarietiškojo, konsolidacija toli gražu-nėra užbaig
ta. Buvome pabrėžę, kad Vakarai nėra vienalyčiai ir kad-vak.-Europa 
siekia savą tikslu, skirtingu nuo JAV.' ' Tu siekimu vadovybėje stovi...'v 
socialistinis sąjūdis su savais uždaviniais ir sava politika, šie-, 
kiančia s&varinkiškumo ir veikimo.laisvės. Konkretus, eilinis tos 
politikos uždayinys-kūrti Europoje trečią jėgą, socialistiniu ir 
demokratini#, jėgų koncentraciją, pastatant”įję ir prieš bolševizmą., 
ir prieš .JAV. _ ■ • .

i, įvykiai, atrodo, patvirtina musu padėties vertinimą.
Molotovas Londone visą laiką buvo ne tik griežtas, bet ir 

įžūliai brutalus. Jis kvėpavo Maskvos dvasia ir nepraleido nė vie
nos progos ant gerbiamųjų partneriu sukarti visus galimus šunis. 
Londono konferencija jam buvo kartu ir pasaulinė arena varyti 
prieš ’’plutokratus” Kremliaus propagandą už murziną,- krauju permir
kusią ir amžinai alkaną grobio Sov.Sąjungą. Molotovo-laikyseną buvo , 
juo labiau būdinga, kad Kremlius, su kuriuo “Sovietu ministeris 
buvo pastoviai telefonu susirišęs, nuolat ją Skatino. ,

Tr kas gi? Nacionalinis garbės pajautimas, atrodo, kelis kar
tus turėjo ’pašokdinti Vakaru atstovus, kad jie pagaliau_tartu pas— 
ketinį kietąžodį. Tai .neįvyko. Tokio žodžio pasėkoje .būtą turėjęs 
kilti neišvengiamas ir greitas konfliktas/ todėl'alijantu ministe
rial iki galo išlaikė kaltą kraują. Galimos katastrofos mastas 
kitokios laikysenos jiems negalėjo padiktuoti.

Viena ryškiu Maskvos konferencijos išdavu yra bene galutinas = 
palaidojimas iliuziją, kad su Sovietais galima susikalbėti. Anglu-■ 
ir,juos pasekant, kitu kalbos apie tai, kad nepavykus diplomatinėms 
deryboms reikia mėgsti su Sovietais ekonominius santykius ir tuo 
prijaukinti plėšrųjį bolševizmą, yra anemiškos kalbos, kuriomis' 
netiki patys kalbėtojai. Butu naivu jomis tikėti. Nors Vakarai ir 
labai norėtu, bendra kalba apie taiku tarp Rytu ir Vakaru bendradar
biavimą negali ir negalės būti. Ekonominiams santykiams bolševizmas 
niekuomet neskyrė pirmaujančios reikšmės, jei juos teko derinti su 
bolševizmo uždaviniais i Sovietą režimas niekuomet nesusvyruos 
paaukoti'savuju milijonu'skurdą ir net jy. gyvybes, jei to reikalaus 
bolševizmo tikslai. Tuo keliu Kremlius eina ir dabar. Svarbiausias 
dabartinis jo uždaviny s-sulydyti .-savo satelitus su bolševikine 
Busi ja. ir, besiruošiant-lemiamam'puolimui, dar kiečiau sukbnsoli- 
duoti Rytus prieš Vakarus- .
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Maskva vykdė konsolidaciją ir prieš Londono konferenciją. 
Savitarpinės pagelbos aktai tarp Jugoslavijos, Bulgarijos ir Rumunijos( 
kietas Sovietą nenoras leisti Austrijai tvarkytis, opozicijos naiki
nimas Vengrijoje ir Lenkijoje, paruošiamieji darbai galutinai pajungti 
Čekoslovakiją ir, pagaliau, buržuazinią partiją "gvaltavojimas" rytą 
Vokietijoje, siekiant‘suvesti jas į vienintelę SĖD partiją, Kremliaus 
tarnaitę, tėra politinės, teisingiau tariant, policinės priemonės 
įlieti slavus į rusiškai-bolševikinę jūrą. Toje slavą jūroje vokiečiai, 
vengrai ii? rumunai ^ra deguto šaukštas} bet NKVD turi priemonių tą 
degutą tirpdyti bolševizmo niveliuojamo j masėj be pėdsaką ir be jaučiai 
kvapo. Tam jie specialistai.

Tačiau be grynai policinią priemonią konsolidacijai tvirtinti, 
Maskva pastaruoju laiku susirūpino Rytą bloką pagristi ekonominiu 
pagrindu. Prieš Marshall*io planą - Stalino planas. Prieš dolerį - 
’’atjaunintas" rublis, žadamas padengti auksu. Sovietą anksčiau jau 
rūbŠta.ir staigiai bei drastiškai pravesta valiutos feforma turi dvejo
pą tikslą: vėl suproletarinti per karą apsiplunksnavušią savąją buržua
ziją ir suteikti rubliui pastovią, realią vertę, kad jis, kaip mokėjime 
priemonė, galėtą pasirodyti ir už Sov.Sąjungos ribą. Atrodo, Stalinas 
bus pasinešęs konkuruoti su JAV.

Kiek Sovietai pajėgs konkuruoti su Vakarais, pirmoje eilėje su 
JAV, yra kitas klausimas, nors ją valiutos reforma jau sukėlė bėrimą 
"plutokratuose". Vergą darbo valstybe gali_būti pajėgi laikiniems .1 
triukams, siekiantiems didinti pasaulinio ūkio suirutę. Ekonominę 
Sovietą politiką diktuoja bolševizmo politika. Kai reikia, bolševikinė 
Rusija gali mesti pasaulinėn rinkon milijonus toną javą, badu marinda
ma laimingus savo pavaldinius} gali mesti tekstilę, pati pasilikdama 
skarmaluose- gali tiekti ūkio mašinas, pati ją stigdama,

1 ekonominės kovos frontą Sovietai jau įjungė ir rytą Vokietija 
Visos pagrindinės pramonės sritys nusavintos ir įjungtos į sovietinius 
trestus. Ją pfiskaitoma nuo 129 iki 200. Visi jie dirba vokiečią įren
gimais, vokiečią žaliavomis ir vokiečią darbo jėga. Dirba •’palengvin
tomis" sąlygomis, nes perimti tik nusavintą įmonią aktyvai. Pasyvai 
nubraukti. Kiek trestą gamyba nėra skiriama Sovietams ginkluoti, tiek 
ji dirba Rusijos rinkai ir pardavimui į užsienį. Be sovietihią trestą 
tiems pat tikslams dirba ir ’’vietinė’,’ Sovietą diriguojama pramonė. 
Kas pagaminama Vokietijoje, rinkoje pasirodo "rusiška preke". Tuo būdu 
į vergą darbą įjungiami ir vokiečiai. Tokiai gamybai neprivaloma jokia 
kalkuliacija, ir Sovietai, norėdami varyti "dumping’ą", gali tai daryti 
svetimomis jėgomisf išnaudodami jas iki kraštutinės ribos.

Bet kuria kaina Sovietai sieks aprūpinti savus satelitus, kad 
tuo tvirčiau pririštą juos prie Maskvos-. Taip' pat jie darys viską, kad 
sukliudytą realiai įgyvendinti Marshall*io planą. Be abejo, ekonominė 
Sovietą kova, užleidusi geležinę uždangą ir Vakarą prekei, "plutokrė- 
tams" yra nenuryjama ašaka, reikalaujanti greitos operacijos.

• Kas vyksta Vakaruose? Santūrios Vakarą atstovą kalbos, grįžus
namo, darosi griežtesnės. Dar griežtesnės jos. darosi visuomenėj, kuri 
gali laisviau kalbėti. Kovos Sukis prieš komunizmą darosi visuotinas, 
apjungia visus ir veikia dirbančiąją mases. Budingas reiškinys yra 
Anglijos "prominentinią" asmenybią pastaruoju laiku paskelbtas manifes
tas, apjungęs visus, pradedant konservatoriais ir baigiant ląboritais. 
Jame atvirai pareiškiama, kad anglą tauta, kantriai ieškojusi galimybių 
susiprasti su komunizmu, dabar įsitikino savo pastangą bergždumu. Ir 
jei reikės pasirinkti tarp pasidavimo bolševizmui ir karo, ji pasirink
sianti karą. Mes nesiimame pasakyti, kiek tas manifestas jau dabar ati
tinka anglą tautos nuotaiką, bet panašūs žodžiai, ypač dabartinėje 
situacijoje, be reikalo nesvaidomi.

Kova, vedama ir prieš savuosius komunistus, kaip prieš Maskvos 
penktąją koloną, esmėje yra taikoma Sovietą agresijai.* Jos išdavos jau 
reiškiasi aiškiu komunistą įtakos smukimu visuose be išimties Vakarą 
kraštuose. Kovos motyvai nėra vienodi. Buržuazijai tą kovą diktuoja 
jos klasinis interesas, dekoruojamas Vakarą kultūros gelbėjimo šūkiais.
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Dirban.Civ.jv masei, gyvenančiai socializmo idealais, kova prieš 
bolševizmu reiškia kova prieš žmogaus pavergimu ir paniekinimą, kova 
už socializme su jo giliu kultūriniu, socialiniu ir humanišku turiniu. 
Bet pavojus'darosi bendras,ir. todėl bendras reikalas kovoti. Pokari
niais metais. Maskvos duotos pamokos pagaliau neša vaisią.

Ar galimas konfliktas? Neabejojama, kad jam sparčiai ruošia
masi ir Vakaruose. Ateities karo pobūdis bus iš esmės kitoks, kaip 
buvusio. Jei antrąjį karą nulėmė technika, tai trečiąjį karą ji taip 
pat nulems, tašiau naujomis priemonėmis, kurios-dabar slaptai ir 
skubotai ruošiamos, noš^ant Žinią gatvėn. Jei priešui negrą soma žmoni i, 
mobilizacija, tai dar nereiškia, kad ji nėra vykdoma visuomenės nup- 
t.aikv paruošimu.

Tame ruošos darbe, formuojasi ir ateities Europa, trečioji, 
socialistinio sąjūdžio vadovaujama jėga. Ji darys viską, kad virstą 
reali ir, išvengiant konflikto, galėtą panaudoti savo svotį kūrybi
niam ateities darbui. Bet, jei nebus kitos išeities, ir ji turės 
dalyvauti įvykiuose, paruošiančiuose Europą naujam gyvenimui, nepri
klausomam nei nuo bolševikinės Rusijos, nei niuo ’’plutokratinės” - 
Amerikos. Stiprėjanti laboritą padėtis Anglijoje duoda patikimą 
atramą socialistiniai-demokratiškos Europos konsolidacijai. Kad tas 
jau vykstąs-procesas subręstą, reikia laiko.

Mes, lietuviai tremty, tris metus pakėlę nervą karą, dar ir 
toliau esame priversti laukti įvykią. Tik,nebūkime pasyvūs. Eilė 
reiškinią paskutiniaisiais mėnesiais rodo aišką mūsą bylos pagerėjimą. 
Apie Lietuvos į Sov.Sąjungą įkorporavimo^pripažinimą dabar nebekalba 
ir tie,kurie prieš pusę metą buvo linkę paleisti mus_į pasaulinį 
’’Taušchring’g”. Tegu ir tas padeda mąms išlikti nepalūžusiais.' 
Tikėkime į musą laisvą ateitį ir ruoškimės jai su kūrybiška mintim 
ir nepalaužiama ištverme. Ruoškimės, kur bebūdami, pasisavindami iŠ 
Vakarą viską, kas tik būtą naudinga mūsą laisvai ir pačią sukursimai 
ateičiai. ■ ■ '

' , • ' ===0===.

■ ■ '' , MIKOLAJCIKO KELIAS ATGAL. -

1947 m. lapkričio mėn. 3 d. Londone vėl atsirado, kaip poli
tinis pabėgėlis, pagarsėjus lenką politikas Stanislovas Mikolajčikas. 
Tuo jis padarė-labai reikšmingą ir daug bylpjantį kelią atgal.

■ Dar daugiau - užburtą kelią atgal, nes kaip tą pakartormą 30 atsi
radimą Londone pavadinti? Bepigu turtingiems U.S.A spaudos koncernams, 
šiandien ieškantiems naujos medžiagos antibolševikinei propagandai, 
daryti sensaciją iš perdėm tragiškos MikolajCiko kelionės ir jau iš 
kalno vertinti jo. išgyvenimus, pavaizduotus knygose ir straipsniuose, 
milijoniniais honorarais. Dar lengviau sovietiškam totaliniam spau
dos monopoliui savo bejėgiškam pikty apšaukti Mikolajčiką, atsidūrusį 
už NKVD galios ribą, tautos išdaviku, anglosaksinią imperialistą 
agentu ir pan. Mums, esantiems tarp tą dvieją viešosios pasaulio 
opinijos galingą girną, viską savaip, standartiniai malančią, 
MikolajCiko užburtas kelias atgal yra įdomus ne tiek, kiek liečia jo 
asmenį,- bet daugiau.tuo, kad jis yra tolygus jo tautos kryžiaus 
keliui, kuriam dar nesimato galo.

To kelio pradžia visiems gerai'Žinoma, nes ji giliai įsirė- 
žusi visą musą atminty. Tai yra antrojo pasaulinio karo pradžia,, karo, 
kurj. pradėjo Adolfas Hitleris ir palaimino Juozas Stalinas. , 
Tai įvyko 1939 m. rugsėjo mėn. ' _

Stanislovas Mikolajčikas, už Lenkijos sieną niekam nežinomas, 
yra Vincento Vitoso vadovaujamos lenką liaudininką partijos veikėjas. 
Kaip ir daugelis sutriuškintos lenką kariuomenės karią, jis, perėjęs 

’ internavimo lagerį Vengrijoje', po įvairią sunkumą pasiekia Prancūziją,
*
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o vėliau ir Did.Britaniją, iškilmingai.garantavusią Lenkijos suvere
nitetą, integralumą ir nepriklausomybę. Joje būdamas, jis nori, kaip 
politinis emigrantas, kovoti už savo pavergto krašto laisve. .•

Sunki tai buvo kova. Formaliai dėl Dancigo koridoriaus pra
sidėjęs. karas bematant apėmė visą Europą, negailestingai rydamas vieni 
valstybę po kitos ir Hitlerio vergijai atiduodamas vis naujus* euro- 
piečių milijonu^n ‘S*1.*"

1941 m. birželio mėn. susiėmė ir tikrieji to karo kaltininkai 
Hitleris ir Stalinas. Geležiniai karo įvykių nuostatai nustūmė Stalini 
imperiją į demokratinių sąjungininkę, eiles'. Tie patys nuostatai permei 
karą ir Į kitus kontinentus, padarydami jį pasauliniu. Vakarykščiai 
sąjungininkai virsdavo priešais: ir atvirkščiai. Nieko tad nuostabaus, 
kad tame kruviname sąmišy ir vakarykštis Lenkijos padalinimo bendra- 
kaltininkas Stalinas ištiesė ranką savo•aukai. 1941 m. pabaigoj užmez 
gė diplomatinius santykius■su egziline lenkų vyriausybe, vadovaujama 
gen.Sikorskio ir sudarė draugiškumo bei savitarpinės pageIbos paktą.

Sunku pasakyti, ką išgyveno gen.Sikorskis, kai Kremliuje span 
dė tą padą Stalino ranką, kuri 1939 m. net du kaltus spaudė von Riba 
troppo ranką, kai Maskva ir Berlynas dalinosi fytų Europos valstybes 
ir Sov.Sąjunga rėmė Tretįjį Reichą jo kare prieš ’’imperijalistinius" 
Vakarų alijantus.1 Galimas daiktas-, kad gen.Sikorskis, kuris dar prieš 
karinėj Lenkijoj reprezentavo taip vad. rusofiliškos politikos kryptį 

■ ir, sekdamas Romano Dmovskio politinę koncepciją, akcentuodavo sla
viškų tautų bendro fronto būtinumą prieš germaniška ir-teutonišką pavo
jų, buvo nuoširdžiai patenkintas šavo politikos laimėjimais-. Bet dau
guma lenkų:, ypač tie, kiltie Staliniškai-hitlerišką bičiuliavimąsi 
išgyveno,, pavidale sovietiškų deportacijų į Sibirą ir į plačiosios 
Sov.Sąjungos vergų darbo stovyklas, neslępė savo nepasitikėjimo.nauja 
Maskvos politika Lenkijos atžvilgiu. Kai kurios lenkų partijos, pav., 
endekai, kurie taipgi yra nepermaldaujami germanizmo priešai, protes
tuodami prieš gen.Sikorskio',prosovietišką'*politiką, atšaukė iš jo 
egz. vyriausybės savo ministerius ir perėjo į opoziciją.

Mikolajčikas priklausė kaip tik prie tų neskaitlingų koali
cinių gen.Sikorskio vyriausybės .ministerių, kurie be jokių rezervų 
rėmė‘,prosovietišką*’ jo užsienių politiką. Atrodo, kad Mikolajčikas 
tai darė dargi prieš Lenkijoje likusių liaudininkų valią, vadovauja
mų Vincento Vitoso, kuris 1920 m., kaip Lenkijos min. pirmininkas, 
sėkmingai vadovavo tuometinėms lenkų liaudies kovoms prieš bolševiką 
antplūdį. Lenkų egzilinių politikų teigimu, tas nuomonių skirtumas 
tarp Mikolajčiko ir Vitoso buvęs viena tų pagrindinių priežasčių,, dėl 
kurių Mikolajčikas, veikiamas Winstono Churchillio, 1944/1945 metų 
Žiemą nesutikęs slapta pargabenti Vitosą iš Lenkijos pogrindžio į 
Londoną, nors tam ir buvusi gera proga. .MikolajČi*?ko pasitikėjimas 
Maskva nepalūžo ir po buutalaus Stalino vyriausybės diplomatinių 
santykių su gen.Sikorskio vyriausybe, nutraukimo, įvykusio po šiurpios 
Katyno miškelio tragedijos atidengimo, kur, kaip žinia, lig šiol 
neišaiškintomis aplinkybėmis buvo iššudyta apie 12.000 Lenkijos ka
rininkų. ’ ,

Besąlyginiai Mikolajčiko remiamas, gen.Sikorskis darė viąįą, 
kad išlygintų nesusipratimus ir vėl užmegstų'diplomatinius santykius 
su Maskva. Nieko nuostabaus, kad 1945 m. pavasarį, gen.Sikorskiui 
tragiškai Žuvus paslaptingoj lėktuvo katastrofoj, po ilgokų svarsty
mų ir Churchillio-Edeno spaudimo; egzilinis lenkų prezidentas JRadke- 
vičius pavedė Mikolajčikui sudaryti naują egz. vyriausybę i Mat,* 

. sovietų-lenkų santykiai Churchilliui ne mažiau rūpėjo, kaip ir patien 
lenkams. Anglų vyriausybė buvo suinteresuota, kad*’.:jos sotinėje esan
čios lenkų sąjunginės vyriausybės premjeras' būtų priimtinas sovietai! 

-asmuo, pasiruošęs kompromisinei politikai. Nes jau tuomet buvo aišku, 
kaip Churchillis vienam lenkų politikui pažymėjo, kad be esminių 
didelių kompromisų neįmanoma išlyginti santykius tarp- Sovietų Sąjungo 
ir Lenkijos. Todėl asmeniškai Churchillis griežtai pasipriešino prieJ 
seno lenkų socialistų kovotojo, caro ir Stalino katorgininko, Jono
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Kvapinskio kandidatūrą ; į įęnkų .egz J vyriausybės premjerus. Su tuo 
didesniu pasitenkinimu^Ghujęchillis pasveikino Mikolajčiko vyriausy
bę, pažadėdamas' jai yįsoįią Jb Itališkos -Didybės vyriausybės'pagelbą.

• , Churc-hillįs neapsiriko dėl Mikolajčiko pasjaigumo jo politikai.
Bet ir Churchillis ir Mikolajčikas.-atrodo, labai skaudžiai klydo dėl 

: Stalino palinkimo į-įęompromisįnę politikę. Qhurchillio. diriguojamas, 
Mikola jčįkas . savo-nųoraidose-^Stalinui nuėjo taip toli, kad 1945. m, 
pavasarį prieš jį, kaip .mid,pirmininkę, . sukilo . absoliuti jo kabinėto 
ministerial dauguma ir'privertė ';jį atsistatydinti, kadangi jis sutikę 
su'QhprcMlIio-Stalino-’Rooseweito Jaltos, koncepcija,‘ešę raktas.į ’ 
pokarinę Lenkijos.valstybę yra Kremliuje, Sovietų, diktatoriaus'rankose.

. Mikoląjčiko vyriausybės vietoj.' jau. patys Lenkai,'nežiūrėdami 
Churchillio. protestų, sudarė koalicinę vyriausybę su senu lenkų so
cialistų kovotoju Tamošium Arciševskių priešaky, J ją įėjo ir ligi 
tol buvę.opozicijoje anksčiau paminėti• andeXai. Bet už tai į Arci- 
ševskio: vyriausybę atsisakė Įeiti Mikolajčik.o vadovaujami, lenku 
liaudininkai. • ... . .> / ’

. , . Tolimsnėj'-save sovietų-lepkų problemų sprendimu politikoj
Churchillis rėmėsi-jau nebe Arėišsvskio vyriausybe, bet •• Mikola jCiku, 
kaipo privačių asmeniu ir sgzįlinių lenkų liaudininkų Vadovu.

' ' f Sutikęs su-Jaltinės Lenkijos koncepcija, Mikolajčikas, . 
laiminamas .Churchillio ir smerkiamas Aręiševskio vyriausybės, 
1945 m. birželio men. .iškeliavo- ?Š Londono į‘naująją Lenkiją keliu, 
vedančiu per Maskvą į Hitlcrio-Stalino' darniu bendradarbiavimu ;
totaliai sugriautą Varšuvą. ’ . r ' !

Mikolajčikas nesigailėjo,-jėgų naujos, krauju nuplautos Lenkijos 
atstatymui. Su begaline energija, stebėtinu taktu ir nepaprasta " 
drąsa jis stengėsi išlyginti užsisenėjųsrus priešingumus ir nesusi
pratimus tarp Varšuvos-ir Maskvos,'Kartu jis ryžosi-ir labai raciona
liam socialiai -ekonomiškos ir ku.l tūriniai-politiškos lenkų tautos 
struktūros pertvarkymui. Bet./ nežiūrint visų jo pastangų, diena iš 
dienos pradejo .kauptis ■nesusipratimai- tarp dviejų politinių koncep
cijų: Mikoląjčiko suprantamos tikrai liaudiškai-demokraiiškos, Jaltoj 
trijų didžiųjų nustatytos Laisvos# nepri,klausomos Lenki jos,'.darniai 
bendradarbiaujančios-su savo didžiuoju kaimynu, ir lenkiškos Stalino 
partijos koncepcijos, jaltinę Lenkiją suprantančios kaip laikiną 
totališko sušovietinimo objektą; tikslu besąlyginiai įjungti jį į 
Sovietų Sąjungą, siekiančią, pagal Vaizdų Puškino.išsireiškimą, 
sulieti visus slaviškus upokšnius į vieną didėlę•ir'nedalomą slavų 
jūrą. .

Su stebinančia drąsa Mikolajčikas gynė lenkų tautos'savisto
vumą. .Ir t.įk.po to, kai totališko Maskvos teismo girnos be jokio pa
sigailėjimo pradėjo malti Sovietų įtakos sferoj esančių tautų laisvės 

. ■ kovotojus, kaip pay., Bulgarijos Petkovą ir Rumunijos dr.Maniu,
Mikoląjčikas ryžosi pabėgti nuo budelių rankos ir ieškoti prieglobsties 
•pas.tas,anglosaksų demokratijas, kurių atstovai prieš du su viršų® 
_metų laimino jį., išvykstant į Varšuvą. Laimingai pa-siekęs Berlyną, 
.Mikola.jčikas buvo atgabentas į Londoną RAF lėktuvu.

Nėra abejonės,’ kad po dviejų metų Londone Mikolajčikas rado / 
kitokias nuotaikas. IŠ jo atbėgimo aplinkybių daryti kokias politines ' 
išvadas butų per drąsu, ypač prisiminus neabejotinus-Mikolajčifco 
nuopelnus Anglijai, kai ši 1945 m. pavasarį su savo lenkiška politika 
buvo atsidūrusį padėty be išeities. Mikolajčikas, akceptavęs Churchill! 

■vyriausybės suprojektuotą jaltinę Lenkiją, jai padėjo iŠ tos padėties 
išbrįsti. ; ■

. • . ■ Bet šiandien, atrodo., netoli nuo tiesos yra ta Londoną lenkų
dalis, kurį Mikolą j Čiką- apibūdino, kaip totališkai subankrutavusios 
anglosaksų Teherano-Jaltos-Fotsdamo politikos simbolį. Tačiau ši 
tiesa skelbia •neginčytiną faktą, kad tarptautinė politika ne tik kad 
tebesisuka, b’et vis dar rodo, tendencijos ir toliau suktis .Teherano- 
Jaltos-Potsdamo politinių koncepcijų užburtame rate.. . Sprendžiantie ji 
tos politikos veiksniai puikiai'supranta ir žino, kad už kompromisais
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pagrįsto užburto rato tesimato tik katastrofa, kuri vadinasi trečiasis 
pasaulinię karas. Ir nors daugelis mato, kad.tai yra vienintelė ir 
neišvengiama iSeitis, tačiau visi deda didžiausias pastangas, kad 
eventualiu katastrofą nustumtą, kuo tolimesnėn ateitin, ieškant vis 
naują kompromisą. «

Ar reikia tad stebėtis, kad ir Mikolajčikas, kaip ryškiausias 
kompromisinės politikos atstovas lenką politiką tarpe, didžiausiam 
daugelio lenką nustebimui, sugrįžęs į Londoną, neperžengė tos politi
kos ribą. Pasiekęs Londoną, jis viešai pareiškė, spaudos atstovams:
1) kad jįs nepakeitęs savo nusistatymo rytinią Lenkijos sienų atžvilgi 
ir to klausimo kėlimą vienoj ar kitoj formoj laiko per ankstyvu,
2) kad jis nemanąs vesti ąntisovietišką akcijų ir nesąs prieš sovietą- 
lenką susitarimą. Priešingai, jis tik apgailestaująs, kad Maskva nesu
pratusi lenką tautos pastangą gyventi santaikoje su didžiuoju Savo 
kaimynu, 3) kad svarbiausia Lenkijai dabar yra tai, kad milijonai 
lenką, kuriems grėsė išvežimas į Sibirą, kur ir dabar tebesiranda daug 
lenką, galėtą grįžti ir ramiai apsigyventi naujoj Lenkijoj.

Šitokia savo deklaracija pabėgėlis MikolajCikas aiškiai atsi
ribojo nuo egz. lenką vyriausybės Londone ir, atrodo, nei su gen.Bor- 
Komosovskio vyriausybe, nei su taip vad. ’’demokratiška koncentracija", 
apimančia kairiuosius egz.lenką sluoksnius, nemano ieškoti ne tik kad 
bendros kalbos, bet ir kontakto.

1945 m. pradėjęs vaikščioti kitais negu visa lenką emigracijos 
visuma keliais, Mikolajčikas, atrodo, bent tuo tarpu- ir toliau nemano 
ją palikti.

. C==o0o=;3=

P.A.Maceinos”Socialinės Demokrątijos" 
• proga.

"Aidą’* Žurnalo 7-ame Nr. p.A.Maceina paskelbė ilgą straipsnį 
apie "Socialinę Demokrątiją". Tai bene bus "krikščioniškosios" srovės 
pirmas iŠ esmės pasisakymas mūsų socialinią uždavinią klausimu* 
Pats pasisakymas, nevertinant jo tuo tarpu iš esmės, yra visais 
atžvilgiais sveikintinas. Labai metas.

Bet paskaičiusį p.A.Maceinos straipsnį pagauna savotiška 
nuotaika, panaši į tą, su. kokia gražaus pamokslo išklausiusi dievo
baiminga moterėlė išeina iš bažnyčios: "Gražiai kalbėjo kunigėlis, 
bet ką pasakė - kaži kaip nesupratau". Tiek pas p.Maceiną "nepaprasty“ 
ir, atrodo, "savą" minčią. Už vieną dalyką jį tenka tuo tarpu pagirti* 
jis aiškiai ir primygtinai pasisako už socialinės demokratijos būti
numą2 ir išlaisvintoj Lietuvoj. Kaip jis ją supranta, tai jau kitas 
reikalas. Bet ačiū jam ir už tai, - kiti jo srovės žmonės su tuo rei
kalu neskuba.

Daugelį p.A.Maoeino*3 •’Skeltą minčią ir apibūdinimą mes norė
tume palikti neįTv*tinę, - gal Dievas duos kitą kartą. Tačiau norė
tume sustoti ties tuo, kas yra straipsnio branduolys, ty., ties 
socialinės demokratijos klausimu. Bet prie progos negalime nepa
liesti kai kurią klausimą, kuriuos p.Maceina lukštena kaip riešutus, 
kevalus berdamas ir mums, socialdemokratams, ant galvos.

Savo pagrindinei temai., aiškiau pastatyti,- p.Maceina gyvenimą 
išparceliuoja atskiromis sritimis ir tuo budu išskiria iš jo ir socia
linią santykią sritį; tuomet ji guli prieš skaitytojo akis aiški, kaip 
kiaušinis. Aiškumas, -žinoma, yra geras dalykas, jis lengvina '.įmint i- 
jimų". Bet "mintytojas" privalo neužmiršti, kad tai tėra mūsą gal
vojimo kategorijos, gagelbinė "mintijimo" priemonė, o ne realioji 
tikrovė. Tikrumoje tūkstančiai intymiausią ryšią sieja gyvenimą į 
neišskiriamą vienetą, kiekvieną jo reiškinį daro priežąstingai pri
klausomą nuo kitą, neišskiriant iš tu priklausomumo ir žmogaus.
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Taip pat ir socialinių santykiu sritis žmonių bendruomenėje yra 
tiek suaugusi su visu jos gyvenimu, kad dažnai nesimato, kaip ji 
pereina į kitas sritis,:sakysim, -į politinius, visuomeninius ar 
kulturinius santykius. Galvojimo suprastinimas .neturėtų "prastinti“ 
pačių galvojimo rezultatų. išparceliuotų gyvenimų p ..Maceina vėl 
suriša, viskų suveddamas į žmogų, kaip viso gyvenimo centru.
•Tebūnie jam tas leista,. - žmogus yra linkęs laiky ti' save kūrybos 
vainikui . .- . .< \ t.

Prieš pasisakydamas dėl socialinės demokratijos esmės,;
p. Maceina apibudina $• kas yra socialinis gyvenimas.. P,Maceina ir Čia 
operuoja suprastintomis ir, atrodo, savojo išradimo kategorijomis. 
Jam religija yra santykis su Absoliutu, kultūra yra santykis su g 
pasauliu^-politika - su valstybe ir pagaliau: Žmogaus- socialinis -- 
gyveniipasjyra jo santykis su daiktu. P.Maceina tiesiog pritrenkia * 
savo_išradimo_netikėtumu. Dovanok, Viešpatie, p.Maceinos proto ,nu-; 
krypimus visais kitais atvejais, bet ties tuo pastaruoju .reikia 
sustoti.' ;.?-

-- ; . Mes, paparasti žmonės, suprantame, kad socialiniai- santykiai 
žmonių bendruomenėje ir socialinis gyvenimas, kaipo tų santykių 
visuma, yra Žmogaus santykiai su Žmonėmis, tik ne su daiktu... •; .
Jau pats terminas., “socialinis“ tai pasako. Daiktas yra pasyvus daly
kas.. Socialiniai žmonių santykiai yra perdėm ir abipusiai aktyvūs*’ 
Kylu socialiniai konfliktai vyksta tarp Žmonių ir sprendžiami 'tik 
jų tarpe, nors konfliktai kyla ir dėl“daiktų'.’ -Ir kai mes kalbame 
apie socialinį teisingumų , tai tuo suprantame tinkamų.žmonių, santykių 
.sutvarkymų. P.Maceinos “daiktas“ šiuose procesuose pasilieka .tikt 
pasyvus įvykių stebėto jas. . .

Jei p.Maceina, kalbėdamas apie “daiktų“, tuo_supranta “daiktų“ 
gamybos Sųlygas ir būdus, ūkiškųjų visuomenės, struktūrų ir tuos san
tykius, į kuriuos' Žmonės patenka, bendruomeniškai begamindami žmo
gui reikalingus daiktus^'tai taip ir reikėtų pasisakyti. "Daiktų“ ? 
gamybos budai bei sųlygos. ir. iŠ to susiformavusi ūkiškoji visuomenės 
sistema veikia sociaįinius Žmonių;santykius, yra pagrindinė prie-; 
Žastis, kad jie yra tokie, one kitokie. Bet žmones turi galimybių, 
ir priemonių ūkio sistemų keisti, tuo keisti ir socialinius žmonių- 
santykius., socialinio gyvenimo esmę. Socialiniai santykiai pasilieka 
žmonių santykiai. Ir jau .tie santykiai nustato žmogaus kasdieninio 
gyvenimo sųlygas, jo padėtį visuomenėje, jo galimumus pasinaudoti- 
bendruomenės pagaminamomis vertybėmis-, jo galimumus dalyvauti kul
tūriniame, visuomeniniame, politiniame gyvenime, veikia nėt jo reli
ginę gyvenimo sritį, Visumoje, nustato jo socialinę padėtį..

. . ' Jei p.Maceina reikalų supranta taip kaip mes, būsime su,juo” 
sėbrąi. Bet jei p.Maceina, statydamas "daiktų“ Žmogaus kOntragentu 
socialiniuose, santykiuose, tuo nori nuimti atsakomybę, nuo tam tikrų 
visuomenės grupių už tai, kad ir Šiandien Žmonių tarpę yra Socialinė 
neteisybė, tai tuo autorius suktų reikalų į nepadorius šuntakius. 
To daryti nereikėtų. ■ . ,.,. . ■ •;

; Pereidamas prie socialinės demokratijos esmės apibūdinimo," 
p.Maceina pats pabrėžia “daikto“ tarnybinę žmogui Reikšmę ir sako: 
"Stoji tad žmogiškojo asmens pirmenybė prieš daiktų ir sudaro sociali
nės' demokratijos esmę“. Žmogaus pirmenybė prieš daiktų!

' ■ .....  Nuo to laiko, kai laukinis žmogų šsilaužė sau kuokų ir
pavartojo jų kaip ginklų nuo įvairių priešų, jis jau nustatė savo 
pirmenybę prieš tų kuokų. Intelektualiai stiprėdamas, savo reikalams 
jis gaminosi viš daugiau daiktų ir juos valdė. Vėliau Žmogus pajungė 
savo valiai gamtos jėgas ir privertė jas sau tarnauti. Žmogaus Moks
liškoji ir techniškoji pažanga darosi vis spartesnė,ir jis vis daugiau 
patikrina, savo "pirmenybę, prieš daiktų".. Ar tame procese socialiniai 
santykiai žmonių bendruomenėje sekė .socialinės demokratijos siekimus? 
P.Maceina malonės šviesiu savo Žvilgsniu perbėgti Žinomų 'žmonijos 
istorijų ir paaiškins, dėl ko tame ilgame žmonijos kely buvo primityvus- 
komunizmas, paskui atsirado vergija su aristokratiška “laisvųjų“
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demokratija, dar vėliau buvo baudžiavos gadynė, pagaliau^kapitalizmas 
Kiekvieną ty epochų atitiko_sk'irtingi "daiktą" gamybos būdai .ii“ savit 
socialinė visuomenės struktūra. .Bet kalba apie socialinę demokratiją, 
kaip mes_dabar ją suprantame, yra 19-ojo ir 20-ojo Šimtmečio padaras. 
Kuriuo būdu ir dėl kurią priežasčių žmogaus asmuo, visą laikę, pirmavę 
’’daiktui“, tik dabar suskato rūpintis socialinės demokratijos įgyven
dinimu? Kuo čia ir vėl dėtąs"daiktas"? <

Mes ir Čia esame linkę manyti, kad socialinės demokratijos 
esmės' tenka ie'škoti ne žmogaus santykiuose su kokiu nors daiktui bet 
žmonių santykiuose tarp savęs. Socialinio teisingumo reikalas, kurį 
ir turi patenkinti socialinė demokratija, kyla ne iŠ. žmogaus pirma
vimo daiktui., bet iš to; kaip tie daiktai tarp žmonių paskirstomi. 
Daiktu paskirstymo reikalas vėl perkeliamas į Žmonių iįarpą, į ju 
socialiniu santykiu sritį. Tinkamame tu santykiu sutvarkyme mes ir 
matome socialinės demokratijos esmę.

Politinės demokratijos esmė yra ta, kad visi suaugę žmonės 
turi lygias teises dalyvauti valstybės, tariant, bendrųjų visuomenės 
reikalu tvarkyme, turėdami valstybei vienodas prievoles. Politinės 
demokratijos kiekvienam patikrinamos jo pilietinės laisvės turi suda
ryti žmogui sąlygas pilnai ir netrukdomai naudotis jo .politinėmis 
teisėmis. ' ' '.X ?

Socialinės demokratijos esmė yra ta, kad kiekvienam žmogui 
uždedama vienoda prievolė prisidėti prie "daiktą" gamybos, bet kartu 
jam patikrinama teisė vienodai pasinaudoti pagamintomis vertybėmis. 
O kadangi tinkama, be anarchijos Ir sukrėtimą "daiktą?' gamyba gali 
vykti tik visuomenišku- pradu tvarkomam ūky, tai socialinė demokratija 
darosi- nedalomai susijusi su ūkine demokratąja,<su teise kiekvienam, 
dalyvauti visuomenės ūkio . tvarkyme.. Kuriomis formdmis-tai jau prakti
kos reikalas, paremtos ūkiškąją fhrmą vystymosi pažinimu.

O gal p.Maceina.griežtai pabrėždamas žmogaus pirmavimą prieš 
daiktą, tuo norį kalbėti apie kapitalistinio ūkio anarchiją, apie jos 
nesuvaldomumą, ko pasėkoje pakartotinai kyla ekonominės audros, prieš 
kurias darosi bejėgiai pirmoje eilėje milijonai proletaru, antroje - 
patys kapitalistinio ūkio vairininkai-kapitalistai? Tuomet kurį laikę 
daiktas tikrai tampa pirmaujantis žmogui ir krauna jam ant galvos 
Šimtus bedu- Jei p.Maceina taip galvoja, tai jam nereikia vaidinti 
Gmūndo Pitijos rolės, ir apie aiškius dalykus jis turėtu kalbėti aiš
kiais žodžiais._Tuomet mes su juo būtume dvigubi sėbrai. Bet ir prieš 
kapitalistinio ūkio anarchiją žmogus turi priemonių,būtent: pakeisti 
jį visuomeniniu, socialistiniu. Kame, p.Maceina, dalykas? Juk tai yra 
taip pat Žmonių santykiu sritist

Pereidamas nuo tenMniu samprotavimu prie konkretaus klausimo 
pastatymo, p.Maceina ir tai daro savotiškai. Šiandien socialinė demo
kratija yra būtinumas,- sako jis. "Sąjūdžiai, kurie neturi ko šiuo kli 
Simu pasakyti, yra naujojo Žmogaus dvasios nebepatenkinaričids seniena 
Politinė, demokratija be socialinės yrą pasityčiojimas“. Stipriai ir 
gražiai pasakyta. Nors išklijuok plakatais po visą Gmundą.

Mes su Maceina daug nesiginčysim del jo išvedžiojimu, kad 
pelno godumas tėra būdingas dabartiniam kapitalizmui, ir kad jis yra 
pavertęs žmogų ūkiškos veiklos priemone, vietoj kad žmogus būtu jos 
tikslas. Kapitalizmo gadynėj pelno godumas virto kapitalisto kvaitulį' 
Bet noras pelnytis iŠ svetimo darbo lydėjo žmogų per visą jo žemišką 
kelionę nuo tada? kai tik susidarė sąlygos kitą eksploatuoti. Pelno 
motyvu atsirado ir šimtmečius klestėjo vergija. Pelno godumu buvo pa
grįsta baudžiavos gadynė ir joje "ponai”,_ją tarpe ir kataliką bažny
čia, labai gražiai mokėjo paversti žmogų "ūkiško s “veiklos priemone'1- 
Ir ne visai tiesa, kad socialinės demokratijos reikalas suaktualėjo 
ypač dabar, Sovietams sukūrus valstybinį kapitalizmą. Kaip tik tėvo 
Josifo Visarionovičiąus despotijoje socialinės demokratijos reikalas 
ir dėl to nėra aktualus, kadangi ten už jo paminėjimą nuimama galva.
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Socialinės demokratijos siekimas, dabar suprantama prasmę, gimė Šim
tas metu atgal kartu su socialistiniu sąjūdžiu. Kąrtu su tuo sąjūdžiu 
augo ir stiprėjo. Tame sąjūdy jis virto reikalavimu^; rado savo pd-- 
grindimu, suformulavimą ir įsitikinimą, kad socialinė demokratija pe 
tik gali, beti.ir turi būti įgyvendinta. Tą -pagrindimą' ir įsitikinimą-- 
dirbantiesiems davė moksliškasis socializmas ir paskatino' juos kovoti 
už naują, socialiniai teisingą gyvenimo santvarką. Pop.Leonas Xlli-asis 
tai pastebėjo jau 1891ml, kai p.Maceina dar buvo "dausose*?’ ir -pa—

• skubėjo parašytį savo encikliką. num mvarum". P.Maceina tuo rei- 
kalu dairosi dabar po pasaulį bent kiek pavėluotai,-atrodo,spūste-. 
lėtas ne tik tėvd Josifo, bet ir. visos Vakaru Europos pokarinės •'

• aplinkos. Jei taip nėra, prašome-p.Maceiną mums atleisti. ; į*...
. Toliau p.Maceina savo straipsny pereina prie socialinėj.•/’> 4

demokratijos sprendimo "pasiūlymą." formoje. "Devynioliktasis šimt
metis-’,-sako jis,-"padarė pasauliui du socialinės demokratijos-pai-? 
siūlymus, kurie ir Šiandien yrą vieninteliai.., Tai socializmas ir 
krikščioniškasis solidarizmas? Vieninteliu du pasiūlymu., ’r. 
Nesileisdami tuo tarpu su p.Maceina "pasiūlymus" vertinti, nogėtume 
išsiaiškinti, ar teisingaįjp,Maceina galvoja apie "pasiūįymu’’ «

. atsiradimo priežastis ir būdą. .
Skaitant p.Maceinos straipsnį, susidaro toks idiliškas vaizdas. 

Va, sėdi, kurioj nors mūsų ašarų pakalnės jaukioj vietoj ryški asme
nybėj sakysim, p.Maceina ar. pop.Leonas XIIĮ-asis ir, ...vaisingos idej-. s 
pagauti, daro”pasiūlymą", kaip geriausiu būdu išspręsti socialinės* 
demokratijos problemą. Visai savanoriškai. Kiek atokesnėj tos pačios 
pakalnės vietoje sėdi antra uaucnybe, sakysim, Karolis Marksas.. ? 
ir pagalvojęs daro antrą jį"pasiūlymą". Pasiūlymai patiekiami gerbia-:-į ’ 
majai, žinoma .rinktinei puolikai ir, jei Čia bus gražiai susitarta*, į. ; 
reikalas beveik baigtas. Bepaliks mažas dalykas-įgyve’ndinti. Beveik ■ '■ 
kabinetinis darbas-patogus, greitas ir mandagus. ruž J

Tuo būdu daromi pasiūlymai atrono.nesurišti nei su laiku,- 
nei su vieta ir ne labai su gyvenimu. Nemokama asmenybių, dovana 
žmonijai. Taip juk nėra. Kiekviena gyvybiška idėją kyla iš gyvenimo: 
ji būna lengviau ar sunkiau matomai pažadinama gyvenime kilusio, vj* , 
reikalo. Kad ji butu gyvybiška, ji turi atsirasti tam tikru laiku,- 
atitikti tam tikrus, realius gyvenimo reikalavimus. Tik tuomet ji• 
bus pasisavinta didesnio ar mažesnio žmonių skaičiaus, ir jie stos?-, 
kovon už idėjos įgyvendinimą. Pradėjus kovoti, idėja, virsta-; reika-įf 
lavimu; reikalavimo įgyvendinimąs-kovos tikslu. Jei idėja sutampa' 
su gyvenimo raida, ji darosi "nemirštama", nugali visus pasiprješi-.. 
nimus ir, galu gale, laimi, Laimį, žinoma, už ją kovoję Žmonės. - - 
Tas visu Šimtu procentu tinka idėjoms, surištoms su t.oci&liniais*nji ■■■ 
Žmonių bendruomenės reikalais. •

Asmenybės reikšmė tuose visuose įvykiuose galiv būti" labai • 
didelė, bet su viena būtina sąlyga: asmenybė turi suprasti-,*kas 
gyvenime dedasi ir pagauti,_kas jame turi ateities diegus**Tik iš-’f. 
tokio.- supratimo kilęs"pasiulymas" yra gyvybiškas ir realus. Taip 
yra padariusi ir K.-Sferkso^asmenybė. Ji visas savo proto gigantiškas 
jėgas pašventė tam, kad išstudijuotu kapitalistinio ūkio savumus,-.-f 

, pažintu jo vystymosi tendencijas, patirtu jo negalavimo priežastis* 
ir, jau tuo. visu pasiremiant, prieita išvados, kad kapitalistinis - <
ūkis turės -žlugti, užleisdamas vietą visuomeniniam, socialistiniam 
ukiui, socialistinei visuomenės santvarkai. Ir tas viskas turi .c \ 
įvykti ne savaime, bet gyvą žmonių kovos pasėkoje, kovos už naują 
gyvenimo santvarką. K.Markso pasiūlymas juo suinteresuotom dirbančių
jų .masėm buvo: susivienyti visam pasauly ir kovoti už geresnį ir 
teisingesnį rytoju, už socialinę demokratiją. Kovoti ne tik "ž” savo, 
bet ir už visos žmonijos laimę, kad ateities “gyvenime išnykti,, 
žmogaus išnaudojimas žmogumi, priespauda, socialinė neteisybe, ir 
kad žmonės pagaliau virstu viens kitam broliai- laisvi, turį sąlygas 
visokeriopai tarpti. Tame ir yra visu bendruomenėje gyvenančiu 
žmonių interesas, ~
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Kaip p.Maceinai žinoma, iš to viso -reikalo, išaugo-mįlžipĮškas 
socialistinis sąjūdis^ įsitikinęs savo siekimą realumu ir tikįs ją 
laimėjimu, ju unkšta moraline verte. Tame glūdi socialistinib/'sąjūdžio 
milžiniška ir nepataužįama jėga. ‘ L

Negalima tą,, pasakyti apie pop.Leono Xili-ojo '’pasiūlymą”'. • •• 
Tą su liūdesiu-konstatuoja ir pats p,Maceina. Kuomet buvo•paskelbtas 
pop.Leono XIII-ojo "pasiūlymas”, jis praskambėjo pasauly kaip balsas 
tyruose. Jo neišgirdo ir tie, kuriems jis tiesioginiai buvo adresuo
jamas: darbininkai ir kapitalistai, Dirbantieji praėjo pro jį .tylomis 
dėl to, kad nieko negalė-jo i-š ’jo sau laukti-savo kompromisiškumu ir 
gyvenimo raidos nepažinimu jis buvo neįvykditinas ir dėl to nerealus. 
Niekas dėl jo nesiryžo kovoti. Turtingieji jame-nematė jokio sau pri
imtino biznio. Jie tiesiog organizavo prieš pasiųlymą/'-tylos sąmokslu" 
ir tuo būdu"pasiūlymą”užmušėt. Reali .kapitalistu'klasė, dabojanti tik 
savo interesus, už sotaus gyvenimo stalo jautėsi per gerai, kad sutikt 
prie jo susispausti ir užleisti vietos savo alkaniems "vergams”. 
Tie ponai yra pratę keltis nuo stalo tik po trečio jo.-skambučio^ o 
popiežiaus .-pasiūlymas tekiu jiems neatrodė. -r''

Dar klaikesnis.dalykas atsitiko pačioj kataliką: Bažnyčioj. 
Kaip H<Simon_graŽiai liudija, Prancūzijoje atsirado kunigu,-pridėkime, 
ne'tik Prancūzijoje,-kurie"laikė mišias, prašydami Viešpatį ,■ kai . 
šis’teiktąsi greičiausiai (mūsų pa1raukta) pašaukti-pas save šį 
nenuoramą senelį'1,. ~~~ . ... . .’),(■

Sutik Tamsta, p.Maceiną, kad tai jau tikras skandalas į",-Čia’.. .’ 
jau nebe”tylos sąmokslas”, bet aktyvus sąmokslas prieš bažnyčios • • 

4 galvą, bundant per altorių ii prie altoriaus įtraukti į nešvaru-.
reikalą ir patį Viešpatį. Ir.kas galėjo .sužadinti’kataliku' kuniguose 
tokį ižulumą? Tik noras nesiskirti su esamos santvarkos patogumais. 
Ir jie sėdėjo kartu su kapitalistais už sotaus gyvenimo stalo. Ir 
jiems_popiežiaus paraginimas keltis nuo stalo buvo neparankus, todėl 
Prancūzijos kunigai su žavinčiu naivumu_f'ą_eo į sunkiai įsivaizduoja 
žygį. Ar čia religiją'ne buvo-šlykščių budu panaudota labai ''žemiškiems 
reikalams ginti? Męs. prašytume p.Maceiną ir - šia nroga suprąsti, kad 
socialdemokratija savo kovoje už šviesesnę Žmonijos ateitį yra tūles- - 
tancius kartą susidurusi su-panašiu-Kataliku Bažnyčios elgesiu'jos. 
ir dirbančiųjų atžvilgiu. Socialdemokratija visuomet • kovojo?su tokia 
bažnyčios politika, bet tai nebuvo ir nėra kova su re1 i gn n-i ai p —-n-
žmogaus įsitikinimais. Prašytume dar kartą tai įsidėmėti. • į’:į

Kartu mus ima baimė’ dėl; p.Maceinos likimo, jam. skel.bihn.t 
krikščioniškąjį solidarizmą. Kas bus, jei ir.dabar, -kuomet jau skamba 
trečiasis skambutis, vėl atsiras kunigv-šiuo kartu.ir lietuyiu 
kunigu tarpeTkurie paprašys Viešpatį greičiausia pašaukti pas save šį 
jaunuolį, kuris kelia sąmyšį tokią pat jaunuoliu gaivose. Taip gali . 
atsitikti,’ir mums būtu p.Maceinos-gaila? , '

Mes suprantame, kad tokie"pašlulymai*?■ kaip- p• p.Leono Xlll-ojo 
•ar kad’ir p.Maceinos, neparemti giliu ir-mokslišku*gyvenimo eigos’ 
tyrimu, tėra konjunktūrinė’ žmogiškosios minties spekuliacijai Jeigu 
"patropisi” laiką, spekuliacija kartais gali būti labai pelningas, 
dalykas, bet rimtam Žmogui nedera ja verstis.

Apie p.Maceinos "pasiūlymą” įvertinime esmės*mes norėtume 
pasisakyti artimiausia prb._v.. ; ■ ; • : ; ;

• • * - . z, į vf

' = = = = = = -= = = ’ ' ¥
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BALTIJOS~VALSTYBIŲ FEDWCI JĄ.
j . .......................... . « - . ■- - ■ -

Mū'są tarpe dažnai pakalbama apie Baltijos valstybią sąjungą, 
"bet niekas konkrečiai ne'Į si vaizduoja, kokiais pagrindais toji- są* 

. junga turėtu susidaryti ir funkcionuoti. Buvęs. Latvijos užs.reikalu 
ministeris F..Gieleks (soc.dem.),, Stockho.lme išeinančiame laikrašty 
'’Latviu Zinas” tuo klausimu gana plačiai pasisako. Čia suglaustai" 
paduodame jo mintis, kaip .medžiaga susipažinti su tuo klausimu ir- 
ji svarstyti.' ■'

Autorius tvirtina, kad viena Baltijos valstybių 1939 m.-,. 
■^'kapituliacijos Sovietams priežasčių buvo ta, kad Šios valstybės ■ 

visiškai nesugebėjo" bendrai kovoti prieš užgrobiką. Be jokio tarpu* 
savio kontakto tos valstybės nusilenkė Maskvos spaudimui ir kiekviena 
atskirai priėmė ir. pasirašė karišku bazių tuose, kraštuose steigimo 
sąlygas. Be-jokio tarpusavio ■susitarimo ir.be bendro pasipriešinimo 
tos valstybes 1940 kapituliavo prieš Sovietus. Jei norime atstatyti 
Baltijos tautu politinę laisvę ir ją išsaugoti ilgiems laikams., 
privalome jau dabar svarstyti bendruosius Siu kraštu ’.uždavinius. _ 
Praeities praktika sako, kad-Baltijos valstybės, yra vienodoj tarptau
tinėj padėty, ir kad “jos turi bendrus gyvybinius’ interesus, kuriuos 
galima apsaugoti tik bendromis jėg.-mis ir bendru pasiryžimu. S-ie"b"-:- 

■ bendri pasiryžimai ir‘.pastangos geriausiai galės pasireikšti -tuomet ,, 
kai Baltijos kraštai sujungs savo jėgas ir sudarys.Baltijos - Valstybių 
Federacija. . ? i ’." . •

galtijos tautos turi suprasti,, kad pavojus, kuris gręšia •’ 
vienai is ją, -lygiai gręsia ir kitoms. • Tai jos galės suprasti-tik- 
tuomet,' kai. -jos gyvens' bendroje, - jungtinėje valstybėje ir turės " ; . 
vienodę užsieniu ’.politikę, todėl bendra užsieniu .politika--Baltijos y 
valstybėms yra g'bs oliuoja i būtina~*Tr p'rivelbma; ."Su- užsieniu politika 
tampriausiai yra surištas krašto "ginimas, "Vienodas apginklavimas ir- " 
apmokymas, suderinta ginkluotu jėgų vadovybė yra.toks faktorius, su 
kuriuo^dažnai tenka skaitytis ir didžiausiom valstybėm, todėl 
Baltijos valstybės turi sukurti vieną kariuomenę :su bėndra vadovybe.' 
Autorius nurodo, kačT”.Balti-jcs valstybės su 6".000.000 gyventoju • 
galėtu duoti 600.000 kariuomenės, ir su tuo priešas turėtu skaitytis. 
Kadangi šitokios militarinės pajėgos neužtektu atsispirti prieš 
kurią nors didžiąją valstybę, tad savaime suprantama, kad -Balti-jos » "■ 
kraštu sąjunga turėtu atsispirti į kurį-..- nors tarptautinį,' platesnio 
masto tautu susivienijimą.’ •

Militarinis pajėgumas turi atsiremti į- ūkinį Baltijos valsty
bių-' pagrindą,, todėl §ię k-r.aštai privalėtu sukurti; bendrą ūkinį orga- , 
nižmą su bendrais muitais ii■bendra pinigą sistemai- Ūkiškoji unija ■ 
reikalinga"ne vien tik' politiniaisBet:ir grynai ekonominiais sume
timais. Dabartinė pasaulinė ūkio konjunktūra rodo, kad joks, kraštas 
negali pasigaminti visa’tai, kas jam reikalinga ir būtina, Pasauli*: 
nėję rinkoje eina nuolatinės varžytinės, todėl_Baltijos kraštai tik' 
tuomet galės laimėti geresnes sąlygas, kai ją ukinėsir gamybinės, 
pajėgos nebus suskaldytos į tris dalis, bet bendrais muitais bus 
sujungtos į vieną teritoriją ir į vieną ūkiškąjį, "ūr’ganizmą. - .

.Bendrą ūkinę .'Uniją, dabar jau sudarė Belgija, Olandija ir - • • '
Luxemburgas, kurios pasaulio,ūkiniuose santykiuose jau figūruoja 
"Beneluxo'’ vardu. Bendrai Prancūzijos ir Italijos sudarytas komitetas 
tiria šią kraštą ūkinio bendradarbiavimo klausimą. ’. ;

Sueinant. į glaudesnį ūkinį- bėndrad’&rbįayįmą, reįkėtą eiti 
prie -bendros pinigą sistemos-. .,Victo-je triją piniginią sistemą . . ... 
sudarytina viena, su vienu federaciniu emisijos-, banku, ...--7

Sąryšy. su ūkine Baltijos valstybių jinx' ja ’tenka suręsti -ir' .'J” 
susisiekimo reikalus. Baltijos Federacijos žinion turėtą”pereiti '■ 
svarbiausios geležinkeiią lįni'jos, tranzitiniai’plentai, svarbesni-• 
uostai, oro susisiekimas, paštas, .telcgr-a'fas. .. T

11



. -12- ' '

Be išvardintą uždaviniu iškyla dar ir Šalutiniu, bendrą reika
lu, pav., bendru finansų, t.y., pajamą (muito) ir išlaidu reguliavimas 
Daugeliu atveją būtą reikalingos bendros teisinės normos, k.a., 
vekseliu* čekiu* pilietybės bei kt.,ir jas nustatantieji ’įstatymaiį 

Išvardintus reikalus Baltijos valstybės reguliuotu bendrai,( 
bet visus kitus likusius_tvarkytą kiekviena atskirai, būtent; vidaus 
reikalus, švietimo, kultūros? socialinės politikos, žemės ūkio, 
prekybos ir pramonės, vietinio susisiekimo, vietos finansų, teisingumo 

Taip, trumpai tariant, reikėtų suskirstyti Baltijos valštybiy 
reikalu tvarkymu tarp federacinės valstybės ir atskiru autonominiu 
Baltijos valstybių organu.

Baltijos Valstybių Federacija remiasi-laisvės ir lygybes 
pagrindais. Tai reiškia, kad bendroji konstitucija turėtu remtis dviem 
pricipais: 1) kiekviena Baltijos valstybė tam tikram laikui atsisako 
nuo dalies savo suverenumo bendros federacijos naudai ir rezervuoja 
sau teis^ iš federacijos išstoti, pranešant apie tai 5 metai iŠ anksto 
ŽJ neatsižvelgiant į paskiru Baltijos tautu gyventoju skaičių, visoms 
Baltijos tautoms bendroj federacijoj garantuojama lygybė. ' 

~ Kad Baltijos valstybių iėdėrači joj'”vi si“jos dalyviai jaustųsi 
lygus, jai negalima taikyti kai kuriiį federaciniu valstybių pavyzdžiu. 
J.A.Valstybių, Šveicarijos, Brazilijos ir kitu federaciniu valstybių 
santvarka atskiroms ją dalims negarantuoja visiškos lygybės. Amerikos 
štatai,' Šveicarijos katonai į federacinius rumus siunčia vienodą ir 
nustatytą savo atstovu skaičių, bet į bendrąjį valstybės parliament? 
piliečiai renka savo atstovus visuotinu y alsavimu, atsižvelgiant į 
gyventoju skaičių, t.y., gausingesni gyventojais štatai ar kantonai 
išsirenka daugiau atstovu- Bendrasis parlamentas, kaip visos valstybės 

"institucija, suveda visus federacinės valstybės padalinius į vien? 
organizmą ir tuo pačiu mažina autonomiu kraštu įstatymdavystę.

t tokį_tamprą susijungimą Baltijos vaistysią kviesti netenka, 
nes tai joms būtu lyg ir slogutis. Pav., tokiame bendrame parlamente 
estai, kaip mažiausia Baltijos tauta, jaustųsi mažuma, todėl visoms 
Baltijos tautoms reikia garantuoti visišką lygybę, kurią patikrintu 
šie nuostatai; •»•<'* ’ ” .'IV4’ '7

1) Baltijos kraštu federacija turėtu apseiti be bendrai rinkto
parlamento. Kiekviena Baltijos^valstybė turi visuotinu, lygia, tie
sioginiu ir slaptu balsavimu išrinktą parlamentą (šeimą)x kuris 
renka 10 atstovą į Baltijos federacinę tarybą, kuri ir butu vyriausias 
sprendžiamasis federacijos organas. .

2) Baltijos federacinė taryba renka J metams Baltijos Federa
cijos prezidentą ir du jo pavaduotojus (vice-preziden^us). Šie 
postai kas 3 metai keičiasi tarp Estijos, Latvijos ir Lietuvos.

3) Federacinė tapyba sudaro federacinę vyriausybę iŠ 9 asmenų: 
ministerio pirmininko ir 2-ją jo pavaduotoju ir iš sekančiu minister!? 
užsieniu, apsaugos, ūkio, finansų, susisiekimo ir teisingumo. Pažymė
ti 9postai dalinami po tris Estijai, Latvijai ir-Lietuvai ir kas trys 
metai pereina kitai valstybei. Kiekvienas ministeris turi po du tech
niškus patarėjus, kurie keičiasi tokiu būdu; jei, pav., užsieniu reik, 
ministeris butu estas, tai jo padėjėjai būtą latvis ir lietuvis.

4) Kaip minėta, bendriems reikalams tvarkyti sudaromos 6 fede
racinės ministerijos: užsieniu reik., finansų, susisiekimo ir teisin
gumo. Federacinės ministerijos atskiru vykdomųjų organą neturėtą, ir 
savo nutarimus jos realizuotą per atskirą valstybių ministerijas.

5) Tarptautiniuos e santykiuose Baltijos fgderacija (’’Baltijos 
Valstybių Sąjunga") pasireikštu ~Enxp~~sūyė~reniniš' vienetas? Svetimą 
valstybių pasiuntiniai būtą -aKredituoti prie bendro Baltijos federa
cinės valstybės prezidento. Užsieniuose Jungtinės Baltijos Valstybės 
turėty bendras pasiuntinybes, kurioms yadovautą pasiuntiniai su dviem 
patarėjais. Pasiuntiniai ir ją.patarėjai keičiami po-3*ar 5 metą ” 
tarp .Estijos, Latvijos ir Lietuvos.
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'• • 6)Vyr,iąusią Baltijos federacinį teismą; iš 9 narių renka Balti
jos jffedęracinė taryba. Vyriausias Teismas sprąstį ginčo bylas tarp 

’atskirų valstybių ir aiškintų.bendrąją federacinę konstituciją. .;
Baigdamas straipsnio autorius;sako, kad klausimas, be abejok 

sunkus ir kai kam gal_atrodys .utopiškas.-.Tačiau, jei jį reikės 
’spręstiį' tuomet, nežiūrint.visų sunkumą ir klausimo-painumo, mes jį 
turėsime bendromis’jėgomis išspręsti’. Toliau autorius primenąj kad 
1943/4 metais pogrindy veikusi Latvijos Centralinė Taryba buvo pri
ėmusi Baltijos valstybių^federacijos pagrindinius dėsnius ir dėl 
jų išsiaiškinimo buvo pradėjusi tartis su’kitų Baltijos’valstybių. ' 
pogrindžio sąjūdžių centrais. ’ ? . .

■ Dabar yra' pats ’laikės'.pradėti dėl Šios problemos platesnę
diskusiją savo tarpe ir su mūsų ".kaimynais latviais- ir estais.

- : ^Patiekdami Šiuos konkrečius Baltijos Valstybių Sąjungos 
sudarymo, duomenis, prašome musų, skaitytojus šį klausimą savo tarpe

* diskutuoti "ir neatsisakyti savo pastabas patiekti Redakcijos žiniai.

’==-b'Oo=== ' • . ‘ ' .4.: .*¥
• .«sss;sex:4ess88x»$s:- Z* • • *•

'■ BŪDINGOS• NUOTAIKOS VAKARUOSE. . - v;.’

Šių. metų rudenį įvyko keletą rinkamų.. j. parlamentui?: bei 
savivaldybių organus Vak.Europoj, kurių’ .’rezultatai objektyviai 
nusako plačiosios visuomenės nuotaikas.. linko norvegai, danai, 
prancūzai, anglei ir šveicarai. Simptominių reiškinių duoda ir 
Vokietijos-gyvenimas. Visiems tiems įvykiams budinga,.kad visur.; - 
reiškiasi susiblokavimas prieš komunizmą j tik vienur didesnis, kitur 
mažesnis. Kai kurie tų'įvykių neabejotinai siejosi su Londono kon- " 
ferencija ir turėjo tikslu sudaryti jai "orą” visuomenėje;., jie .

.aiškiai diriguojami iš Maskvos. ...t
Norvegija ■/ r*
.Š.a:; 'spalių.men.- pabaigoje .norvegai rinko, savi valdybes..-//-- 

Nežiūrint, kad■valdžia Norvegijoje yra socialdemokratų rankose-, ir-.- 
dėl' to jie. greičiau už-kitus galėjo visuomenei "nusibosti”, . . >
s-d. išlaikė savo pozicijas ir iš rinkimų išėjo/kiek sustiprėję(41t5 %) 
1945 m. per parlamento rinkimus jie buvo.gavę 41,1 % ir ir tų pat ,.; 
metų savivaldybių rinkimuose - 45,7 %.’Nežymiai susilpnėjo komunįsr 
tai-įd.,1 % (11,9 %), daugiau konservatoriai - 15,9% (17,1%), ’ 
ūkininkų partija - 5,6% (8,1%) ir'krikščioniškoji liaudies partija— 
7,9% (9,1%). -■ . .. '■ - •

■ ' ” . Danija; _ r ; ’
Spalių men.- 2.8 d. danai rinko savąjį Folketing’ą. .

Rinkimų rezultatai žymiai ryškesni. Socialdemokratai gavo 57 vietas, 
laimėdami 9; komunistai pralaimėjo pusę turėtų vietų - 9 (181; 
konservatoriai pralaimė jo trečdalį - 17 £26). Venstre,’ buvusiojo -’.V

. premjero parti ja, laimė jo. 49 (38). Pirmoje vi. einą socialdemokratai 
. . Prancūzija.. • .■' : . .• r-4.-

Prancūzijos savi valdybių rinkimus pažymėjo katastrofingaš
MRP pralaimėjimas’; . tegavo vos 10,8% vietų, maždaug pusę to, ką ' ’t 
buvo surinkusi per paskutinius parlamento'rinkimus. Už tat dideliu „ 
laimėjimu-pasidžiaugė gen.de Gaulle "Tautinės Vienybės" sąjūdis, • 
gavęs 43,4 %. MRp.dešinįjį sparnų beveik visą, suvalgė generolas. ;

’> Pokarinė Prąncuzijos būklė . pasižymėjo griežtu dirbančiųjų ’’ 
posūkiu kairėn. Radikalių socialinių ir ūkinių reformų reikalą s 
vertė ir konservatyvų Prancūzijos klerikalizmą paklusti laiko 
liepimams ir nenoromis parodyti jiems savo palankumą. To palankumo 
reiškėjai, turėjo būti "jaunieji" katalikei, dalinai pasisavinę ; 
socialistų-kalbą. Jiems buvo duotas liRP tarpe pirmasis žodis.
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Bet pasaulinei padėliai besikeičiant ir prieškomunistiniam. sąjūdžiui 
vis stiprėjant, prancūzu klerikalu kamienas vis daugiau pradėjo 
bodėtis flirtu su.kairiaisiais ir, pirmai progai pasitaikius, pabėgo 
į “tautinę' vienybę* Kairysis MRP sparnas atsidūrė kritiškoje padėty. 
Kai kas sako, kad galima laukti jo artėjimo prie socialistų. Ar taip 
iŠ tikrųjų bus, dabar dar sunku pasakyti. ’ ųį* •

Ant kortos savo ateitį pastatė ir Pranfcūzijos komunistai*^ . 
Kremliui klusni komunistų vadovybė darė viską, ką galėdama, kad <* 
sutrukdytų Prancūzijos ūkinį atsikūrimą. Į tą patį uždavinį įeina ir • 

. MarshalIio plano boikotavimas. Nesiliaujanti banga streikų, dažnai 
darbininkams primetamų, bandė paraįižuoti bet kokias ūkiui stabili
zuoti priemones ir palaikė iki kraštutinės ribos pakeltą visuomenės 
nuotaikų įtempimą. Pagaliau PranCūzijos komunistai, kaip ir Italijos, 
perėjo prie tiesioginės veiklos gatvėje. Jei ji būtų komunistams 
pasisekusi, jie butų bandę įsilaužti į valdžią ir paimti jos vadžias 
į savo rankas. Suklupo,smarkiau pavarydami vandenį į generolo malūną 
ir tuo gal lemdami Schumano vyriausybės likimą.

J komunistų išstojimą buvo atsakyta jėga ir tas paveikė 
. Prancūzijoje visąjpolitinę padėtį. Jei gen.de Gaulle pakeis p.Schuman 
tai sekanti Prancūzijos vyriausybė bus kietos rankos,ir komunistai 
bus tie, kuriem klius’pirmieji jos smūgiai. Netenka abejoti, kad ir m< 
ralinei komunistų įtakai darbininkuose ir tarnautojuose,_jei tik 
gen.-de Gaulle negriebs per toli, bus suduotas skaudus smūgis.

Anglija.
Paskutiniai rinkimai Anglijoje, atnešę didelių nuostolių < 

laboritams, priešingo lagerio buvo įvertinti kaip mirties dekretas 
visai 3arbo partijos politikai. Konservatoriai paskubėjo paraginti 
darbiečius, kad šie nedelsdami padarytų išvadas ir skirtų naujus 
parlamento rinkimus. Bet vyriausybė nėra linkusi skubėti. Aišku, 
kad visuomenėj, paveikioj griežtų ūkinių priemonių ir būtinumo 

"sutraukti diržą", gema įvairios nuotaikos. Bet.taip pat aišku, . - 
kad naujosios nuotaikos pagauna tik konjunktūrinius Darbo Partijos 
palydovus, o pats branduolys lieka nepaveiktas ir_suglaustomis eilė
mis eina kartu su vyriausybe. Dabartinėj konjunktūroj yra, atrodo, • 
vienas reikšmingas momentas, kuris gali būti lemiamas ir darbiečių 
vyriausybei; jei santykių įtempimas tarp Rytų ir Vakarų vis didės- 
Londono konferencijos išdavos bus tam lemiamos-ir jei Bevino pastangos 
susiprasti su Sovietais bus tęsiamos ilgiau, negu leidžia ir pateisins 
padėtis, tai tas galės privesti prie persilaužimo ir prie politinės 
krizės anglų visuomenėj. - . ’ '

Artimiausiu laiku netenka to laukti. Kieta ranka tvarkomas 
pokarinis Anglijos ūkis, karo skaudžiai paveiktas ir dabar perjun
giamas į naujas vėžes, jau rodo atsigavimo reiškinių. Eksportas už
sienin, palyginus su prieškariniu, padidėjo. Anglių jau tiek iška-~ 
sama, kad Anglija pradėjo ir jas eksportuoti. Tas pats su plienu. 
Anglija ūkiniame gyvenime žengia pirmyn. Konservatorių pikta opozi^ 
cija netenka dantų kandžioti laboritus/. Ir tai pradėtų ūkinių ir 
socialinių reformų pačiu sunkiausiu metu, kai Attlee vyriausybei tenks 
netik pugalėti karo pasėkas, bet ir ".atjauninti” kapitalistų apleistą, 
techniškai susendintą Anglijos pramonę, anglies kasyklas. Platieji 
visuomenės sluoksniai moka_tai įvertinti. Po pirmojo pasaulinio kare 
konservatorių vyriausybė, ūkio lygsvaros atstatymo naštą, surioglino 
ant dirbančiųjų. Dabar toji našta paskirstoma pagal kupros pajėgumą, 
žymia dalim perkeliant ją turtini lesiems. Nenuostabu, kad šie prie 
kiekvienos progos kelia "gvoltą" - nepripratę. Paskutiniai, papildomi 
rinkimai į parlamentą vėl atnešė laboritams aiškų laimėjimą.

Vokietija. *
Komunistų veikla, nekalbant apie Italiją, smarkiai pagyvėjo 

ir Vokietijoje. Iniciatyva eina iš rusų okupuotos žonos, panaudojant 
SfiD.Konkretus veiklos tikslas - vokiečių visuomenės nuotaikas palenkti 
tokiam sprendimui ateityje, koks yra Kremliaus suplanuotas.'
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Bet SĖD įtaka nesiekia toliau rusu zonos,ir jos pasiūlymas surinkti 
Berlyne partiją atstovu kongresu i| visos Vokieti jos: ir sudaryti ąiį 
Vokietijos delegaciją paremti Londone Molotovą, iš karto atsimušė 
į griežtu vak^Vokietijos pasipriešinimu. Trafaretinė Sovietu taktika * 
nedavė rezultatu ir rytu Vokietijoje. ’’Tautos kongresas" Berlyne: 
virto blogai surežisuotu maskaradu, kuriame buržuazinės’partijose C 
kartu su CDU suvaidino gana šlykštu vaidmenį - laižėsi.okupantams,. 
kiek tik galėjo. Režisoriaus rolę atliko rytu kalmukas, net ne labai 
slėpdamasis už kulisu. Dabar įsiutusi SMA - Sovietu Ce^a Vokietijai- 
užsikorė ant ODŲ pirmininko J.Kaiser’io ir jį "gvaltavoja", o jo 
partija dar svyruoja, parduoti ar neparduoti savo vadę už skystos 
ir netikros sriubos šaukštą. >.,3

Kokio, rodos, aiškumo.bereikia? Molotovas Londone įsikandęs 
ir besęlyginiai reikalavo iš Vokietijos 10 milijardu reparacijų ir 
tuo bent formaliai susprogdino konferencija Savo zonoj Vokietijoje 
Sovietai privertė vokiečius dirbti Rusijai, visos pagrindinės pra
monės sritys sutrauktos į sovietinius trestus, perimtos tik su 
įmonių aktyvais ir dirba be jokios komercinės kalkuliacijos Sovietu 

p ginklavimuisi, Sovietu rinkai ar Sovietu eksportui į užsienį.
Panašiose sąlygose 'atsidūrė ir vadinamoji "vietinė" pramonė.. 
Daugumoje ji gauna žaliavas ir pusfabrikatus iš sutrestintu Vokie
tijos įmonių jau kaip"rusiŠkas" Žaliavas, ir gaminiai tampa "rusiška" 
preke, kuria taip ęat disponuoja okupantai. Sovietu suktumas 1
Vokietijoje pasiekė rekordę: vokiečiu darbo jėgos, vokiečiu įmonėse, 
iš vokiečiu žaliavų pagamintos prekės stebuklu darosi "rusiškos",' 
Prie Šio ūkinio pavergimo prisideda politinė vokiečiu- niveliacija, . 
bandymas ryškiomis klasėmis suskirstyti vokeliu visuomenę, paversti 
ję beformiu bolševikiniu jovalu ir paruošti broliškam susijungimui i 
su Sov.Sąjunga. i absiį*

' ■ AjwtrjBaujg/^^q S- raida ■
Pastaruoju laiku Austrijos2005 įmonėse buvo rinkti darbinin

ku atstovai į įmonių tarybas. Išrinkti 6531 socialiem.; 1053 komunis
tai, 274 liaudies partijos (min.pirm.Pigi partija) ir 751 nepriklau
somi. Sovietu varginamos Austrijos socialdemokra lai laikosi nepa
laužiamai. *. . . „J• j

Per visą vak.Europę eina gilus skilimas, ir jis vis labiau 
izoliuoja bolševizmo diriguojamę komunistinį sąjūdį nuo Vakaru 
ateities sprendimo. ' . - - ’ ; • < :

, ===■'00===
= = S SS s: — = s= = = assess = 55

PROFESINIŲ DARBININKŲ SĄJUNGŲ KRIZE —
PRANCŪZIJOJE. . .'

Skaitytojai prisimena, kad prieš kurį laiką Prancūzijoje 
vyko plataus masto streikai, apėmusieji susisiekimo įstaigas. 
Tokie masinio pobūdžio streikai nė dažnai pasikartoja ir, jei jau 
įvyksta, tai dėl labai rimtu priežasčių- Prancūzijoje priežasčių 
streikams pakanka, nes ekonominio gyvenimo sunkumai ir kainu svy
ravimai pirmoje eilėje paliečia darbininkus. Bet pastarieji strei
kai, apėmę milijonus darbininku, aiškiai turėjo ir politinį pobūdį.

Prąncūzijoje vykusieji*didieji streikyai, prisidengus ekono
miniais reikalavimais, buvo iššaukti komunistu partijos politiniais 
sumetimais. Si partija norėjo sukrėsti Prancūzijos politinį gyvenimą 
ir susilpninti jos poziciją tarptautinėje arenoje. Ypač komunistams 
rūpėjo pasiekti tai prieš Londono konferenciją, todėl, klausydami 
Maskvos įsakymu, jie propagavo streikus, kiek tik^galėdami. 
Gal būt, jei viskas butu gerai vykę, komunistai butu galėja iššaukti 
pilietinį karą. Tuomet Maskvos ir ją. užsibrėžti tikslai butu buvę 
lyg ir įgyvendinti. Lengva komunistams Žaisti streikais, panaudojant 
sunkią darbininku būklę, he’š Prancūzijos prof .Sąjungų vadovybė yra’
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ją rankose. Kai Prancūzijos prof.pąjungoaįvėlė darbininkus įrkasdie- 
ninę ir spekuliatyvinę politikę, jos nustojo nepriklausomybės ir susilj 
nlno savo pozicijas. Tie, kurie sąmoningai silpnino prof.sąjungas,; 
ruošė kelią savai ir svetimai diktatūrai. Prof.sąjungą taryboje socia
listai Leono Jouhaux asmeny, pasakė komunistams: "Einate į avantiūras 
ir tuo pačiu provokuojate diktatūrą". Jo Žodžiai paaiškina faktą, 
kodėl pastaruoju metu de Gaulle pakėlė galvą, ir susilaukė paramos"iš 
buržuazįnią sluokSnią,- kurie "bijo komunistinio perversmo.-Tačiau Jį 
komunistai turi savo logiką:juo blogiau, tue geriau! Vokietįjos ko
munistai visomis priemonėmis silpnino socialdemokratiją,. nes*pagal ją 
receptą1,Hitleriui paėmus valdžią tuojau kilsianti revoliūcija,įr jis 
bus nuverstas. Taip jie skelbė 1932 m., tašiau rezultatai gavosi visai 
kiti. : ' . . . - ■ . __ ‘

.Šiuo metu pe praėjusios streiką-bangos Prancūzijos darbininkai 
pradeda atsipeikėtiKurį laiką trukusios kalbos apie prof.sąjungą 
skilimą pa'sįtvirtino faktu. Atskilusi kemunistą įtakoj esančią prof, 
sąjungą/<jGT/dali's sudarė antikomunistinį prancūzą prof.sąjungą sąjūdį 
pavadintą FO (Force Ouvriėre)..FO programa skelbia demokratinius prin
cipus, ir. jokiems partijoms nepriklausomą_prof.sąjungą. Atsargiai ver
tinant, naujoji sąjunga jau turi 1 milijoną narią.’i Anglą prof.sąjungą 
vadai mano, kad šis skilimas pagilins .^konfliktą tarp Mafshallio 
plano šalininką ir tarp kominformo draugą. 
Amerikos prof.sąjunga CIO prižadėjo Leonui Jouhaux paremti naujos" 
są jungos, prašymą priimti ją į Pasaulines Prof.Sąjupgas.
”: Reikia pastebėti, kad pastarojo meto streikai daugelyje vįetą

buvo skelbiami be darbininką sutikimo. Ten, kur streiką klausimas: 
buvo sprendžiamas slaptu balsavimu, darbininkai pasisakydavo prieš jį. 
Pav., Citroen firmos darb.’ 4978 balsais pasisakė prieš streiką ir tik 
1201 balsu už streiką. Kai kur prieš streiką pasisakydavo iki 80%? 
bet tais ątvejaisx kai streiko klausimą balsuodavo neslaptai ir jį 
spręsdavo specialus komitetai..rezultatai gaudavosi kitokie. Kalbama, 
kad čia veikdavo grąsinimai ir kt.represijos.-

Pačioj Sov.Sąjungoj darbininkai apie streikus ir’ sapnuoti 
negali. Ten už panašias mintis gręsia Sibiras ir kalėjimas, bet demo
kratinėse šalyse komunistai savo spekuliacijai naudoja visas priemones, 
kad tik pasiektą tikslą. 0 jis yra aiškus: svetimą kraštą užgrobimas, 
smurtas ir teroras. s

oOo

DIESIS SILUETAS ANAPUS ATLANTO.

J.A.Valstybią darbininkai yra susibūrę į dvi didžiules-pro
fesines sąjungas: Amerikos Darbo Federaciją (AFL) ir į Industrinią 
Organizedją_Kongresą (OlOrCongress of Industrial Organisation). 
Pirmoji įsikūrė 1881 m. po ne visai vykusią bandymą suorganizuoti 
JAV darbininkus, .tauroji susiformavo 19?8 m. Pastaroji (CIO) susiorga
nizavo indurstriniu ir pramoniniu pagrindu, gi AFL.pasiliko prie seno 
susigrupavimo organizacijomis pągal profesijas. Ir viena ir kita Prof. 
Sąjunga vengė bet kokios politikos, todėl rinkimuose balsuodavo arba 
už demokratus, arba už respublikonus. Šitokią poziciją joms buvo lengva 
išlaikyti, nes darbo sąlygos ir politinė padėtis Amerikoje yra kitokia 
negu Europoje. Tačiau kartais sunku pasakyti, kur baigiasi grynoji 
ekonomika -ir prasideda ^politika. Politika yra ta pati ekonomika. 
Pav., Anglijoje profesiniai ir ekonominiai darbininką reikalai greit 
persiformavo į politinį frontą ir išėjo į’ viešumą Darbo Partijos vardu- 

J.A.Valstybėse po pirmojo pasaulinio karo buvo daryti bandymai suor
ganizuoti Darbininką ir Farmerią partiją, tačiau jie nepavyko.

Nuo 1932 m.’ JAV demokratai su F.D.Rooseweltu priešaky pravedė 
visą eilę įstatymą, vad.inamą’’New Deal'’, lietusią ir darbininką reikalus. 
1944 m., renkant ROOseweltą trečią kartą į prezidentus, * ** 

. " : • -t ' • . - ---  & ■ ’ ■ į '
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CIO sudarė"politines akcijos komitetu”, kfurio tikslas buvo paremti 
demokratus. Taigi, CIO pirmoji sulaužė profsąjungą neutralumo . 
tradiciją. 1946 m., renkant par.lamentą, laimėjo respublikonai. Po 
rinkimu buvo pravesti darbininku sąjungas varžantieji įstatymai, 
už kuriuos balsavo respublikonai ir dalis demokratu. Sis faktas 
sukėlė ant koją profesines organizacijas ir ju vadovybes.

S*m. spaliu mėn. vienu metu posėdžiavo FAL federacija 
San Franciske ir CIO - Bostone. Be kitu klausimu Čia buvo svarstyti 
ir prezidento rinkimai 1948 m. Nutarta balsuoti tik už tuos kandida
tus, kurie bus palankūs darbininku sąjūdžiui. Sį kartą ir AFE 
sulaužė savo tradiciją ir paskyrė 3 mil. doleriu sudarytai “Edukaci
jos ir Politikos Lygai”, kad ši pravestu rinkiminę kovą. Taigi, abi 
prof.sąjungos su 15 mil. nariu* neskaitant ju šeimų, savo balsus 
atiduos už darbininkams palankius kandidatus.

Negana to, JAV prof.sąjungos pritarė Marshall’io planui, 
sudarė kainu reguliavimo projektą ir savo nutarimais demaskavo 
kapitalistiniu vertelgų užsimojimus pasipelnyti iŠ kainu kėlimo. 
JAV profi sąjungos Žada daryti įtaką, kad komunistai butu išstumti 
iš vadovaujančiu, vietų ir yra linkusios įsijungti ir į Europos 
prof.sąjungų gyvenimą. Žodžiu, organizuotas milžinas pamažu suka į 

"plačiosios politikos kelią. To pošūkio rezultatai gali būti 
nepaprastai dideli ir lemiami darbininkijos kovai už demokratiją 
ir socializmą.

, sasx$=s=5E=ss=sesss:c6Xsa?s5as«sss»
• • . / ' . : ■ . . z. ■.

BALSAS IS RUSIJCS?

Tokiu pavadinimu rusu socialdemt organas "Socialističeski 
Viestnik", leidžiamas New Yorke,įdėjo savo š.m. rugpiūčio mėn. ■ 
numery pluoštą'žinių,apie gyyenimo sąlygas ir nuotaikas pokarinėj 
Sov.Sąjungoj. Žinios laikraščiui pateko ypatingais keliais ir 
patiekiamos seno, nepartinio inteligento. Tokiu Rusijoj dar yra. 
Jie užsimaskavo, prisitaikė ir, kcl nepakliuvo į čekisto rankas, 
Žiūri į gyvenimą savais, ne komunisto akimis. Dėlto jie daugiau 
ir mato. Minėtas asmuo,'atvaizduodamas platesniu,nepartiniu sluoks
niu nuotaikas ir pažiūras, pasakoja;

"Pasakyk ten visiems (užsieny) , kurie'mano, kad pas mus 
yra komunistinė santvarka, kad jie skaudžiai klysta. Komunizmo 
nėra ir negali būti♦ Yra žiauriausia diktatūra Socialiniai skir
tumai yra dicfesm, »agu buvo caro, laikais. Nežymi mažuma gyvena 
geraij milžiniška dauguma skursta, ir daug kas badauja. Vienas 
geras derlius negali pašalinti bado; reikia bent 3-4 labai geru 
derliu, kad visiems užtektu duov.os. Daugiausia badauja darbininkai 
ir ūkininkai, tariamieji "krašto šeimininkai”. Darbininku tarpe, 
kurie uždirba 400 rbl. mėnesiui, gal atsiras kokie 5 % režimo 
šalininku. Jaunimą kaimuose nebėra. Vieni Žuvo, kiti pabėgo į 
miestą^, kiti Šiaip išsislapstė. Beliko seniai, moterys ir vaikai. 
Kolchozininkas-vargingiausias sovietu žmogus, amžinas elgeta, 
ir ju tarpe neieškok režimo šalininku.. Jei. kas įvyktu, kolchozai 
bematant subirėtu.

t "Inteligentu, kaip prieš karą, nebėra^ Jaunuju karta -labai 
geri siauri specialistai, bet be bendros kultūros, ypač komuništai. 
Ir ne jiems priklauso krašto dėkingumas už pasiuntus laimėjimus. 
Didžiulėj daugumoj tai yra nepartiniu_darbas. Partiniai per daug 
suvaryti į kiautą ir netekę laisvo, kūrybingo galvojimo.

' "Sovietu technika, ypaC pastaruoju metu, padarė didelę 
pažangą. Sovietu agentai, kur galėdami, supirkinėjo nauju išradimu 
m-delius, pritraukė vokiečiu specialistus ir mosklininkus, todėl.
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technika smarkiai pasistūmėjo. Sovietų '.industrializacijai buvo pa
švęsta milijonai žmonių gyvybių. Dėl jos plėtimosi skurdę buvo va
romas visas kraštas, bet pasiekta tiek, kiek nebūtų pasiekęs joks 
kitas režimas. Ir kas iš to? Karas viškę išgriovė. Netekom jėgų 
ir pasiryžūmo dirbti. Kam? Diktatūra, ’’toli taikydama”, jau ruošiasi 
naujiems užkariavimams; ruošiasi trečiajam karui, ir visas dabartinis 
penkmetis yra jam skiriamas. Kraštas skursta, o diktatūra milijardus 
paskiria ginklavimuisi. Kų čia padės okupuotų-kraštų grobimas?

"Kas mus valdo? Kompartj.ja, .Vyriausioji Taryba? Juokai;
Juokai yra Vyr.Tarybos rinkimai ir jos veikla. Partija nieko nereiškia 
Partija-tai Stalinas; niekas be jo neįvykstat ir tik Molotovas šiek 
tiek dalinasi su juo valdžia. Kuo ta valdžia laikosi, visi Žinome.* 
Tik tiek pasakysiu, kad dabartinė MGB, pakeitusi NKVD, nėra tas', kas 
savo laiku buvo CK. Ten šėlo partiniu fahatikų gauja, čia dirba gerai 
sutvarkyta mašina,-be sielos, be aistru, bet tiksliai. Kapoja Žmonėms 
galvas ir žudo milijonus taip, kaip gaminamas automobilis ar trakto
rius, -mechaniškai. Aparato dalyviai yra ne žmonės, d automatai, mecha- 
ni'zmo ratukai, kurių darbas ir pareigos yra aiškiai nustatytos ir 
paskirstytos. Nė vienas.jų nežino,-kų daro kitas, tašiau žino, kad jei 
jo'darbas sustos, pradės krikti visas mechanizmas, ir jis greit susi
lauks to, kas jam priklauso. Tardytojas privalo ne tardyti, o apkal
tinti, nes žmogus, vienų kartę patekęs į MGB urvus, yra paskirtas 
sunaikinti. Jis' yra beviltiškai Žuvęs, todėl’ reikia tik sparčiau 
atlikti savo darbęjttV-,b * * ’" *3 įlota ■

”Kas buvo laukiama iš karo? J karę buvo dedama vilčių, kad jis 
atneš naujų gyvenimų. Tačiau niekas nepasikeitė, tik dar pablogėjo. 
Beveik visi nekenčia valdžios, irjei ji laikosi, tai tik teroru ir 
špionažu^ Prieškarų šešių pripuolamai susitelkusių Žmonių tarpe 
tikrai būdavo vienas šnipas, dabar vienas šnipas tenka 4 piliečiams. 
Iš pradžių atsparumas kare buvo menkas: nelaisvėn ėjo šimtai tūkstan
čių. Vokiečiai būtų galėję pasivaikščiodami pasiekti Volgų. Viskų 
sugadino Hitlerio ir jo vadų kvailumas, jų žiaurumas, jų parodytas 
paniekinimas rusų tautai. Ir vokiečius nugalėjo ne Stalino dtratęgija 
ir ne kompartijos pastangos, bet pati rusų tauta, vokiečių kvailumas 
ir jų šunybės. Armija pasireiškė tik 1943 m. pradžioje. ’

^Kas toliau? Badaujame, visur apatija. Nebėra jokių vilčių. 
Negali būti jokios evoliucijos ir revoliucijos. Armija? Karo metu 
joje kai kas pasireiškė, - tai buvo Vlasovo užsimojimas. Žinome,.-kuo 
jis pasibaigė. Ir vis tik Vlasovag iki šiol užjaučiamas vien dėl to, 
kad jis ėjo prieš Stalinę. Armija ir dabar pridabojama. Senieji.
P’Ulkų vadai atleidžiami ir pakeičiami naujais, baigusiais akademijų, 
komunistiškai išauklėtais, ištikimais režimui ir gerai maitinamais. 
De visokių lengvatų jie dar gauna 10-12.000 rbl. mėnesiui. Susitvar
kyta ir su Vakaruose buvusiais belaisviais. Jie .išvalyti ir suprosyti. 
Kai- kurie liko armijoje, kai kurie grįžo namo, o kiti dingo." '

>• "Arbus karas? "Pas mus jo niekas nenori; nebepajėgiam; 7*’*n* 
Bet kų mes Sovietuose reiškiami Ir vis tik karas bus. Ne'dabar, bet 
už 2-3 metų,, gal vėliau. Amerika su Anglija negali karo išvengti." 
Jei jie sutiktų su visais Stalino reikalavimais, ryt bus iškelti* 
nauji, ir taip be galo. Rusijos draugų uždavinys užsieny - paruosti 
Vakaruose tinkamų nuotaikų rusų tautos naudai. Karui ištikus, Stalinas 
panaudos visų propagandos aparatų, "kacl įtikintų rusų tautų, jog priešą: 
nori Rusijų užkariauji ir jų pavergti. Tenepakartoja Vakarai Hitlerio 
klaidos. Tepasako aiskai ne tik žodžiais, bet visu savo elgesiu, kad 
jie eina prieš režimų, ne prieš tautę-ir kad jai neprimes jokios 
priespaudos. Tuomet jie turės rusų tautų savo sujunginink-u,.t

Taip kalba laisvai prasivėrusiom lūpom Stalino rojaus žmogus, 
geras specialistas ir geriau už kitus pamaitinamas. Pro nevilties iį 
ukus iš sugniuždinto žmogaus vis tik prasiveržia.; dar neužmuštos 
vilties gyvas balsas. $ w '

18



-19-
UZ GELEŽINES UŽDANGOS.

Rūsy socialdemokratu laikraštis "Soc.Viestnik", išeinąs 
New Yorke, skelbia patikrint žinias apie Sov.Sąjungą. Kai kūriau 
ty Ziniy Šia patiekiame, kad pavaizduotume Sovietu teroristinės 
praktikos apimtį.

■ -« 1. Vergy darbas Sov.Są jungo j.
Pastarasis karas geležinėje uždangoje pramušė nemažą skylę. 

J Vakarus atbėgo tūkstančiai Stalino valstybės- piliečiu* nepano
rėjusiu grįžti į savo tėvynę. Naujieji rusu emigrantai atskleidžia 
tokiu dalyku* apie kuriuos iki šiol niekas nežinojo. D.Dalinas ir 
B.Nikolajewskis parašė knygą "Vergu darbas Sovietu Rusijoj" 
("Slave Labor in Sovjet Russia",išleista Yale univers. JAV.), 
kurioje sako, kad NKVD eina ne tik politinės policijos pareigas, 
bet kartu yra ir viską apimantis valstybinio ūkio organas, parem
tas priverstino žmogaus darbo išnaudojimu. Autoriai tvirtina, kad 
1945-47 m. Sov.Sąjungoj egzistavo 125 darbo stovyklos su 15 mil. 
Žmonių* pasmerktu vergauti ir mirti. Sis vergu darbas duoda nepaprastą 
pelną, nes jy išlaikymas kainuoja labai mažai. Tausoti vergu nerei
kia, hes vieniems žuvus, jy vietas užima kiti, kuo ir rūpinasi 
NKVD.
, Mokestį už darbą sudaro duonos davinys, nuo 300 iki 1000 gr. 
dienai. Darbas paskirstomas atskiroms grupėms akordiniai. Jei grupės 
savo nustatytos normos nepadirba, jai sumažinamas duonos davinys. 
Nelaimingieji, norėdami išvengti dvigubai ilgesnio darbo ir nuola
tos kęsdami alkį, vienas kitą prižiūri ir seka. Dvylikos valandy 
darbo diena yra normalus dalykas. Alkani, apskurę ir beveik basi 
vergai 4 vai.ryto rikiuojasi į kolonas, kad eity į miškus arba 
lįsty į šachtas. Juos lydi orkestras, simbolizuojąs "kulturos- 
švietimo" skyriaus veiklą katorgos sąlygose. Nors dirbama miškuose, 
bet barakuose nusąlamos rankos ir kojos...

Garlaivis "Džurma” 1933 m. išplaukė iš Vladivostoko į 
Kolyma su 12.000 .darbo vergy. Ištisus metus plaukęs, laivas pasiekė 
Ambarčiką, bet iš 12.000 žmoniy nė vienas į krantą neišlipo - visi 
mirė pakely, .

Sov.Sąjunga produkuoja pusę visame pasauly .iškasamo 
aukso, tačiau kiekviena tona yra apmokama tūkstančio Žmoniy 
gyvybėmis. Kremlius laiko, kad Ši kaina yra nedidelė...

Autoriai’pastebi, kad Kremlius gerai žino, kas dedasi 
tose mirties stovyklose.' Todėl gausiy šeimy motinoms skelbiamos 
premijos, nes valstybei reikalingi nauji vergai. Gi NKVD su savo 
žiauria ir tiksliai veikiančia mechanika yra pasidariusi pelnin
giausia įmonė.

Laikraštis, baigdamas knygos apžvalgą, įvertina ją kaip 
baisy, dar gyvam Stalinui pastatytą paminklą.

2. Diktatūra ir tauta. _
M.Bobrovas_(naujas emigrantas), nagrinėdamas tautos gyve

nimo sąlygas diktatūriniame rėžime, duoda įdomiy pastaby. 
Bolševizmo teorija išsigimė, ir jo praktine veikla remiasi ne 
kokiais nors moksliniais pagrindais, o diktatūriniais metodais. 
Autorius klausia,, ar skaitytojai žino, kas tai yra "didžiyjy 
plokStumy4 (bolšyje ploščady) sistema, kuri taip dažnai vartojama 
Sov.Sąjungoje. Atsakydamas į šį klausimą, jis sako, kad 19I8/I9 m. 
bolševikai likvidavo ne tik "nusidėjusius’* karininkus, kaip 
Petrovą, Ivanovą, Sidorovą, bet išžudė 30.000 karininky vien už 
tai, kad jie buvo karininkai. 1930 m. buvo sunaikinti ne tik tie 
ūkininkai, kurie, apsiginklavę kirviais, šakėmis ir dalgiais, prie
šinosi kolektyvizacijai ir kolchozinimui, bet nuo žemės paviršiaus
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buvo nušluoti ir tie ūkininku- sluoksniai-,---kurie-, išeidami iš savo 
padėties, butą galėję pasipriešinti kolektyvizacijai ir kolchozi- 
nimui. Sį savo tvirtinimą autorius pailiustruoja,,aprašydamas-savo 
pergyvenimus Kubanėj. //’rsui:; elaiaaB .Ww *-**•

."1931 m. buvau Kubanėj- Tai buvo-laikai; kai šiaurės Kaukaze 
viešpatavo ir neribotai šeimininkavo "ypatingasai bolševiku Partijos 
C.K-to įgaliotinis” L.KoganovlĄ. Jis turėjo neaprėžtą galią, nes jo 
uždavinys buvo palaužti Kul. ariės kazoku, nenorėjusiu eiti' į kolcho
zus, pasipriešinimą. .Atvykau į Kubanę, kai krauju aplaistytąs, 
kolchozinimo procesas ėjo į galą. Buvau Brinchoveeko stanicoje (kaime) 
pakely iš Armaviro į NoVorosi jską. Ką Šia pamačiau, to nebūtu ga
lėję padaryti ir žilos praeities škicai..Ar jus Žinote, kas yra 
džunglės?. Kubanės derlingieji juodžemiai buv? prižėlę milžiniškim 
piktžolėtu kurios.dengu namus, portalus ir atrodė kaip didėlės 
džunglės. Kadaise plačios kaimo gatvės buvo nepravažiuojamai uŽŽė-
.lusios ir tik ties "raikomu”, pačiame centre buvo įmanomas. Šioks 
toks judėjimas. Namai išdraskyti’,.'negyvenami,- be dury, be langą. 
Visi gyventojai, kurie n*buvo sušaudyti, išvežti į Sibirą už tai,,, 
kad jie, nors ir nesipriešino,. be c buvo atsisakę suvežti savo ūkiu 
padargus į kolchozo kiemą. Tame išmirusiame kaime aš užtikau kelis 
senukus ir senukes, kuriuos baudžiamasis būrys, dėl visiškos ją 
senatvės paliko- gyvus. Kuo tie žmonės maitinosi, sunku pasakyti. 
Bijodami naują .baudžiamąją burią, • jie-slapstėsi piktžoliąįmiškuose., 
kur Šunės ir katės, tapę laukiniais žvėrimis, su dideliu įniršimu 
puldavo kiekviena pasirodžiusį Žmoguj
.' Autorius prideda, kad ne tik paskiri žmonės, kaimai ir - 
miesteliai "sutvarkomi”, bet likviduojamos ištisos autonominės ' 
respublikos,.žmonės ištremiami į Sibirą arba sušaudomi dėl nepalan
kumo Sovietiniam režimui. Tai vadinasi' lidžiąją plokštumą”, sistema 
ir ją galima pritaikyti kiekvienai be išimties respublikai.4

3»K-aip buvo sunaikinta cečeną-įngųšą respublika.
•Matęs šios respublikas galą, buvęs Grozno Naftos Instituto 

Studentas? dabar gyvenąs Amerikoje, pasakoja, kad jis 1943 m. -grįžo 
į-Grozną,iš kurio-dar 1942 m., arte janf vokiečiams, drauge su Institu
tu buvo evakuotas į Kokondą. • CtwwQ TFtįIF

Grozno mieštas, Čeėėną-ingušą resp,sostinėj turėjo 220.000 
gyventoją. Mieste čečėną kalbos*beveik nesigirdėjo, nors veikė' ■ j' 
kelios "tautinės” mokyklos ir ta kalba ėjo pora laikraščią, egzistavo 
čečėną teatras ir tautinis ansamblis.. Institute buvo pora dešimtą 
Čečėną studentą. įstaigose m&tėsi čečėną ir*-rusąjėhors pastarieji-J 
turėjo mokėti vietinę ksitoąiir r :.■ ,.<m* ei v?a*sv a«.

Kolchozą, toje respublikoje bol&evikal* įvesti, negalė ’j 61t*, 
nes .kalniečiai nepasidavė ir savo ūkius tvarkėsi kiekvienas 
Kolchozai egzistavo tik ant popieric... 1943 mV Grozne girdėjosi, , 
tylios šnekos apie čečėną ir- ingušą-1 iškeldinimą. *1944 m. d-rožnŽ1^' 

.žymiai padidėjo ypatingosios ir eilinės NKVD kariuomenės,dalys, 
kurios atvykdavo amerikoniškais sunkvežimiais.’ Spaudojė~ppa si- 
-dėjo akcija: "Padėkite mūsą^mielai Raudonajai Armijai atlikti 
manevrus kalną sąlygose’. Toliau autorius pasakoja:

"Atėjo 23 vasario man. diena, R,Armijos diena. Vakare- ' 
kareiviai aulose (kaimuose) ir miesto aikštėse sukurė laužus ir 
pradėjo dainas ir šokius. Gyventojai, nieko piktu; neįtardami! šū-- <* 
sirinko pasižiūrėti. Kai žiąrovą skaičius ’’Susidarė gana didelis,♦G 
kareiviai juos apsupo .ir vyrus suėmė. Kai kurie ją turėjo su savimi 
ginklus ir prasidėjo -susišaudymas. per-’kibrj? ŽUVdiffifri3 
suėmimai tęsėsi iki 3 vai., nakties. Moterims buvo įsakyta pasiimti 
daiktus ir pasiru.ošti kelione*.”;u ~ • - -.--’.pii'* >*»•«•

"Naftos ir. M kytoją Institutą studentams buvo įsakytą
vasario 24 d. .6 vai ryto būįi. pasiruošusiems kelione IV Greit-1 atvyko ’
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amerikoniškieji ’’studebekeriai", kuriais studentai buvo išvežioti 
po rajonus. Studentus paskirstė grupėmis, po 20-30 asmeny, ir pasiun
tė'į aulus*. Jy pareiga buvo prižiūrėti gyvulius, surinkti ukio^i,.. 
padargus, javus ir namy apyvokos daiktus. Kai į aulus atvykome, 
visur viešpatavo tyla... Nė vieno Čečėno .ir ingušo guluose nepaliko 
Suimtuosius,vyrus, moteris ir vaikus susodino į tas pat mašinas- 
ir nuvežė prie vagoną., kurie .iš anksto buvo pastatyti. Kalny Aulus 
sutvarkė patys raudonarmiečiai; apiplėšę namus, trobesius sudegino, 
kad’;pandos" neturėt'®, prieglaudos. Tuo pat laiku buvo -paskelbta amnes
tiją visiems, kurie pasiduos, tačiau kai pasidavė, jie buvo, ištremti. 
Šulikvidavus šią respubliką, bolševikai skelbė, kad vietiniai 
gyventojai ’’banditai" nužudė apie 20.000 raudonarmiečiy ir partiečiy.

"Greit atvyko Kursko ir Orio apygardų naujakuriai ir užėmė 
čečeny iringušy vietas. Dalį gyvuliy išgabeno į Orio apygardą., a 
Kovo men. -20 d.- studentus pradėjo grąžinti i Grozną.

.’’Vietiniai respublikos gyventojai LuvO ištremti į Vid.Aziją. 
Partiečioms dayė specia1jus ešalpaus ir sudarė gėrėsnes -sąlygas. 
Srįžusiems .iŠ'Yront o'ordėnaiš apdovanotiems" ir“karo "ūTiŪvyriamš bei 
invalidams buyo leista patiems pasirinkti trėmimo vietą. Taip 
:dinga CeSėny^ingušy respublikaTeritorija buvo, priskirta prie 
Dagestano ir prie. Šiaur-Osetiny respublikos.”- ~~ r--/•* ■.■ -. v- i

''dy' ' (IS •!'Soc.Viesvni-k”i19Ą? m.,, Nr.9(600)
' . . ' Tenka pridurti, kad Pavolgės Vokia čį y. respublikos galas Tl 
.būvp toks, pat. > akis krinta, kad partiečiai, suprask'Snieckai, 
Paleckiui-ir jiems panašūs, gavo specialius ešalonus ir geresnes' 
sąlygas*.. g ' .,</•'? j / ‘.•7 o

.-.'t-?-;. m- •.r-s-o0os««-.-; v'.J i ii
***_ .- <M* A. M»*■ . «t» ** ■ * • * *- - i* si — — SS — — -X — S3 ~ S S SS — — — XZ

Kas gi yra Egyptas. tas nuostabus kraštas tarp orijento ir 
akcidento, tie vartai į dangy ir į pragarą, mūšy kultūros lopšys, ' 
faraony ir Kleopatros šalis, bažnyčios gimtinė, kraštas, kuris prieš 
zK)00-5000 mėty buvo_galingiausia pasaulyje karalystė ir kurio kara- 
liy. kapuose yra užmūryta daugiau turty, meno ir valdžios, negu kada 
kas nors sapnavo. • -

"Kas gi yra tas Egyptas'? - paklausiau aš savęs,kai Aleksandri
jos uoste stovėjau prieš muitininkus, apsirengusius žaliom unifor
mom ir raudonom feskom. "Kur aš esu?" - kankino mane klausimas -j . 
mėlyną, tvankią naktį, kai danguje švietė milijonai žvaigždžiy, kai 
po ištajgingo viešbučio palmėm grojo smuikai, ® gatvėse bastėsi 
būrini benamiu vaiky ir .motery, maldavo svetimšalius išmaldos arba, 
lyg juodi šikšnosparniai susimetą mūry. nišose, prisiglaudę prie 
atmeny miegojo. _ , , . ■ v/.

Mienesiena nušvietė piramides, rūmus, palmes, prabangius 
viešbučius, kavines, krautuves; taikus, Larus, auksu ir sidabru 
išpuoštus tarnus j šilkinius Persijos kilimus, marmuro kolonas, dai
liausius akmens ir kedro medžio raižinius-, o trys žingsniai toliau - 
vargas, skurdas, badas;. badas ir ligos. •

Tą pirmą vakarą aš ieškojau knygos- kuri mane supažindinty 
su tuo kraštu, Račiau, savo mažame lagamine aš. turėjau tik bibliją. 
Atsiverčiau- ją ir'pradėjau skaityti tas vietas, kuriose pasakojama 
apie Egyptą. Ir.turiu pripažinti' šiy dieny Egyptas yra vis tas pats 
biblinis Egyptas. - • ’ - - ■ *-

Vis tas pats Nylas ir tos pačios ligos ir nelaimės. Tos pačios 
piramidės ir vis ta pati socialinėm visuomenės santvarka, kurioje 
alkstančiy ir užuity. darbininką. armijos iki pat savo ankstyvos mir
ties dirba vienui vieninteliam ponui. Tie patys prietarai ir "dakta
rai”, ta pati vergija, badas,'mirtis 60 % vaiky Egypte miršta, • 
nesulaukę 6 mėty, o vidutinis žmogaus amžius siekia vos 50 inety; ...

: - ■ . -
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Bakterijom persisunkęs Nylo vanduo sukelia akių ligas,' kuriomis*, 
serga 70 % visų gyventojų. Tačiau Šitame sausros ir karščio krašte 
Nylas yra vienintelis gyvybės šaltinis» v ;

Milijonai vergų dirba, mirkdami Nylo vandeny4 į jų odę 
skverbiasi tos vandens bacilos, kurios pereina į kraują ir pamažu 
Smogy. Žudo. Naujagimių akys yra juodos nuo uodų, kurie iŠ jų akių 
čiulpia.vandei4 •

Kiek šią žiemę buvo, choleros aukų? To niekas nepatirs. 
?Kismet-lįkimas”, - guodžiasi vargšai ir turtingieji, su tuo tik- 
skirtumu, kad turtingieji skiepyjasi, o vargSai guli gatvių užkam
piuose ir miršta/ '■ •

Žemė, judomasis ir nejudomasis kapitalas,vis dar priklauso 
saujelei Žmonių, kurie, gal but, sudaro 3 % visų gyventojų. , . 
80 % gyventojų yra vergu prąletarijatas, kuris galėtų pavydėti r 
europiečių tvartuose esanciems gyvuliams. Dėl menko atlyginimo 
tarnautojai, valdininkai ir inteligentinis proletarijatas turi • 
naudotis "bakšiš" {dovanom), ir tai vadinasi: korupcija,

Iki šiol valdančiajai Egypto klasei socialinį įtempimą 
sekėsi pakeisti nacionaliniu. Sukis, kad "Anglai yra kalti",.visuomet 
veikdavo. Tačiau dabar pašos ir turtingieji savininkai yra tokioje 
padėtyje, kaip tas burtininko mokinys, kuris, iššaukęs dvasias, 
nebegaįi jų atsikratyti. Šukiai "Suvienyti Sudaną ir Nylo slėnį po 
eg^ptiska karūna" yra naujos pliauskos nacionalinių liepsnų laužui. 
Tačiau nebetoli tas laikas, kai pašos ir felachai nebesivienys 
demonstracijai prieš atėjūnustir svetimšalius. Tuomet paša ir 
felachas atsistos veidas prieš veidę, ir socialinis klausimas 
turės būti išspręstas. . .

Jakob Altmaier, "Telegraf".

‘ ===000=== ' '====================== ...

I. S PLATAUS PASAULIO. ■

Triukšmas po savivaldybių rinkimų

Per paskutiniuosius rinkimus į Anglijos savivaldybes 
konservatoriai laimėjo 717 vietų, gi darbiečiai prakišo 64J vietas. 
Anglijos konservatoriai ir garsieji jų vadai tuojau pareikalvo, 
kad butų perrinktas parlamentas, nes, girdi, Anglijos piliečiai 
savo balsavimu į savivaldybes parodė, kad Darbo partija neturinti 
pasitikėjimo. Šitoks konservatorių elgesys yra visai suprantamas. 
Jų nervai nebeišlaiko, kada darbiečių vyriausybė griebia už 
skaudžiausių konservatoriams vietų^ir,pav., rengiasi nusavinti 
plieną ir gfelegį, siaurina Lordų Rūmų teises ir pan. Darbiečiai 
Anglijos parlamente turi absoliučią daugumą ir, be to, rinkimuose 
paduotų už Darbo partiją balsų skaičius nesumažėjo. Po Šių rin
kimų savivaldybėse priklauso darbiečiams 4654 vietos, nepriklau
somiems (artimi’darb.) - 4277» kon.servatoriams-31934 liberalams- 
600 ir komunistams-7 vietos. Taigi, darbiečiai pirmauja. . /

Dėl Prancūzijos savivaldybių rinkimų 'būta ne mažiau trukumo. 
Čia vaizdas kitoks: MRP (katalikai) napąrastai pralaimėjo, komunistai 
taip pat prakišo, bet už tai laimėjo de Gaulle "Tautinė Vienybė" 
Kad de Gaulle laimėjo MRP sąskaiton?nėra nieko nuostabaus, nes 
vidurio sluoksniai ieško pastovumo ir dažnai_keičia savo pozicijas. 
Prieš kurį laiką mes buvome suraminę tulus mūsų katalikų entuziastus, 
kurie smarkiai džiūgavo dėl pirmojo MRP laimėjimo, įžiūrėdami tame 
socializmo krizę, kad tai tėra laikinas reiškinys. Mūsų teigimas, 
pasitvirtino. Dalį svyruojančio vidurio pagavo de Gaulle, kuris 
atstovauja 200 Prahcūjos šeimų, kuiioms prieš karą priklausė’ visi 
monopoliniai kapitalai. Prancūz jos darbo masės tą monopolistų

22



-23-

laimėjimą gerai suprasta. Komunistai pralaimėjo todėl, kad. jie 
demagoginiais pažadais buvo, pavylioję tokius sluoksnius, kurie 
jiems jokiu^budu nepriklausė._ ;

_ . . Džiūgaujantieji ir liustantieji nutyli faktą,, kad Pran- .'
cuzijos mažųjų (iki lo.ooo gyventoją) miestu rinkimai duoda-Šiuos 
rezultatus: socialistai - 7164; de Gaulle ’’Tautinė Vieny be "-3214, 
komunistai - 2880 ir MRP - 1461. Jd mu, kas. Šia dabar laimėjo1? ' . 
Socialistams, nešantiems sunku Prancūzijos valdymo jungę, tenka . 
nugalėti visokias priešu statomas kliūtis ir kovoti/ su šalies 
ūkį ėdančia krize. Ju pozicijų išlaikymas tikrai vertas dėmesio.

' . ■___
' Teisinga nuomonė.

Kyšy su Kominformo atkūrimu ir paskelbtomis komunistu 
partijos Varšuvos konferencijos rezoliucijomis, Leonas Blumas 
laike reikalinga kreiptis į Prancūzijos socialistu partija su šio 
įvykio įvertinimu. Jis, tarp kitko, sako: "Tos rezoliucijos reiš
kia ne k^ kitę, kaip karo paskelbimą visą. kraštu socialdemokratijai, 
gi Prancūzijos socialistu partija pirmoje eilėje."

Nagrinėdamas komunistu manevrus, Leonas Blumas toliau v 
pažymi, kad komunistai, kovodami su sociėldemkratija ir bandydami 
išblaškyti jos jėgas, tuo pačiu pasitarnauja reakcijai.

Girdėtos Giesmės.

Senoji 1919/20 mėty rusu emigrantu karta dabar pasipildė ' - 
naujais Žmonėmis, atėjusiais is bolševiku valdomos Sov.Sąjungos. 
Naujieji emigrantai, išaugę bolševikinėje aplinkumoje, susidūrę 
su Vakarais, suprato ir pažino skirtumus, kurie yra tarp Rytu 
ir Vakaru. Juos pažinę, tikrieji Sovietu žmonės nebepanoro gyventi 
savo "saulės apšviestoj" tėvynėj ir skui-džią emigrantu būklę bei 
nykią ateitį vertina daugiau negu Stalino rojų*

Naujini ir senieji emigrantai suėjo į kontaktą ir,savaime 
suprantamė, bendrai galvoja apienacionalinės Rusijos atstatymą. 
Viltis tokioms mintis duoda neaiški padėtis, nesusitarimai tarp 
alijantu ir trečiojo karo galimybės. Jie planuoja busimosios 
išlaisvintos Rusijos santvarką ir‘stengiasi numatyti 'jos įgyvendi
nimo programą.

Štai senujį emigrantu leidinėlis "Sargybinis" (ęosovoj), 
Nr.27, pažymėtas Šukiu "už tėvynę, garbę.ir laisvę", aiškiai 
atsiduodąs caristinės Rusijos Šukiais "už tikėjimą, carą ir tėvynę", 
savo skiltyse talpina "Sutrumpintą Išlaisvintos Rusijos Programą", 
kurioje sakoma: "Tautos ir teritorijos, kurios dabar įeina į . " 
Sovietu Sąjungos sudėtįsudaro Rusijos valstybę" (Rosyjskoje 
Gosudarstvo)'.’ Zodelis’’dabar" atskleidžia programos autorių 
užsimojimus ir tikslus. -

Kitame programos skyrely rašomarJ’Atskiros tautos, turin
čios būtinus istorinius, kultūrinius ir ūkinius duomenis, Rusu 
Valstybės rėmuose galės sukurti s§ vi valdas’.1 Savivaldų apimtis 
programoje neatskleidžiama ir neTsfyŪRŪnama, todėl neaišku, ar ji 
daug skirsis nuo vietos savivaldybių •’savivaldos". Arba, toliau 
sakoma-- "Rusijos užsieniu politika turi garantuoti jai taiku -.i 
vystymąsi_ir atitinkamą vigtą pasaulio tautu tarpe".

Musu atminty yra išlikę kai kurie gen.Vlasovo Rusijos ’ r | 
atkūrimo programos dėsniai. Tenka pripažinti, kad ger.Vlasovas ir 
tie sluoksniai,• kurie apie jį spietėsi, buvo sudarę tokią programą, 
kuriai daugeliu atveju galima buvo pritarti, pa vVlasovas
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Ukrainai pripažino visišką nepriklausomybę ir nepretendavo į Balti
jos kraštus. Be to, programa ir šiaip buvo radikali, nežiūrint, , 
kad 31 buvo sudaryta ir paskelbta Vokietijoje, nacię laikais. .7 

’’Sargybinio” programa prie šios programos duoda prierašą’, 
kuriame sako, kad programa sudaryta susitarus su aacionalinio , 
sąjūdžio atstovais Rusijoje ir kad turima vilties, jog lojalios 
Rusijai tautos jai pritars.

Užsimojimai aiškūs ir mums gerai Žinomi iŠ tę laikę, kai 
caro generolai kovojo už "vieningą ir nedalomą. Rusiją". Panašius 
užsimojimus turime įsidėmėti. ' • •

= 0 • ...
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. ' .... ■- nk,K'2 Redakcija turi galjmjbp p skalbti
scO'J-i .-~ ’ nesenai Svedijon nuvykusio musę Orgahi-.

f. 1?*r ■ zacijos nario laiškus. Jie skelbiami tam,
kad painformuotę norinčius vykti 'ivediįon 

i; .;.;..* / apie kelionės sąlygas ir įsikūrimo galimybe
r : ui . ‘ Čia duodame du pirmuosius laiškus. **•'*

' ^Suglausta ir esminė informacija, manome,
bus naudinga besidomintiems Švedija. 
Laiškuose mažiau esminiai dalykai išleisti.

”A.K". Redakcija.
Pirmasis laiškas,

Granna, 1947 m. lapkričio 30 d.
Šiandien sueina lygiai trys savaitės, kaip atvykau į šį va 

^e?iožės1fspu5Žius°riU pirmuosius mano dar nebaigtos j»
IŠ Stuttgarto išvykome lapkričio mėn. 8 d. Musę transportas 

susidėjo iš 46 emigrantę: 2 Cekosl.-Vengr. žydę, 24 Lenkijos žydę, 
1? estę,vienos vokietės ir vieno lietuvio. Mus lydėjo 4_palydovai. 
Stuttgarte buvo paduotas spec. II kl. vagonas ir tokiu būdu be 
persėdimo, Basel-Stockholmo ekspresu per Hamburgą,. Flensburgą 27 
vai.bėgyje pasiekėme Kopenhagą. Flensburge buvo trumpa, maždaug'?, 
pusvalandį trukusi sienos kontrolė. Vokiečię ir danę valdininkai 
patikrino tiktai dokumentusj bagažas buvo praleistas be patikrinimo. 
Mums Čia teko palaukti vietinio traukinio, einančio į Helsinghorą, 
paskutinę Danijos stotį.. Ją pasiekę, visi su bagažu persikraustėme 
į laivą-keltą ir už pusvalandžio išlipome Halsingborg’o uoste, 
Švedijoje. Buvo pats pusiaunaktis* Po trumpo dokumentę patikrinimo, 
galėjome sėsti į laukiančius, iŠ anksto IRRC užsakytus autobusus, 
ia mus pasitikęs IRRC atstovas Švedijoj paėmė visus savo globon, 

nežiūrint, kad ne visi vyko po IRRC vėliava, ir taip mes nuvykom 
į pajūry esančią vasarvietę - drenas pilį. Pakeliui užtrukome viena
me policijos punkte, kur paviršutiniškai buvo patikrinta visę . 
sveikata ir dokumentai. Trečią vai.ryto pasiekėm nakvynės vietą, 
drenas vasarvietė randasi prie Oresundo sąsiaurio. Ją sudaro pilies 
rūmai, parkas ir jame esantieji 10 miniatiurinię namukę, kurie yra 
labai gerai įrengti: su elkktra, vandentiekiu, kanalizacija, elektr. 
Šildymu ir kt. patogumais. Kiekvienas namukas turi 4 gyv. kambarius, 
kurię kiekvienam yra 4 (dvieję aukštę) lovos, fasarvietė priklauso 
švedę profsąjungoms ir vasaros metu esanti viena iš brangiausię. 
Kadangi Šiuo metu vasarotoję nėra, tuose nuauk ose' mes laisvai ir 
patogiai susitalpinome. .
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Rgikia pažymėti, kad lyd. personalas mumis nuoširdžiai ir atydžiai 
rūpinosi visę kelionės metę ir, kiek galėdamas, stengėsi sudaryti 
galimaį patogesnes keliavimo sęlygas. Taip'pat nuoširdžię globę 
pa jutome^ iš TRR C Bvedijoę skyriaus, kai. seknnčlę dienę pusryčiu 
metu.puošnioje pilies salėje buvome oficialiai pasvekinti, laimin
gai atvykus Į šį kraštą. Taip pasibaigė pirmasis kelionės etapas.' 

Toliau, paaiškėjo, kad tuo tarpu esame lyg ir karantine, 
nes niekur negalima išvykti ir, taip pat, niekas, negali musę, 
lankyti. Švedei turėj-p kruopščiai patikrinti mūsų sveikatę. ’ ' '

'Atsivežti is Vokietijos sveikatos pažymėjimai čia nepripažįstami.
Tikrinimas užtruko porę dienu,, nes vėl reikėjo visus gabenti į UŽ 
50 klm. esantį miestę, kur buvo -valst. ligoninė su visais moder
niškais . sveikatos tikrinimui įrengimais. IŠ musę, grupės rado 
poręz sergančiu T.b.c. ir vienę įtartinoj sveikatos būklėj.
Atlikus Šiuos formalumus, nebebuvo kliūčių gauti maisto korteles 
ir, turint pinigu'ir išlaikymo garantijas, vykti kur patinka. 
Sstaį-,,kurie .visi čia atvažiavo savo giminiu ir globėju sąskaita, 
išvyko pas juos. Čia noriu pridurti, kad visi, kurie vyko IRO žinioje 
jau nuo Hamburgo už kelionę turėjo patys sumokėti krašto valiuta.

■Žinoma, už juos sumokėjo ju giminės Švedijoje. Kai kuriems išvykus, 
pirmos savaitės gale vasarvietėje likome 23 asmenys. Švedu įstaigos 
turėjo mus įjungti į darbo prooesę. Mes, tik atvykę, iš IRRC gavome 
po 5 kr. kiekvienas pašto ženklams ir kt. reikalams. Organizacija 
savo'globę nutraukiu tada, kai kas nors garantuoja už pradinį ' ; 
išlaikymę. Kadangi čia buvo labai nuošali vieta, antros savaitės; 
pradžioje mus perkėlė gilyn į kraštę, a.rOiau pramonės centru.
Tokiu budu atsiradome kurortiniame, 125’-) gyv. miestely Granna, 
ant Vattern .ežero kranto. Vieta, čia labai graži. Mus• apgyvendino 
viename viešbuty-pensione, kurį IRRC orę. išnuomavo specialiai,•: 
emigrantams. Atvykus į Granna, artimiausio apskr.miesto laikraš
čiai; tuo jau apie mus ganu smulkiai pvraSė. ' . -į

. Kol neturiu darbo ir pastovios-pastoge, kol esu be vietiniu 
asm. dokumentu, ir kišenėje skamba voš pora kronu, - savijauta 
ne labai maloni, parbo problema paskutiniu laiku čia labai sun-, ; 
kiai sprendžiama.

žmonės Čia labai geri, mandagūs, tačiau užsieniečiu 
atžvilgiu, ypač lenku ir žydu, gena šaltoki. Pabaltieciai yra gana- 
maloniai sutinkami, ypač estai. Pastarieji (ju Čia priskaitoma ikį 
25».OOO$ čia gana stiprioj susiorganizavę: turi savu laikraščiu, 
estiškę skyrių viename is didžiųjų Stockholmo laikr., net savo 
įmonių ir verslo įsįaigi;. • ■

Kai kurie is atvykusiuju jsu nusivylė ii skundžiasi... 
Kitais Švedai nepatenkinti. Pirmosios įsikūrimo dienos tikrai 
sunkios, ypač, tiems,karia. Čia pakliuvo ar dar paklius su didesnėm 
Šeimom ir yra vyresnio amžiaus". Tokiu atveju, nežiūrint ir 
vietos įstaigų pastangų bvi geros valios,pradžioje tenka atsidur
ti prieš beveik nenugalimus sunkumu^. Bet apie tai sekantį kartę. /
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Antrasis laiškas.

1947 m.gruodžio 5 d*,Granna.
• Granna, 1947 m._ gruodžio men. 5 d.

Nesenai aš aprašiau savo kelionės eigą nuo Stuttgarto iki 
Granuos. Šiandien, kai laukai ilsisi apkloti bent pusmetriniu sniego 
patalu, kai medžią šakos linksta po sunkia jo našta ir nusistovėjęs / 
geras, lengvas rogią kelias primena lietuvišką žiemą, noriu pasidalin
ti toliasasniais pirmame laiške žadėtais įspūdžiais.

Arbetsfbmedlingeno ištaiga (panaši į vok.Arbeitsamt’ą), ku
rios veikimo plotas yra visa krašto teritorija, tiesioginiai turėjo 
pasirūpinti likusiais iŠ musiji transporto 23 asmenimis, kuriu tik 
14 buvo darbingi. Kiti buvo maži vaikai ir nedarbingi šeimų nariai. 
Pagal specialyoes 3jie pasiskirstė sekančiai; 2 siuvėjai, 3 siuvėjos, 

2 staliai, 1 tekstilės darb., 1 auto-mechanikas, 1 siuv.mašiną, mechan.j 
1 kalvis, 1 šaltkalvis ir vienas inžinierius. Kad visiems šiems 
asmenims parūpintą darbą ir atitinkamas t* Įp & 4,i? betsformedlingeno 
užsieniečiu reikalams atstovas turėjo sugaišti 3. savaites. Priežas
tis, dėl kurią darbo ieškojimas ilgai užtrunka, noriu čia paaiškinti.

Karo metu ir kurį laiką jam pasibaigus, Švedija buvo žydinti 
salelė. Paskutiniu metu ji yra patekusi, dalinai ir įstumta, »į finan
sinius sunkumus . Bendros praūžusio karo pasėkos ją taip pat skaudžiai 
palietė. Šiandien didžiuliai plakatai visus kviečia taupyti ir nepirkti 
prabangos dalyką. Tuoj po karo didžiulės pinigą sumos buvo investuotos 
į prabangos prekes; kristalą, porcelaną, užsienietiškus kailius, 
paskutinio modelio amerikoniškus automobilius ir t.t. Be to, 3 mili
jardą:.paskola kaimynui ir eilė šalutiniu priežasčią atsiliepė į 
finansinį tautos pajėgumą. Pusiausvyrai palaikyti reikėjo skolintis 
iŠ U.S.A doleriu (100 milj. kroną sumai). Užsienietiškos darbo jėgos 
importas, dar prieš metus tiek reikalingas ir pageidaujamas, paskuti
niu metu tapo nebeaktualus. Krašte jau dabar yra apie 80.000 užsienie
čių, kurie mažoje, 6 milj. gyv. tautoje sudaro gan Žymą procentą. 
Be to, nežiūrint galimą dar didesniu ekonominiu sunkumu* į šį kraštą 
legaliu ir nelegaliu budu visą laikę veržiasi minios karo audros 
išvargintu žmonių. Tuo tarpu darbo užtenka visiems, kai kurios 
specialybes, ypatingai pramonėj, net pageidaujamos, bet ir čia laiki
no pobūdžio sunkumai verčia mažinti gamybą ir net uždaryti kai kurias 
įmones. Kadangi Švedija veik Visai neturi akmens anglies ir yra vienas 
iš daugiausiai elektrifikuotu kraštu* tai dėl praeitos vasaros sausrą) 
teko suvaržyti elektr.srovės naudojimą. Suvaržymas labai palietė 
moderniškus, Jungt.Amerikos Valstybių pavyzdžiu įrengtus_f&brikus, 
kurie varomi vien elektr. jėga ir į kuriuos daugiausia būdavo verbuo
jami užsieniečiai darbininkai. y1.

Butą padėtis, anot švedą oficialią įstaigą pareiškimą, $ra 
katastrofaline. Norint apsigyventi Gdteborge ar Malmb, reikia turėti 
specialius leidimus, kurie gaunami tik tuomet, kai surandama laisva 
patalpa. Neturint asmenišką pažinčių yra labai sunku rasti kambarį 
arba butą. Butus normuojančiu įstatymu nėra, todėl išspręsti kam
bario klausimą čia yra sunkiau negu Mūnchene ar Stuttgarte. Tuo labiau> 
kad šiandien,pakilus konjunktūrai, nebesitenkinama mažu buteliu ir 
reprezentacijai dažnai skiriamas visas namo aukštas. Stockholme 
nedidelis mebl., su patogumais kambarys kainuoja iki 150 kronu mėn. 
Nauju gyv.namu statyba ir dabar dar beveik nevyksta, nes trūksta 
medžiagų, ypač vidaus įrengimu* kurie anksčiau būdavo importuojami 
iš Vokietijos. Anksčiau vyriausybės duoti leidimai įvažiuoti dabar 
dar galioja, +:odei, nors ir mažesniu mastu, bet nauji darbininkai 
nuolatos atvyksta.

26



Dabar trumpai parašysiu apie darbo sąlygąs ir apie reikalavimus, 
statomus jo ieškantiems.

Metalo ir -odos gaminiai,' baidai‘ir bate i^_ gaminami moderniš
kais darbo metodais organizuotuose fabrikuose. Rubai siuvami dide
liuose konfekcįopubšc. Darbas suskirstytas atskiromis operacijomis, 
atliekamomis paskiro žmogaus. Užtenka Įgusti į vieną, iš ją, ir esi 
kvalifikuotas darbininkas, atlyginimo atveju lygiavertis piling kva
lifikaciją amatininkui. Dėl to mus v tipo ‘'Siaučiai" darbą, randa 
tik mažuose miesteliuose-taįso fabriku batus. Fabriko gaminiai-ir 
pigesni'ir geresni. Konfekcionucse siutus rūbus, gražiau sukerpamus 
kaip JAV, Čia dėvi ir darbininkas ir milijonierius, ir abu patenkinti. 
Kaip visame pasauly, taip ir Švedijoje tik moterys daro išimtj, - 
joms nemoka Įtikti geriausias konfekcionas. Siuvėjos turi specialia 
klijentūrą ir, žinoma, gerai uždirba.

Įvairiu specialybių inžinieriams bai -gydytojams kalbos mokėį 
jimas yra būtina sąlyga. Tuo klausimu čia nedaromos jokios nuolaidos. 
Paskutiniu laiku gauti intelektualini iarbą, ęav., inžinieriui, yra 
labai sunku. Jei kartais ir pavyksta, tai todėl, kad neatsiranda 
vietinio. Nemokant kalbos, be protekcijos negausi nė braižytojo vietos. 
Apie kitas intelektualinio darbo sritis netenka ir kalbėti,-yra vie
tiniu jėgą perteklius. Užsieniečiai rašytojai, poetai,- juristai, buvę 
aukšto rango karininkai Šia dirba paprast-; fizini darby. Laikraščiai 
marguoja skelbimais, kad ieškoma darbo, arba norima atvykti iŠ 
Danijcą Norvegijos ir kt.kraštą^ Užsienietiška darbo jėga švedai yra 
nusivylę; užsieniečiai nepastovūs darbe -ir dažnai pabėga. Iš keliu 
atsitikimu daromos bendros išvados. Tęs-pat ir su neteisingai pareikš
tomis specialybėmis4 darbe nepateisinąs save darbininkas sukelia 
nepasitikėjimą ir.kitais. Todėl dabar, jei“kas pasisako esąs specia
listas ir nęturi Įrodančiu dokumentu» priimamas tik .mokiniu, jei,žinoma 
yra jaunesnio amžiaus ir prašomas darbas nesurištas su kalbos mokė
jimu. Amžius čia turi daug svarbos. Krenta i akis, kad laikraščiu 
skelbimuose paieškomi tik jauni vyrai (18-24 m) ir merginos (14-18).. 
Tokie darbininkai Įmonei pigiSu atseina: nes dažniausia yra nevedę, . 
reikalingi tik vieno kambario ir atlieka tą patį dirbą. Yra rūbu 
gamyklų* kur, .išskyrus meisterius,, dirba vien jaunos mergaitės, nors 
gaminami išimtinai vyriški rūbai. Atvykę su šeimomis tuomet, lengviau 
gauna darbą, jei įmonėje sutinka dirbti visi šeimos nariai," ar bent 
jau žmona. įmonė nustoja vieno kambario, bet laimi.mažiausia du dar
bininkus. Aplamai, didesnė šeima, ypač su mažais vaikais, susiduria’ 
su dideliais sunkumais.

?. Šiomis eilutėmis aš Visai nenoriu atbaidyti manančius' čia
atvykti, tačiau, susipažinęs'sū dabartinėmis įsikūrimo galimybėmis, 
nedrįstu taip pat kviesti, ypač intelektualu* turinčiu didesnes 
šeimas. Visu specialifetą amatininkai,kvalifikuoti fabriku darbinin
kai, nugalėję pirmuosius•sunkumis, Čia rado ir toliau ras palyginti 
geras gyvenimo sąlygas, ypatingai, jei esama jaunesnio amžiaus ir 
neturima šeimos. --

Nenoriu aprašinėti viskuo perpildytą krautuvių, ją spindin
čiu vitrinų ir .didžiuliu, vidun kviečiančiu reklamą. Paklausa tu 
akį veriančiu ir Vokietijoje -senai nebematytu dalyku čia nėra didelė, 
nes nelengvai uždirbama krona (ypač paskutiniu laiku) dabar taupoma.

Man. išvykstant, daugelis prašė smulkiau aprašyti gyvenimo 
sąlygas ir įsikūrimo galinęybes. Kadangi tuo tarpu neturiu nei laiko 
nei sąlygų rašyti visiems beveik to paties turinio laiškus, tai,siusda
mas su šiuo aprašymu sveikinimus iš Švedijos savo draugams, kartu 
siunčiu geriausius linkėjimus visiems tautiečiams, kurie norės su 
mano informacijomis susipažinti. K.K.
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Mirė Juozas paknys

12-1948 m. sausio mėn. j'd. 17 vai. Reutlingeno apskrities^ 
ligoninėje mirė draugas Juozas Paknys. 1946 m. rudenį jį ištiko 
smūgis, po kurio jis tik palengva atsigavo. Tiibingeno Universiteto

• klinikose išgulėjęs iki 1947 m.pavasario„ jis buvo jau tiek sustiprė
jęs, kad galėjo grįžti pas šeimą. Sveikatai pagerėjus, tų pačių 
metųugegužės mėn. persikėlė su šeima į Reutlirigeną. Netrukus paaiš
kėjo, kad ligonis serga skrandžio liga, ir reikalinga skubi operacij; 
Velionis operaciją pakėlė, pradėjo sparčiai taisytis ir gerėjo iki 
pat Kalėdų. Kužių naktį įvyko nelaukta krizė, spėjamai pakartotinas 
kraujo išsiliejimas į smegenis, po kurio ligonis, pamaži gęsdamas, 
jau nebeatsigavo., ‘ ’

Lietuvos Socialdemokratų Partija, kurios nariu Juozas Paknys 
buvo nuo 1902 metų, jo asmeny neteko gilių ir tvirtų įsitikinimų 
idėjos draugo, nepailstančio kovotojo už socializmo idealus ir savo 

‘krašto laimingesnę ateitį, tyros ir kilnios sielos žmogaus, savo 
veiklą grindusio ne tik protu, bet ir visuomet žmonių‘vargams jautri

1 Širdimi. s 51 vi? £ t■*-T
Lietuvių tauta jame neteko gero sūnaus, giliai mylėjusio^, 

savo kraštą ir žmones, ęašventusio geriausias visuomenininko,kil
nia to Žodžio prasme, jėgas kūrybinei veiklai dėl krašto gerovės.į 
Iki pat paskutinių dienų Juozas Fakj&ys, gyvendamas prievarta apleisto 
krašto ilgesiu, ruošėsi naujiems darbams išlaisvintai tėvynei .ai. 
atkurti. Likimas lėmė kitaip. Palikdami artimiausiai progai Įvertint: 
draugo Juozo asmenį ir jo veiklą, su giliu liūdesiu, netekę mūsų 
idėjiniam darbui nepakeičiamo darbininko,’lydim velionį į kapus.

. .|iVisai jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.
■ • • • ; si
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