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Londono konferencija, iš kurios daug kas plauke sprogusios 
atominės bombos efekto, pasaulio nuotaikose tik laikinai sukėlė 
herimo_bangas. Laikui bėgant,jos vis labiau rimo, ir- dabar susida
ro įspūdis, kad konflikto pavojus, bent artimiausiu laiku, nebeak
tualus. Bet ar pašalintas? Svarbiausias pasauliniam žaidime part- 
neris-USA-.atrodo, nuoširdžiai nori nusikratyti pasaulinių proble-r 
mų, kad apsitvarkytų namie. Ūkinės krizės baimė ir prezidento rin- 
mai šiuo metu pagauna visų amerikiečio dėmesį, ir bendrieji ateities 
klausimai laikinai jam nustoja aktualumo. Europa gilinąs į savo 
rūpesčius, pirmon vieton statydama ūkiško atsikūrimo uždavinį. 
Marshall’io plano realizavimas—vienintelė jos gelbėjimosi prie- 
monė, ir patikrinti sau Amerikos pagalbą, yra svarbiausiais dienos 
uždavinys. Jis yra bendras visai vak.Europai ir reikalauja sude
rintos veiklos.

Tačiau į ištiestų Amerikos pagalbos rankų žiūrima atsargiai. 
Joje matomi netik žadami doleriai, b.et ir penki saujos pirštai, kurie, 
apglėbę artimiausių gelbėjamųjų likimų, gali susiriesti į kietų 
kumštį. Kad Amerika gerų širdį rodo diktuojama realaus biznio su
manymų ir noro padaryti Europų patikima ir pastovia^savo eksportui 
rinka, tuo niekas neabejoja, nežiūrint labai humaniškų motyvų,kuriais 
žadamoji pagalba dekoruojama. Ir todėl Europa nori konsoliduotis. 
Netik tam, kad suderintai pasinaudotų pagalba, bet ir tam, kad sude
rintai gintųsi nuo kreditopįaus, jei šis oabandytų iš dolerių nuvyti 
jai kilpų. Konsolidacijų dantuoja nevien ūkiški motyvai. Po Londono 
konferencijos įvykusiu tariamu atoslūgiu niekas netiki. Viešojo gy- 
vejiimo paviršius lyg iraprimo, bet nerimas nulindo giliau ir vis 
stiprėja. Kiek nuoširdžiai siekiama įgyvendinti pasaulyje taikų, 
tiek vis mažėja viltis, kad ji bus pasiekta. Jėi Sovietai dar nesi
ryžta konfliktui, naujiems užkariavimams, tai tik dėlto, kad nesi
jaučia pajėgūs pradėtam karui laimėti, bet ne dėlto, kad būtų pasi
keitę.' Bolševizmas agresijos neatsižadės, - tokia yra jo esmė; - 
ir tie, kurie mano, kad tik Vakarų puolimo baimė verčia Sovietus 
įtemptai ginkluotis, gyvena iliuzijomis.

Socialistiniai-demokratinė vak.Europa pu&selėja viltį, kad, 
apsivienijus ir sustiprėjus, ji galėtų nušauti du kiškius. Galėtų 
pasidaryti tarpininkų-derintoju tarp dviejų varžovų -USA ir Sovietų- 
kartu kliudydama ginkluotam konfliktui. Be to, apvienyta Europa, 
pasinaudodama taika, galėtų ūkiškai atsikurti ir aprimusiose sųlygose 
vykdyti ūkiškojo ir socialinio persitvarkymo uždavinius. Pati iš
troškusi taikos, ji tikisi susipratimo ir Rytuose.

Reikia manyti, kad greta tų noro diktuojamų siekimų padėtis 
verčia vak.Europų būti realia. Norai norais, o tikrovė neleidžia 
gyventi nepagrįstomis iliuzijomis. Socialistiniai Vakarai jau daug 
turėjo progų įsitikinti, kad su bolševizmu jie kalba skirtingomis 
kalbomis. Ir susikalbėti nėra vilčių'. Ortodoksinis bolševizmas 
nežino.kompromisų savo pažiūrose, siekimuose ir veikloj. Bolševizmui 
tėra vienas socializmo idealų vykdytojas ir reiškėjas -tai jis pats. 
Jei susikonsolidavusi Vakarų socialdemokratija pajėgtų demokratinė
mis priemonėmis įvykdyti socializmo uždavinius, bolševizmui būtų 
atimta iš po kojų žemė ir pasirašytas mirties sprendimas. Todėl mes 
manome, kad visos Anglijos darbiecių, o,juos pasekant, ir kitų
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socialistų, pastangos ieškoti su Sovietais kad ir kompromisais pa
remto bendradarbiavimo, tėra dievobaimingi norai.

'Geromis viltimis nebepasitenkinama. Jau nuo antrojo karo 
puoselėjama Europos unijos-mintis.norima realizuoti. Anglijai ją 
iškėlus ir prancūzamspritarus, ji vedama prie praktiško įgyven
dinimo. Dabar vykstančioje Londono konferencijoje jos’branduolį 
sudaro Anglija ir Prancūzija. Taip pat pakviestos dalyvauti "Be- 
neluks'o” valstybės, o savo laiku buvo pakalbinta Skandinavija. 
Tolimesnėj eilėj stovi Italija, dar toliau - vak.Vokietija, dėl 
kurios nugalėtojai dabar Londone tarsis, kaip palengvinti jaį 

• kelių sutapti ar bent pritapti prie kuriamos Europos unijos.
D. Britanijos dominijų pritarimas tai akcijai jau seniau patikrin
tas .

Kuriamų Europos uniją_reikia pagrįsti stipriais ir realiaįs 
pamatais. Jais gali ir turi būti glaudus ūkiškas bendradarbiavi_-’ 
mas. Sis esminis ir kartu sunkiai sprendžiamas klausimas turi būti 
nugalėtas dabar, kai visi konferencijos dalyviai jaučiasi ūkiškai 
sukrėsti ir galima pagalba siūloma Marshall’io plano formoje. 
Jau dabar ryškus nugalėtini klausimai, k.a. valiutos, muitai, pre
kybinių. santykių derinime ir kt. Bet pavienių kraštų anksčiau 
parodyta iniciatyva, kaip pvz..' "Be.nelnkso"',' ir pasiekti laimėji
mai duoda vilčių sulaukti pozityvių rezultatų.

Kartu'su ūkiniais reikalais.neatskiriamai siejasi poli- • 
tiniai/ o su jais - saugumo ir karinio bendradarbiavimo konflikto 
atiieju problema. Jei Skandinavija, nors ir Labai jausdama Sovietų 
pavojų, viešai ir nedalyvauja Vakarų bloke, tikrumoje, jai tas 
klausimas gal net aktualesnis, kaip kitom mažom Europos valstybėms. 
Tik jai dar neišmuša dvyliktoji valanda. Siekiama sukurti Europos 
unija dabartinėj pasaulinėj konjunktūroj, siekdama būti taikos > 
veiksniu, kartu darosi ginimosi bldkas prieš labai galimų ir grei
tų agresijų.

Vakarų konsolidacija stiprinama dar viena kryptimi - pačios 
darbininkijos tarpe. Netik Sovietai supranta kad jų agresijai 
svarbu.turėti penktąsias kolonas Vakaruose. Be komunistinių par
tijų vak.valstybėse jie spekuliuoja atsiremti į masines darbininkų 
organizacijas, į profesftines sąjungas. Socialistinių Vakarų flir
tas, ypatingai uoliai praktikuotas po karo.. D.Britanijos "Trade-Un- 
ion*’, įgalino Sovietus politiniai jų surikiuotas prof .sąjungas 
įvesti sprendžiamuoju veiksniu į Profesinį Darbininkų Internacio
nalą. Nuo tada Sovietai visą laiką bandė panaudoti Internacionalą 
savo tikslams. Bet ir šita praktika, atrodo, prieina liepto galą. 
Prancūzijos įvykiai daug kam atidarė akis. Reakcija į tuos įvy
kius iš Prancūzijos persimetė į JAV-, o iš ten - į D.Britaniją. 
Bandymo akmuo yra Marshall’io plano vertinimas. Kas aiškiai pa
sisako prieš jį, tas aiškiai pasisako už chaoso palaikymą Europoj, 
ir už Sovietų politiką žvejoti tame chaose savąją žuvelę.

Dviejų didžiausių JAV profesinių organizacijų vadovybė_ 
apsiėmė ir čia padaryti "švarų stalą", jų iniciatyva buvo pasiū
lyta sušaukti Prof.Internacionalo konferenciją ir joje pasisa
kyti dėl MarshallJio plano. Kai tokį pasiūlymą dabartinė vadovybė . 
atmete, buvo pasiūlyta tą klausimą apsvarstyti platesniame vyk
domojo organo gremijume. Kai ir to pasiūlymo nepriėmė, amerikiečiai, 
atrodo, nusitate laužti iš Sovietų einantį pasipriešinimą ir iš
aiškinti padėtį. Dabar jie daro paskutinį bandymą; CIO sekretorius 
Care y vyksta į Maskvą,' kad ten išsiaiškintų konferencijos 
sušaukimo galimybes. Nėra pagrindo manyti’, kad jis ką laimėtų. 
Tada skilimas, jau pasaulinio masto, bus neišvengiamas, juo labiau, 
kad ir D.Britanijos -Union" yra užėmę panašią amerikiečiams
poziciją. -
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Numatoma šį pavasarį šaukti tų kraštų., kuriems bus skiriama Ameri
kos pagalba-, .socialistinių parti jų konferencija, vyks, be abejo, 
ta pačia, socialistinės Europos konsolidacijos kryptimi.

■ Taip vyksta pasiruošimas viskam. '
Be visuomenė s., gyvenimo paviršiuj pastebimų Ženklų, gilumoj 

vyksta intensyvus, aiškų ir konkretų tikslų turįs pasiruošimas. 
Pasiruošimas eventualiam konfliktui. Eisenhpwer*is, rašydamas 
savo įpėdiniui JAV gen.štabe testamentų, aiškiai įspėjo'^. Amerikos 
pramonė, gamindama kasdienio vartojimo gaminius, turi' būti pasi
ruošus-kiekvienu momentu persitvarkyti karo meto gamybai. Be ato
minės energijos plataus panaudojimo karo reikalams, JAV aviacija ' . 
modgrnizuojama ir stiprinama, kad. vigų laikų butų .atitinkamoj 
aukštumoj. Kasdien netikėtai iššoksią žinutė, kad ir JAV- ir 
D.Britanija skubotai ruošia bazes Afrikoj, Azijoj ir net Europoj. 
D.Britanijoj patvirtintas įstatymas.dėl privalomos karo tarnybos, 
o JAV numato karo reikalams mobilizuoti.net moteris. Tas viskas 
turi tikslų ’’patikrinti taikų-’.

" Kuo tokį ’’patikrinimų ; tenka, pateisinti?
Sovietai, surišę savo satelitus militarinėmis sutartimis 

ir visus prikinkę prie savojo tanko, laro paskutinį žygį-smaugia 
Cekoslovakijų. Jei pajėgtų, tų patį padarytų su Austrija ir-Graiki- • 
ja, kaip jau yra padariusi .su Korėja. Atkaklios pastangos laikyti 
Vokietijų kaitinamo katilo padėty, ‘vis kiečiau užskleidžiant gele
žinę uždangų, nuolatiniai bandymai trukdyti pokarinio pasaulio 
apsitvarkymų ramiam, kūrybiniam darbui, dabartinį ’’šaltųjį karų’’ 
vis daugiau kaitinanežiūrint, kad Vakarai nesigaili pastangų • 
jam vęsinti, PragiedrĮėjimo nesimato, nebent iš vis tirštėjančių 
debesų staiga išnirs Šviesus' tėvo Stalino veidas, kad klastingai 
ir laikinai vėl pažadintų Vakaruose gęstančios taikos viltis.

======Įūd=====f=o=s======-======== .

AMATININKŲ ir DARBININKŲ SĄJUNGOS . .’ 
ATSTOVŲ SUVAPAVIMAS.

S.m.vasario. 21-22 d.d. Augsburge įvyko Amatininkų ir Dar
bininkų Sųjungos atstovų metinis suvažiavimas. Jame dalyvavo 36 sky
rių delegatai (iš anglų zonos negalėjo atvykti), 5 Centro Valdybos 
nariai ir būrelis svečių. Šiltais žodžiais suvažiavimų pasveikino 
LSDPartijos Užs.Organizacijos atstovas, vietos LTB k-to pirmininkas ir 
Valstiečių Liaudininkų S-gos.atstovas. Taip .pat buvo‘atsiųsta pa
sveikinimų raštu.' ■ . - .. 1 . '

Po sveikinimų suvaž.prežidiųmas_davė žodį prof.J.Kaminskui, • 
pranešimui^tema ’’Išlaisvintos Lietuvos ūkis ir amatininkų uždaviniai 
jame1’. Virš valandos trukęs prausimas-, atydžiai išklausytas_ir šil
tai priimtas, sukėlė gyvas diskusijas, kurios parodė gyvų mūsų 
amatininkų susidomėjimų ūkiška krašto ateitimi. Diskusijose ypatin
gai buvo pabrėžta© reikalas mūsų amatininkams organizuotisv patikrin
ti juridinę amatininko būklę laisvoj,demokratiškoj Lietuvoj ir iš
kovoti visuomenėje atitinkamų amatininko^vaidmeniui padėtį.

Po to sekė Cgntro Valdybos pranešimas. Praėjusiais metais 
susikūrusi Sųjunga is karto suburė apie 2000 napių, besiorganizuo
dama vietos skyriais. Tremtiniams kilnojantis: is vienos vietos į 
kitų, skyrių skaičius nuolat svyravo. Dabar jų yra 14, su daugiau 
tūkstančio narių, kurių-skaičius Žymiai sumažėjo todėl, kad daugelis 
amatininkų ir darbininkų išvyko svetur. Sųjungos Centras deda pa
stangas palaikyti su išvykusiais nuolatinį ryšį.

Kūrimosi ir veikimo metu didžiulę darbo daugumų turėjo 
atlikti Centro Valdyba, o joje — pirmininkas ir sekretorius.
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Uždaviniu buvo daug, reikėjo Sąjungą legalizuoti, o jos vykdoma- .J 
jam organui patikrinti teisę atstovauti musų amatininku reika
lus okupacinių, organu ir vokiečių įstaigose, reikėjo galvoti apie 
įsikūrimą ir pagalbą savo nariams ir t.t. Centro Valdyba užsimo
jo leisti laikraštį ’’Darbas ir Amatai”^ Su didelėm bėdom pirmasis 
numeris buvo išleistas. Taip pat, parūpinant reikalingų veiklai 
lėšų, teko nugalėti didelius sunkumus. Savųjų jėgų buvo nedaug, 
o prisišaukti pagalbos iš Šalies —nelengva. Kiek veikimo pra
džioje Sąjunga galėjo pasidžiaugti LTB Vyr.K-to parama ir palan
kumu, tiek, pasikeitus K-to sudėčiai, teko nusivilti. Parama daž
nai vifto darbo kliudymu ir vedė prie konfliktų. Daug kam pats 
Sąjungos buvimo faktas kėlė įtarimų bei abejonių, ir reikėjo 
ginti gerą Sąjungos vardą. Tas nepalankumas, atrodo, jau bus nu
galėtas. Bet reikėjo daug darbo ir pasišventimo, kad tokie ir pa
našūs sunkumai butų įveikti. Sąjunga kovoje atsilaikė, įgij'o 
patylimo, pasitikėjimo savo jėgomis ir su gera viltim žiuri į 
ateitį. Po trumpų paklausimų, paaiškinimų ir diskusijų Suvažia
vimas patvirtino. C.Valdybos veiklą, nuoširdžiai jai padėkodamas 
už atliktus darbus.

, Suvažiavimas peržiūrėjo Sąjungos statutą,ir, įnešęs kai 
kurių pataisų, jį priėmė. Po to buvo pravesti vykdomųjų organų- 
Centro Valdybos, Revizijos Komisijos ir Garbės Teismo- rinkimai. 
Išklausius trumpų pranešimų iš vietų bei aptarus einamuosius 
reikalus, posėdžius užbaigė draugiška vakarienė.

Nežiūrint tremtinių padėties nepastovumo, Sąjunga pasi
ryžusi ir toliau energingai^veikti. Norima tremties laiką panau
doti naujų amatininkų paruošimui ir turimų profesnių Žinių pagi
linimui. Tam tikslui numatoma steigti kursus bei užmegsti santy
kius su Vokietijos ir kitų kraštų, profesinėmis sąjungomis, kad 
palengvinti savo nariams laikinai įsikurti naujose vietose. 
Jau užmegzti santykiai su mūsų profesinėmis organizacijomis JAV.

Naujai Išrinkta Centro Valdybėj atrodo, bus pajėgi 
tęsėti ateities uždaviniams. Narių gyv. vietos leis Valdybai dažniau 
rinktis, bendrai aptarti darbus ir suderintai veikti.

Mes,iŠ savo pusės, nuoširdžiai linkime Sąjungai geros 
darbe kloties. Mums atrodo, kad be pilniausio išnaudojimo gali
mybių profesiniai pasiruošti, kurias žada sudaryti dabartinė mu- 
su^globėja IRO, Sgjungai butų labai svarbu palaikyti nuolatinį 
ryšį su išvykstančiais į kitus kraštus nariais, kad jie nepa
simestų, o nujįjose įsikūrimo vietose organizuotų Sąjungos skyrius. 
Taip pat svarbu, kad musų amatininkai-, kur jie bebūtų, gilintų 
savo profesines žinias, stebėtų amatus užsieniuose, mokytųsi 
ginti savo profesinius reikalus,ir, kaip vienas sveikintojų yra 
pasakęs, grįžtų išlaisvinton Lietuvon suderintomis ir sąmoningo
mis gretomis kurti naują Lietuvos gyvenimą, geresnį ir turtinges
nį, kaip buvo, geresnį ir Lietuvos amatininkui.

======o0o======
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JUOZAS PAKNYS.

Šių metu sausio men. pirmomis dienomis senose Reutlingeno 
kapinėse išdygo naujas kapas. Gretimas uosis-sviruoklis savo Sako
mis- paėmė jį savo gibbon ir, pavasariui vėl_sužaliavus, Šlamės jam 
slaptingas.visatos pasakas. Kapą apklojo krūva vainiku, su nuošir
džiais atsisveikinimo žodžiais velioniui Juozui Pakniui.

Kas buvo Paknys? .
Lietuvoje nerasi raštingo Žmogaus, kuris tos pavardės nebu-- 

tų skaitęs ant lietuviškojo lito banknotų. Bet, iŠ kitos pusės, 
lietuviu tarpe atsiras labai mažai žmonių, kurie galėtų pasakyti, 
kad pažino Juozą Paknį tokį, koks jis iš tikrųjų buvo. Tylus ir ma
žakalbis, jis ne kiekvieną įsileisdavo savo sielon svečiu. Bet ve
lionis per daug nusipelnė savo tautai, kad jp minėjimas pasibaigtų 
kalbomis prie karsto. Jis, pasišalindamas is gyvųjų, tarpo, mūsų 
eilėse ilgam paliko neužpildomų tuštumų. Ramus ir skaidrus kūdi
kystėje, skaisčių idealų pažadintas jaunuolis-gimnazistas, nepalau
žiamas ir bėkompromisįnis už juos kovotojas visų savo amžių, viešu
mos vengęs Juozas Paknys visų savo gyvenimų ėjo tiesiu, darbingu 
keliu ir buvo vienas tų, kurie savo dįdeliu moraliniu autoritetu 
veikė aplinkų, pastarajai dažnai to nežinant.

- • ‘ Juozas Paknys, vienas laimingųjų lietuviškojo kaimo vaikų, 
pasiturinčio ūkininko sūnus, gimnazijon pateko tuo metu, kai lietu- 
tuvių tautinis sąjūdis, pradėtas pirmųjų, iš liaudies išėjusių in
teligentų, dar nedrąsiais Žingsniais ėjo į lietuviškąjį kaimą. 
"Aušros", vėliau -'varpo'’ ir "Ūkininko" gadynė. Juozas Paknys gim
nazijų baigė Mintaujoj (Jelgavoj) 1902 metais, tuo laiku, kai bun- ■ 
danti tauta savo■sąmonėjizo procese buvo pastatyta prieš politinės 
Lietuvos ateities klausimų. Ji laukė, koks bus tas gyvasis Žodis, 
kuris'nuties jos politinių siekimų ir kovos gaires. 0 atsakymas į 
tą klausimų jau buvp suformuluotas pirmutinės lietuvių visuomenėj pol. 
organizacijos-Lietuvos Socialdemokratų Partijos-jos 1896 metais pri
imtoj programoj, Kad darbo Lietuva galėtų nevaržomai ugdyti savo 
ekonominį gyvenimų, duodama realų pagrindų-ir-kultūrinei savo atei
čiai, kad Lietuvos darbo Žmonės, vesdami išsilaisvinimo kovą prieš 
kapitalistinės santvarkos negeroves, galėtų stiprėti ir pasiruošti 
naujos, socialistinės santvarkos įgyvendinimui, Lietuva turi išsi
laisvinti iš carų vergijos ir pasidaryti nepriklausoma, demokratiš
ka respublika, sufederuota su kaimynais,- sakė programa.

Niūrios reakcijos metais, carų Aleksandro III ir Mikalojaus II 
sunkios letenos grispaustoj rusų despotijoj toks viešai skelbiamas 
šūkis vieniems musų inteligentų atrodė vaikiškai nerealus, kitiems- 
klaikus ir nepriimtinas,- jog jį skelbė tuomet baisus socialistai. 
Ko.tuomet nesuprato "subrendę" inteligentai, tą pasisavino musų 
miestų uaroininkija, tų karšta širdim priėmė mokslus ėjęs jaunimas. 
Jų tarpe buvo ir Juozas Paknys.

• ■ Trumpu laiku LSBParrija - nors ir didelėmis aukomis - sukūrė 
stiprų darbininkų sąjūdį Vilniuje, permetė jį į Kauną, į Vilniaus 
apylinkės miestelius. Ir kai Juozas Paknys sąmonėjančio jaunuolio 
akimis pradejo'stebėti gyvenimų, socialistinis, o kartu politiniai 
revoliucinis sąjūdis, Partijos nepaprastai energingai vystomas, jau 
ėjo į lietuviškąjį kaimą. įvyko daug kam neįtikimas stebuklas. 
Musų liaudis, šimtmečiais gulta, iš pradžių sveiko gyvenimiško ins
tinkto, vėliau sąmoningo supratimo vedina, masiniai įsiliejo į kovą 
už laisvą ir demokratišką ateitį.

1902 metais baigęs Mintaujos gimnaziją, Juozas Paknys, kaip 
ir daugelis jo kartos jaunuolių, buvo pagautas naujo sąjūdžio ir iš 
karto apsisprendė, įeidamas į LSDPartijos eiles. Jose jis pasiliko 
iki pat savo gyvenimo galo, asmeniškų gyvenimą susiejęs su Partijos 
siekimais ir uždaviniais, - kietas principinėse savo -pažiūrose,'aty- • 
tižiai stebįs gyvenimą, nuosaikus apgalvotuose savo sprendimuose, 
tolerantiškas kitaip scalvojautiems.
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Juozas Paknys neišvengė beveik kiekvienam ano meto inteli
gentui likimo skirtos tragedijos. Juozo tėvai sūnų leido Į mokslus' 
tam, kad jis būtų kunigas. Įprasta musų anų’laikų ūkininko psicholo
gija. Baigus keturias gimnazijos klases, tėvai Juozui pastatė ulti
matumų- arba eik į kunigus, arba-žinoki-e sau. Negaliu pasakyti mo
tyvų, dėlkųrių Juozaš nepakluso tėvų norui : bet nepakluso. Nuo to 
laiko, negaudamas iš namų paramos, vertėsi^ pamokomis ir toliau tęsė 
mokslą. Susikirtimas su tėvų valia Juozui pakniui reiškė daugiau, 
kaip materialinės paramos netekimų. Jis neteko gimtosios pastogės, 
tokios, kokia ji jąp anksčiau buvo. Tėvai Juozo iŠ jos neišvarė, bet 
tarp vaiko, ir tęvų išaugo nematoma,tačiau skaudžiai jaučiama siena, 
nutraukusi daugelį tų intymių saitų, kurie tėvų pastogę daro šiltų, 
'savų'ir neįkainojamai brangią. Vėliau jo santykiai su namiškiais 
io&ilygino. Vėlesniais metais Juozas padėjo jaunesniesiems broliams 
ir seserims, kad ir pavėluotai. eiti mokslus, bet buvusieji santy
kiai nebegrįžo. Kieti buvo tėvai; Šiuo atsitikimu nenuolaidus buvo 
ir Juozas. Reikia pačiam pergyventi panašų IRŽic momentų, kad supras
ti, ką tai- reiškė savy užsidariusiam jaunuoliui.

• Tuo metu revoliucinis rūgimas Lietuvoje, paskatinamas pa
čios Rusijos įvykių, ėjo ’gilyn į liaudies mases. Beveik išimtinai 
LSDPartijos spausdintu, žodžiu vedama politinė propaganda kristali
zavosi tautos sąmonėje į aiškius ir konkrečius uždavinius,-vaduotis 
iŠ carų despotijos J išlaisvinant Lietuvę iš Rusijos jungo. Greitu 
laiku politines sair^nes .brendimas turėjo pasireikšti veiksmu. Bet 
ir čia suaktyvintai mūsų liaudžiai buvo reikalingas pavyzdys. Jį - • 
davė LSDParti.ja, išėjusi viešumon mitinguose, demonstracijose, veik
liųjų caro agentų likvidavimu. degtinės monopolių naikinimu, poli
tinio pobūdžio streikais. Tas paruošiamasis laikotarpis, dabartinei 
jaunimo kartai beveik nežinomas, vyresniosios kitų srovių kartos 
iki Šiol nebuvo objektyviai nušviečiamas ir vertinamas. IŠ Partijos 
jis pareikalavo didelio jėgų Įtempimo, pasišventimo, teisingos 
orijientacijos Įvykiuose. Savo ideologija, revoliucinių sąjudžių- 
pažinimu- bei jaunuolišku entuziazmu tik Lietuvos socialdemokratija 
pasirodė tuomet priaugusi momento uždaviniam ir jų vykdymui. Tuo 
pirmoje eilėje tenka aiškinti jos įgytų didelį pasitikėjimų liau
dy je'; ’ gyvai pasireiškušį net penkiolika metų vėliau, per Steigiamo- 
-jo Seimo rinkimus.

,Baigęs gimnazija, juozas Paknys pastoviau apsigyveno Kaune, 
įsijungė į vietos partini darbą, visiškai pasiduodamas Partijos dis
pozicijon. Kai 1904 metais LSDPartija suorganizavo pirmuosius dvarų 
darbininkų streikus Kaunijoj, Juozas Paknys vadovavo streikų sąjū
džiui Komaro- dvaruose, Baisogalos rajone, ir padėjo ordinarininkams 
laimėti pirmąjį jų mūšį su iki tol visagaliu dvarininku. *

Po dyi® partinio darbo metų. Juozas Paknys susilaukė įprasto 
tuomet veikėjui krikšto, sietuvoje vis intensivejęs revoliucinis są
jūdis ė'jc viešumon. Kai pagaliau 1905 a< prasiveržė pirmoji rusų re
voliucija, Lietuva jautėsi pasiruošusi prasiveržusį carų imperijoj 
sąjūdį panaudoti saviems siekimams. Vilniuje sušauktas Didysis 
Lietuvių. Seimas, Partijos įtakoj įgavęs ryškų politinį pobūdį, metė 
mūsų liaudžiai Šūkį? panaikink Lietuvoje caro valdžios aparatą ir 
kurk savąją valdžią j.

Juozas Paknys. trijų draugų lydimeš, išvyko iš Kauno likvi
duoti caro pareigūnų Jonavos apylinkėj. "Sutvarkęs*’ bene keturius 
vaj.sbius, grįždamas susidūrė su karišku patruliu, buvo suimtas ir 
patalpintas Kaune Kalėjime. Jame išbuvo du metus iki teismo. Teismo 
sprendimu buvo nuteistas trims metams, įskaitant iškalėtą laiką. 
T.ik 1908 metais Juozas Paknys išėjo laisvėn.. Dūma buvo išvaikyta. 
Stolypinas kieta ranka gniuždė revoliucinio sąjūdžio liekanas Rusijo
je, neužmiršdamas ir Lietuvos, prasidėjo plataus masto Lietuvos ko
lonizacija- ir kartu kiekvieno revoliucinio sąjūdžio slopinimas. Atsi
gavęs despotinis režimas suko atgal į praeitį.

6



, - ' ' ! ■

Juozas Paknys, kalėjime visą laikę globotas savo busimosios 
žmonos p.Ievos .Petrąvinaitės ir jos Šeimos, išėjęs laisvėn, 'pasiry
žo baigti aukštuosius mokslus ir 1908 m. įstojo į Komercijos Insti
tutą Petrapily. 1912 metais jį baigęs, sukūrė' Seimą ir apsigyveno 
Kaune. Čia. įstojo ta.rnauto.ju į komercijos banką. Po dvieję metę pra
sidėjo pirmasis pasaulinis karas.

Kai rusai buvo priversti trauktis iŠ Rytprūsię, ir Lietuva 
turėjo būti užleista-vokiečiams, caro valdžios raginimu iš Lietuvos ■ 
pakilo pabėgėliu, banga, kurios Žymią dalį sudarė ir musę inteligen
tija. Juozas Paknys iš Kauno tepasitraukė į Vilnię ir šia laukė atei
nat vokįečię. Vilniuje išbuvo visą okupacijos metą, atliekamu nuo ’ 
darbo laiku įsijungdamas į partinę ir visuomeninę veiklą. Buvo nuola
tinis ‘’Darbo Balso’’ hendradarois, dalyvavo vadovaujančiame Partijos 
kolektyve ir vietiniame Partijos darbe. Per socialdemokratę atstovus 
Tautos Taryboje dalyvavo visę svarbięję to meto klausimę aptarimuose, 
nustatant kovos liniją su gobšiu okupantu. Visuomet ramu^, bet-kie
tas ir-nuosaikus principiniuose klausimuose, realus įvykię vertinime, 
Juozas Paknys daug prisidėjo prie to, kad s-d. laikysena, Ti-utoję.' ir 
T r/boje .privedė prie Vasario 16-os akto. 1918 metę gąle, bolše
vikams artėjant prie Lietuvos, J.Paknys vėl persikėlė.iŠ Vilniaus į 
Kauną ir 1919 m. įėjo į pirmąjį M.SleŽeviCiaus mini^terię kabinetą,, 
kaipo darbo-ir socialinię reikalę ministferis. Mums tas kabinetas 
buvo "karo meto",- reikėjo paskelbtąją nepriklausomybę užtikrinti, 
kovojant su įsiveržusiais Lietuvon bolševikais, ginant kraštą, nuo 
Bermonto Avalovo bandę ir pagaliau išvarant vokiečię-okupantą likučius. 

; ’ Tas herojiškas tautos kovę laikotarpis buvo įvykię persi
laužimo metas_- iš ginkluotu kovę į ramę, bet nepaprastai sunkę 
valstybinio, ūkinio ir kultūrinio kūrimos.i fazę. Jis buvo posūkio:, 
momentu ir-Juozui Pakhiui. Nuo to laiko jis visai atsidavė kūrybi
niam darbui savoj srity, perėjęs dirbti iš pradžią į Valstybei Kon
trolę, o vėliau, nuo 1922 m.*, ,į įsteigtą Lietuvos Banką.

Siame straipsnely neįmanoma duoti kiek pilnesnio Juozo Paknio, 
kaip ekonomisto ir finansininko, veiklos įvertinimo. Trumpai tepa
sakysiu: jei Lietuvos ūkis, dėdamas pagrindą valstybiniam Lietuvos 
nepriklausomumui, vystėsi vis stiprėdamas, tai priklausė nuo sveikos 
Lietuvos Banko finansinės politikos. O Lietuvos Banke Juozas Paknys 
greitai pasidarė jo siela ir faktiškas vairininkas. Įsigilinimas į 
jam‘piatikėtą darbą, plataus masto ūkiškas grotas,-ramus, atsargus 
ir realus, - nematomai kūni josi, visaine krašto ūkyje. Tylusis Juozas 
Paknys Su šviesia šypsena gerais laikais, nuoširdžiai susirūpinęs 
sunkios konjunktūros laikotarpiais, buvo savotiškas veidrodis, kuria
me’ visapusiskai atsimušė musę gyvenimas, - Juozo Paknio asmuo netil
po tik Lietuvos Banke. •

Jei kas manytę, kad Juozas Paknys-ekonomistas, įsitraukęs į 
savąjį darbą, užmiršo, kas jis buvo ideologiniai ir net partiniai, 
tas labai klystę. J.Paknys’niekuomet nebuvo karjeristas. Sotus - 
miesčionio gyvenimas niekuomet jam nebuvo idealas ir akstinas dirb
ti. Velionis . buvo vienas tę retę žmonių, pas kuriuos karjera pati 
ateina į namus ir prašosi priimama. Bet interesantę eiięj'e Juozas 
Paknys ją pastatydavo visuomet paskutinėn vieton. Į kiekvieną, dar
bą, taip pat į savąjį paskutinięję metę, jis nešė visuomeninį pra- 
dg, grindė ji krašto gerovės siekimu, o kraštas jam visuomet buvo 
musę liaudis. Patrijotas kaip retas kitas, jis šlykštėjosi savo meile 
tėvynei afišuotis, ir nešiojosi ją savy kaip retai kam rodomą brange
nybę. Sąmoningas prievolės pajautimas ne tik konkrečiai pavestam * 
darbui ar vedamai įstaigai, bet, visę pirma, išmokslinto inteligen
to prievolė tai liaudžiai, iš kurios kilo, ėjo su velioniu Žingsnis 
žingsninuvįsą jo gyvenimą, lydėjo jį tremty ir užgęso tik kartu su 
gyvybe. •

Juozas Paknys buvo giliai įsitikinąs socialdemokratas. Vieną., 
kartą tą ideologiją pasisavinęs, jis ja grindė visą savo visuomeninę 
veiklą. ' ■
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Socializmas jam buvo ne tik mokslas gyvenimo eigai' tirti, ją su
prasti, matuoti juo gyvenimo reiškinius, bet ir moralinis- žmogaus 
ir jo paties veiklos pagrindas. Dar jaunuoliu įsijungęs į Lietu
vos Socialdemokratą Partijos eiles, Juozas Paknys jau pradžioje 
brangiai apmokėjo savo_pasirinkimą. Bet jaunystės pergyvenimai 
jį tik sutvirtino pažiūrose. Jis jau tada pamatė, kad jo pasirink- 
tas kelias ir ateity pareikalaus auką, bet tai jį tik tvirčiau te- 
rišo su idėjiniu darbu.

1926 mėtyt perversmas Juozo Paknio asmeniškai nepalietė, - 
tokie žmonės kaip jis buvo nepakeičiami ir vadistiniamc režimuį,- 
tačiau jis giliai pergyveno demokratinės santvarkos sužlugdymą ir 
visą laiką buvo neatlaidus režimo priešas. Užtat Juozas Paknys vi
sa siela įsiliejo į rezistencinį sąjūdį, buvo kūrybingas VLIK’o 
sudarytą komisiją narys ruošti planus Lietuvai atkurti, Žinomax 
jau demokratiškai. Ryškus jo suaktyvėjimas partiniame darbe, rūpi
nimasis krašto ir Partijos uždaviniais išlaisvintoj Lietuvoj buvo 
jam ypatingai budingas dabartinėj.musą tremty, - Juozas Paknys gy
veno gyva viltim, kad mes grįšime laisvon Tėvynėn ir is anksto 
ruošėsi įnašui.

Keli prie jo kapo kalbėjusieji įsipareigodami prižadėjo, 
kad mes^ grįždami į išlaisvintą kraštą,: nepaliksime jo palaiką sve
timoje švabą žemėje. Tur but ir velionio buvo toks noras. Žinoma, 
nepali-ksim. Bet mums brangesnis gyvasis. Paknys, jo taurus žmogišk 
kas asmuo,- jo darbą- ir siekimą palikimas i.Šitą jo palikimą gali' 
kiekvienas mūsą pasisavinti. Jaunoji mūsą karta, ypač jo idėją drau
gai, privalo perimai ir nebaigtus Juozo Paknio darbus, jo meilę sa
vajam kraštui, jo svajotus idealus ir, grįžus, namo, pasišvęsti ją 
įgyvendinimui su tokiu atsidavimu, su kokiu jnokėjo dirbti tylusis 
Juozas Paknys.

======š===ž=522š‘š=ŠŽŠ===-==

Dar dėl p.Maceinos ''Socialinės Demokratijos1'.

Mes grįžtame prie p, Maceinos "Socialinės Demokratijos". 
Tęsdamas savo straipsnį "Aiduose", jis apibudina du vienintelius 
socialinės demokratijos "pasiūlymus" -socialistinį ir krikščioniš
kąjį- iš eilės duodamas ir abieją įvertinimą. Apie krikščionišką
jį pasiūlymą p.Maceina sako, kad jis, kaipo krikščioniškai vien-i n- 
telis, buvęs duotas gop.Leono XIII—ojo devynioliktojo šimtmečio 
pačioje pabaigoje, būtent 1891 metais.

Mes norėtume p.Maceiną įtikinti, kad jis klysta. Nuoširdžiam 
Kristaus mokslo sekėjui tėra vienas socialinės demokratijos"pasiū- 
lymas',' ne interpretuojama s, neginčijamas, nepakeičiamas^ - tai 
Kristaus pamokslas nuo kalno. Jame išdėstyta visa krikščionybės 
esmė, tiek._skaidtiai nežemiška, ir kilni, kad, jei žmonija Kristaus 
pamokslų būtą pasekusi, apie socialinę demokratiją nei p.Maceinai, 
nei mums Šiandien netektą kalbėti. Ir jei p.Maceina, ar kas kitas • 
krikšcionią,visgi apie ją savaip kalba, tai tėra,- Kristaus žodžiais 
apibudinant, "pagonies" balsas. Įsiskaityk, p.Maceina, dar kartą į 
’Kristaus pamokslą nuo kalno" ir Tamsta, sutiksi, kad taip iš tiesą 
yra.

Ką p.Maceina ar kas kitas kataliką dabar apie socialinę 
demokratiją mano, tėra kataliką bažnyčios tuo klausimu nusistatymas. 
Bažnyčios, kokia ji yra kasdieniniame gyvenime,su jos vingiuotais 
per du tūkstančius metą keliais, su jos nukrypimais nuo Galilėjie
čio skelbtą tiesą, su jos nepabaigiamais kompromisais realiam gyve
nimui ir nepalaužiamu pasiryžimu bn-įį vienintele Kristaus mokslo 
atstove. Taip mūsą tolimesnį pasikalbėjimą ir norėtume suprasti.
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Kiekvieną klausimu, ypač ginčijamą. galima svarstyti trejo
pu būdu- arba jį iš-esmės pažinti ir tik po to daryti_logiškas išva
das, arba tiriamąjį objektą iŠ anksto sau tam tikru būdu įsivaizduo
ti ir, blogai nusiteikus, gerbiamojo Don Kichoto pavyzdžiu pulti jį 
Yjsu.^*^8s stiprumu bei sujaudintos sielos įnirtimu^ arba, pagaliau, 
is ginčijamo objekto pasidaryti iškamšą pagal savo norą ir paveikslą 
ir ‘’pliekti'' ją iš visy pusiy. Paskutinis būdas yra labai patogus:’ 
iškamša paprastai tyli, net ir neteisingai kaltinama. ’ .

■Mes nenorime p.Maceinos įtarti sąmoningu noru naudotis dviem 
paskutiniais metodais, bet kartu turime konstatuoti, kad jis ir pir
mojo nėra pasirinkęs. Savo straipsnyje jis prabėgom mini K.Marks?. 
Bet prabėgom pažinti K.Markso veikaly esmę tik iš jo knygy pavadi
nimo, iš .nepalankios gatvės daromo jo mokslo įvertinimo yra maža.
0 Tamsta, p.Maceina, vargiai būsi turėjęs rankose K.Markso.'’Kapitaly’- 

- toks -bent susidaro įspūdis. Ir todėl Tamsta, tur but, neturėsi nie
ko prieš, jei čia patys trumpai .išdėstysim, kaip socialdemokratija, 
siedamas! su K Markso darby išdavomis, supranta socialinę demokratiją. 
Prieš tai - viena kita pastaba.

■ • s- ’ - s ? .

' - • ' . . ’ . . ’ M .... y -

’■ Tamstos, pavaizdavimu, žmonijos, istorijoj kovos dėl politinės" 
demokratijos ėjo. sau, • o-socialiniai žmonių, reikalai - vėl sau. Imda
mas dabartinį laikotarpį, Tamsta, rėiski pasitenkinimą.,. kad su politi
ne demokratija žmonija lyg, i,r susitvarkiusi, ir dabar belieka susi
tvarkyti su socialine. Vadinasi, darbai stka-iš eilės, kaip pas tvar
kingą ūkininkę,' vienas po kito. Tikrumoje taip nėra. Politiniu ko
vę pagrinde visuomet buvo ir yra socialiniai žmonių reikalai-?:; Jie,' 
kasdien ir^kiekviename Žingsnyje Žmogy veikdami, verpia .jį.-ieškoti- 
geresnės, išeities ir geresnio jy sprendimo »• verčia jį kovoti.su esa
mais socialiniais blogumais. Organįzuotoj visuomenėj toji kova perei- 
'^a.’į politinę sritį. Kadangi valstybė nuo jos susikūrimo pradžios 
iki Šio momento esmėje visuomet buvo turoingyjy įrankis patikrinti 
jy privilegijuotai padėčiaijy galimumui pavergti ir išnaudoti ne
turtinguosius, o.tuo ir silpnesniuosius, tai*tie silpnesnieji, gin
dami savo socialinius- reikalus, būdavo verčiami veltis į politinę - 
kovę, stengtis valstybėje įgauti daugiau galios, kad galėty gerinti 
savo socialinę būklę. Taip buvo visą Žmonijos istoriją. Ypač tas bu-' 
dingą aštuonioliktojo, devynioliktojo ir dvidešimto Šimtmečiu vidu
jinėm politįnėm kovom, kai į jas- įsifteukė dirbančiyjy masės. Darbi-.' 
nihkui,’ ūkininkui ir bendrai "maža jam Žmogui’ jy socialiniai siekimai . 
visuomet buvo pagrindinis akstinas’eiti į politinę kovę. -Jos, tos 
kovos, tol nesibaigs, kol nebus įgyvendinta tikroji socialinė demo
kratija. Labai suristi dalykai, p.Maceina. Ir jei dabar, dirbančiu-* 
jy dęjudžiui įsigalėjus, socialinės demokratijos klausimas darosi" 
labai aktualus, tai tik todėl, kad dirbantieji ir geros jiems valios 
Žmonės įgauna lemiamos reikšmes politiniame valstybių gyvenime ir, 
ję panaudodami, jau ruošiasi pertvarkyti visę gyvenimą, naują san
tvarką pagrįsdami socialinės demokratijos pradu.

Kaip socialdemokratija ,tę socialinę demokratiją suprantą? 
’’Ateities Keliu" 11-12 Nr. mes tik labai trumpai tepasisakėme. Dabar 
norėtume.kiek plačiau.

. Socialdemokratija siekia.. kad žmonės, bendrai ar atskirai, 
naudingu darbu gamindami jiems reikalingas gerybes, turėtu teisę 
iš pradžiy nors maždaug, o vėliau, praturtėjus, ir visai vienodai 
naudotis savojo darbo išdavomis. To siekimo pagrindas yra. etinis 
principas, kad visi žmonės esmėje yra lygūs ir turi lygias teises į.. ■ 
tai į'"ką. jiems gamta, praeities karty palikimas ir jy .pačiy darbas 
j’ — duoda. Kartu tuo’siekiama, kad žmogus Žmogaus neišnaudoty. .Už* 
tą" teisę vienodai pasinaudoti turimais turtais kiekvienas Žmogus 
turi'ūrTevolę dirbti, ką geriausiai pajėgia.
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Kadangi dabartinėj, kapitalistinėj, santvarkoj '’darbdavys'’ą 
panaudodamas turto privilegiją ir jo nuosavybėje esančias gamybos 
priemones, neteisingai pasisavina kitą pagaminamas vertybes, tai 
socialdemokratija socialinio teisingumo problemą sieja su santvar
kos pakeitimu. Ji siekia &ą3ybos_priemones_padaryti žmonią_bendruo
menės nuosavybe, patį ūkį padaryti visuomeninį, šiekia“Ir ūkio~ 
demokratijos. Ji supranta, kad be ūkio demokratijos negali būti 
įgyvendinta ir socialinė demokratija.

Pati socialinė demokratija reiškia, kad kiekvienam žmogui 
turi būti patikrinta teisė pavalgyti, apsirengti, turėti pastogę; 
teisė būti aprūpintu litoje, senatvėje, virtus invalidu- ar netekus 
darbo, kai bendruomenė nesugeba jam darbo duoti; teisė mokyti savo 
vaikus ir pačiam mokytis, pasinaudojant visu žmonijos sukauptu kul
tūriniu lobynu; teisė būti ir jaustis laisvu, kitiems lygiu žmogumi. 
Žmonės savo gabumais, palinkimais, būdu nėra ir nebus lygūs, bet 
teise.pasinaudoti žmonijos turimais turtais turi būti vienoda. 
Savaime aišku, kad dabar esantieji socialiniai kontrastai, paremti 
turto kontrastais,aturės būti išlyginti.

Bet kaip išlyginti?
Daug kas, gal ir p.Maceina, mano, kad tas daromu tik bol- 

Ševižmo^principu ir jo metodais: ’’buržujai’’ iškraustomi iš butą, 
kurie .išdalinami proletarams;’ patys ■’buržujai1’ vienu ar kitu budu 
išmarinami. 0;ateity - viskas kolektyvo; privati nuosavybė panaiki
nama. Jei ‘’buržująl” kategorijon skirti ir tuos, kurie pratę dėvėti 
švarią apykaklę, tai iš’tikrąją darosi šiurpu.

Tikrumoje reikalas kitaip atrodo. Nauja, socialdemokratijos 
suprantama santvarka diekia galimos visuotinės gerovės-kartu ir 
kiekvieno- ne tiek padalinimu to, kas jau yra atskirą asmeną priva
čioj nuosavybėj, kiek užkirsdama kelią dabar vykstančiam grobimui, 
legalizuotam dirbančiąją*pagaminamo turto grobimui turtingąją nau
dai. Kaip tas vyksta, labai gražiai išaiškino K.Marksas ir jo drau
gas Fr. Engelsas.

Pagrindinę priemonę tam.grobimui pašalinti socialdemokratija 
mato gamybos priemonią suvisuomeninime •. Vadinas, turi būti panai- ■ 
kinta ne naudojamoji, bet gamybos priemonią nuosavybė.

Tamsta, p.MaceinaA manai, kad visuomenės nuosavybėn perim
tos gamybos priemonės neišvengiamai pasidarys valstybės nuosavybe, 
o jos vedamas u&is virs valstybiniu kapitalizmu ir, būtent, tokiu, 
koks yra pas tėvą Josifą. Ir Čia yra didelis nesusipratimas. 
Socialdemokratija buvo ir yra priešinga valstybiniam kapitalizmui. 
Sovietą valstybiniame kapitalizme ji nemato socializmo. Kol valsty
bė bus vieną ar kitą diktatorią įrankis, tol ir valstybinis ūkis 
bus .ją galios šaltinis. Padėtis iŠ .esmės keičia’-si, kai nuosekliai 
pravestoj demokratinėj santvarkoj valstybės aparatas darosi priklau
somas nuo visuomenės valios ir jos pavedimu vienokiu ar kitokiu 
budu dalyvauja visuomeninio ūkio tvarkyme. Tuomet jis tėra visuome-n 
nes valios vykdytojas, ir toks jo vaidmuo darosi tuo ryškesnis, kuo 
daugiau bus pašalinta koncentruoto turbo įtaka ir politiniame gyve
nime. Gerą pavyzdį turėjom ir mes iš žemės reformos. Galingi ir, 
atrodė, neįveikiami Lietuvos dvarininkai nejučiomis eliminavosi iŠ 
viešojo mūsą gyvenimo ir nuslinko į "niekšybę”, kai tik neteko 
savo dvarą.

Socialdemokratija ir ūkiškoj visuomenės veikloj svorio 
centrą perkelia į pačią visuomenę. Visuomenė turės netik ūkyje 
dirbti, bet jį ir tyarkyti. Suprantama, tame tvarkyme per savo or
ganus turės dalyvauti ir patys dirbantieji. Dėl to socialdemokrati
ja socialinės demokratijos siekia per ūkiškąją demokratiją. Toks 
ūkio tvarkymas turės apimti netik pačią gamybą, bet ir pagamintą 

vertybią teisingą paskirstymą. Tuo paskirstymu bus sprendžiamas ir 
socialinis klausimas. Turto kontrastą pašalinimas lygins ir socia
linę žmonią padėtį.
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Visuoisenei rūpės kuo geriau gaminį!, nes tuo to pare*is ir kiekvieno 
gerbūvis. Jai rūpės, kad gamyba butų galimai našesnė ir vyktų_be 
sukrėtimų, todėl ateities ūkis, būdamas visuomeninis, turės būti 
valstybės m^stu organizuotas, planingas ūkis. Todėl socialdemokra
tija tam reikalui ir duoda tiek reikšmės.

Bet p.Maceinai rupi privačios nuosavybės klausimas. Kas-man 
iš to, kad visuomenė ir daugiau "laimės, je'i’"tie laimė jimai" eis į 
bendra katilą, o gyvenimas virs kareivinėm, apstatytom "valdišku 
turtu"? Žmogus nori turėti ir savo turtą, privačią nuosavybę. 
Mes norėtume p.Maceiną nuraminti ne tik žodžiais, bet ir šiandien 
įmainomais pavyzdžiais. Socializmas nenaikina ir nesuinteresuotas 
panaikinti privačią, naudojamąją nuosavybę. Kas iš pagamintą ver
tybių teks paskiram visuomenės nariui, tas bus jo privati nuosavybė. 
Sava pastogė su visais, reikalingais įrengimais, sava biūlioteka, 
savos susisiekimo priemonės ir t.t. 0 kartu visiems atviros durys 
į mokyklas, knygynus, muziejus ir kitus kulturinius įrengimus, sukur
tus bendromis bendruomenės pastangomis.

Anglijos darbiečiai pradėjo vykdyti kapitalistinio ūkio pa
keitimą visuomeniniu. Jau nacionalizuotos anglies kasyklos, elektros 
energija, susisiekimas ir transportas, lygiagrečiai organizuojant 
ir socialinį visų draudimą. Ruošiamasi nacionalizuoti sunkioji_plie- 
no pramonė; Jie netik nepasidomėjo, kas yra pramonės karalių rūmuo
se, jų sąskaitomis bankuose, jų turimomis brangenybėmis, bet, dargi, 
užmoka’už nacionalizuotą turtą, nežiūrėdami, kokiu būdu jis įgytas. 
Anglijos gydytojai gauna atlyginimą net už servitutą į savo pacien
tus. Nacionalizuojamos tik gamybos priemonės. DarbieCiai nesiren
gia kraustyti "buržujų" iš jų rūmų, net nesirengia jų suglaudinti,' 
nežiūrint labai paaštrėjusios butų problemos, o tik planuoja naujas 
statybas,- šiuo kartu ir darbininkams, - gerbdami seną anglo tradi
ciją: mano namas yra mano tvirtovė.

P.Maceina ir daugelis kitų nerimsta dėl Sovietų praktikos. 
Va, sako, pasigrožėkit! Nepakeliamas skurdas, nežmoniška moralinė 
ir fizinė 3 žmogaus prievarta, istorijai dar nežinomas Žmonių naiki- 
kinimas. Net sienos turi akis ir ausis. Tas, atrodo, su pamėgimu 
kartojamas Sovietų priminimas, kartu su savotišku p.Maceinos daromu 
bolševizmo ir socialdemokratijos sugretinimu ir apibudinimu verčia 
mus sustoti ir ties šiuo klausimu.

IŠ viso p.Maceinos pasisakymo, kad ir kalbamajam jo straipsny 
susidaro įspūdis, kad jo simpatijos komunistų, o ne socialdemokratų 
pusėje, jei čia iš viso gali būti kalbos "apie simpatiją. 
Komunizmas,- sako jis, - yra nuoseklesnis už socializmą; jis yra 
veržlesnis ir kūrybingas. Komunizmas vartoja jėgą, bet jis žino, 
kur eina. Tuo tarpu socialistai, pasirinkę evoliucijos kelią, laukia, 
kol visuomenė pribręs socialistinei santvarkai. Dėl to jie yra be
veik pasyvus, eina į kompromisus, kartais net bendradarbiauja su 
buržuazija ir dažnai ti&k netenka_savo veido, kad iš_jų socializmo 
belieka vienas vardas. Žodžiu, įrūgusi bala. Kartu rūpestingai ne
praleidžia progos prisegti socialdemokratijai tai, kas sudaro ryš
kiausius komunizmo, teisingiau sakant, bolševizmo,,savumus. Kodėl taip 
daroma, p.Maceinai, kaip ir mums, yra vienodai aišku, ir jei Čia 
Šitą klausimą liečiame, tai netik todėl, kad p.Maceinai paaiškintume 
socialdemokratijos esmę.

Jei p.Maceinos neįtarsim sąmoningai bloga valia, tai turėsim 
padaryti liūdną išvadą, kad jis, gyvendamas Vakaruose ir turėdamas 
galimybių kasdien skaityti ir socialdemokratinę spaudą, ligšiol nepa
jėgia suprasti•skirtumo tarp komunizmo ir socializmo ir nesiorijien- 
tuoja paties gyvenimo eigoje. Epochiniai žmonijos pasikeitimai nėra 
surežisuotas seansas, kuris po dviejų valandų pasibaigia. Gyvenimas 
nedaro Šuolių, nebent jis savo išsivystyme ilgą laiką buvo varžomas 
ir, pagaliau, prasiveržia revoliucijomis. Socialdemokratija žino, kad 
gyvenimo neparuošti arba dirbtinai sudaryti pasikeitimai esmėje
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tėra didesnes ar mažesnės avantiūros, neturinčios pasisekimo galimy
bių. Todėl tėvam jėzuitam Paragvajuj nepavyko sukurti socialistinės 
santvarkos; todėl Lenino-Stalino komunizmas turėjo virsti žiauria 
despotija. Socialdemokratija, būdama nuosekliai demokratiška, to
kia yra dabarties kapitalitinėje santvarkoje, tokia bus socialis
tinėje, ir demokratijos priemonėmis tegali vystyti perėjimų iŠ 
vienos santvarkos į kitų. Jai socializmas be demokratijos yra ne
suprantamas, nes neįgyvendinamas. Tuo ji_esminiai skiriasi nuo bol
ševizmo. Reta ideologinė šlovė savo pažiūrose yra tokia išlaikyta 
ir nuosekli, kaip socialdemokratija. Kad ji savo veiklos taktikų 
taiko sąlygom, įvykių konjunktūrai, tai tas tik sako, kad ji rea
liai ima gyvenimų, realiai vertina jo eigų. Neišvengiama, kad įvai
riuose kraštuose jos veikla nėra pakartojamai vienoda, atsižvel
giant į skirtingas tų kraštų sųlygas. Bet tai neturi nieko bendro 
su kompromisais. Ar socialdemokratija buvo ir yra veikli, ar ji pa
syviai lakia, kol Žemėn nukris prinokusi gyvenimo kriaušė, į tai 
atsako socialistinis sąjūdis ir jo pasiekti laimėjimai.-

Mes esame linkę manyti, kad nepalankus p.Maceinos nusitei
kimas socialdemokratijai turi gilesnių ir ne asmeniško pobūdžio 
priežasčių. Katalikų bažnyčia gyvena nepaliečiamomis dogmomis, kaip 
ir bolševizmas. Ji nepakenčia sau prieštaravimų ir šiuo atžvilgiu 
nesileidžia į jokius kompromisus., kaip ir bolševizmas. Ji labai ir 
labai nenori skaitytis su gyvenimu,- manydama galinti padiktuoti jam 
jo eigų,- kaip ir bolševizmas. Neriboto įsigalėjimo kraštuose, kaip 
savo laiku Ispanijoje, katalikų bažnyčia laike save turinčia teisę 
prievartauti Žmogaus sielą, tuo pačiu ir žmogaus asmenį, griebdama
si Žiaurios inkvizicijos.•Katalikų bažnyčia prievartavo žmogų di
desnei Dievo garbei, Stalinas bolševizmo molochui. Katalikų baž
nyčiai demokratija visuomet buvo tik priemonė, kaip savo laiku jai 
priemonė buvo monarchija. Politinio gyvenimo formos jai tiek tėra 
geros, kiek patarnauja amžiniesiems bažnyčios tikslams. Tokiu pat 
būdu demokratijų traktuoja ir tėvas Josifas, pasaulinio proletari- 
jato vadas ir mokytojas. Rodos, p.Maceina tam tikrg proga yra dar 
aiškiau pasisakęs: '’Jei aš’nebūčiau tikintis krikšcidnis, aš bučiau 
komunistas ■*. Mes jį visai suprantame, nes tame reiškiasi savotiška 
mentaliteto giminystė.

Prie, p.Maceinos jo straipsny iškeltų klausimų mes dar kartų 
grįšime.

========o0o========

NEPAGRĮSTAS DŽIAUGSMAS.

Darbiečių Anglija, einanti į pagiindinį ūkiškąjį ir socia
linį persitvarkymų visuomeninio ūkįo kryptimi, visų laikų yra tiek 
buržuazinio, tiek socialistinio pasaulio dėmesio centre. Kiekvienas 
darbiečių pralaimėjimas, tikras ar tariamas, buržuazinėj spaudoj 
skelbiamas beveik pergalės trimitų garsais. Taip buvo padaryta ir 
paskutinių perrinkimų į parlamentų Škotijoje rezultatų proga. Ten 
konservatorių kandidatas Mc.j&arlane 395 balsų dauguma nugalėjo dar
biečių kandidatų John Inglis, gavusį 10.690 balsų. Išvados nėra ob
jektyvios ir teisingos. Per 19^5 metų rinkimus toj pačioj apygardoj 
laimėjo ne dapbietis, bet Nepriklausomos Darbininkų Partijos kandida
tas Campell Stephen, tik paralėmente prisidėjęs prie darbiečių. 
N.D.Parti"ja_ir dabar yra atskira organizacija. Jei ji Šiuose rin
kimuose nebūtų stačiusi savojo kandidato, laimėjusio 1622 balsus, 
tai darbieciai ir šį kartą būtų gaVę balsų daugumų. Galima visai 
objektyviai pasakyti, kad darbieciai ligsiol neprarado nė vienos 
1945 metais laimėtos vietos, ir tai yra budinga anglų visuomenei, 
nelinkusiai daryti greitų išvadų.

- ===== = = -oOoia^= ===== .
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I TEISYBĖ. ĄPIE Q R A Į K T JĄ.

4 ' Apie pilietinio karo naikinamą Graikiją
labai daug kalbama ir rašoma, bet tai ne 
visuomet atvaizduoja tikrąją Šio nelai
mingo krašto padėtį., kuriame susikerta 
didžiąją valstybią interesai. Čia patie
kiame Graiką Socialistą Partijos pirm.

.j.. prof. AiJ.SVOLOS straipsnį, kuriame nu-
4 šviečiama esanti Graikijoje padėtis. Sis

straipsnis buvo atspausdintas Amerikos 
socialistą partijos New Yorke leidžiamam

. • . savaitiniam ergane "The Call”.

•Graiką Socialistą Partija.(E.L.D), kaip vienalytė politinė 
organizacija, susidarė 1945 m. balandžio mėn., susijungus į vieną 
vienetą Liaudies, Demokratinei Sąjungai, senajai Graiką Socialistą 
Partijai ir kitom mažom socialistinėm grupėm.

Partija remiasi nuoširdžiai socialistišvai3 principais.
Politinės taktikos metodai, kaip ir vidaus organizacija, yra demo
kratiški. Partija, yra pripažinta tarptautinio socializmo plotmėj 
ir dalyvavo 'tef-pt-.- Ziįricho socialistinėj pokarinėj konferencijoj. 
Ji dalyvauja Londono Soc.Informacijos ir Ryšią Komitete ir yra na
rys K-to, siekiančio atgaivinti Socialistinį Internacionalą.

Partijos vadovybę sudaro pirmininkas (prof.A.J.Svološ), _ v
gęneralinis sekretorius (Elie Tsirimbkos) ir Centro Komitetas.

’Visi tie organai renkami mėtiniame Partijos kongrese. Partinės 
organizacijos yra visose krašto provincijose, bet•dabartinėse sąly
gose tik kai kurios ją tegali veikti ir tai labai suvaržytai, par
tinės spaudos platinimas daugelyje provinciją yra uždraustas. Pri
klausyti partijai, net skaityti partinę spaudą pavojinga, nes gali
ma susilaukti policijos arba neatsakingą dešiniąją teroristą per
sekiojimą. Suprantšina, kad tokio režimo sąlygose partija vargiai 
gali vystyti savo veiklą ir propaguoti savo programą.

Partija ir visos grupės, kurios į ją įsiliejo persigrupa- 
vimo metu, aktingai dalyvavo rezistencinėj kovoj prieš italus, 
vokiečius ir bulgarus, kai Graikija buvo už-lpulta. Tuomet ji bendra
darbiavo ir su komunistą partija ir su kitomis kairiosiomis organiza
cijomis, Bet nuo to laiko, kai susiformavo vienalytė partija, 
bendradarbiavimas pasibaigė. Savo veikloje Gr.Socialistą Partija 
(E.L.D) yra nepriklausoma nuo kitą partiją bei organizaciją.
Kai kuriais atvejais, pav. kovoj dėl respublikos, profesinią sąj. 
atstatymo ir kt., partija norom nenorom turi veikti suderintai su 
kitom kairiom organizacijom, bet ji nepriklauso E.A.M. blokui, 
kuriame dalyvauja ir komunistą partija.

Partija turi narią ir simpatiką darbininką, valstiečių, 
inteligentą ir kt. tarpe-. Jos ūkinė programa labai panaši į pran
cūzą socialistą ūkinę programą; Daugelis žymią graiką profesinio 
sąjūdžio vadovą priklauso musą partijai ir yra jos vadovybėje.

Partijos tikslas-visuomet■buvo ir yra taikingą ir demokra- 
tinią metodą pagalba -privesti 'Graikiją prie normalią taikos santy
kiu. Dėl to mes visada kovojom .ir kovojam prieš netolerancijos, 
prievartos ir priespaudos' politiką, nuo 1945 nu vykdomą dešinią
ją vyriausybės ir, deja, remiamą britą.

_Visi matome, - nes tragiški .įvykiai parodė, - kad mes buvo
me teisūs, kai savo laiku perspėjom, kad tokia dešiniąją politika 
privalo privesti prie ginkluoto persekiojamąją pasipriešinimo. 
Ją skaičius siekia dešimtis tūkstančiąj 1945/46 m. - „nemažiau 
100.000. Persekiojamieji' suorganizavo pasipriešinimą ir tokiu būdu 
įsivelta į pilietinį karą.
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Visomis priemonėmis scėngėmis išvengti tokios įvykių, rai
dos, tuo labiau,^kad nesunku buvo numatyti tas komplikacijas, kurios 
k -a vy^stanci^ krašte riaušią ir neraminą. Savo laiku mes pa- 
reiskeme, kad tokios komplikacijos mūsą kraštui yra labai pavo
jingos ir net gali privesti prie naujo pasaulinio karo.

Faktas, kad amerikiečią intervencija Graikijoje, formu
luota prez.Trumano deklaracijoj, musą^kraštą pavertė didžiąją 
valstybių antagonizmo arena ir tuo pačiu padidino mus supančius 
pavojus. Čia mes norime pabrėžti,, kad mūsą, partija nėra nei pro
rusiška,nei prokomunistiška. Mes nesame nei prieš U.S.A., nei prieš 
D.Britaniją. Mes tik esame už nepriklausomą, laišvą ir demokra
tišką Graikiją. Mes suprantame, kad geografinė padėtis verčia mus 
atą-ižvelgti Į viduržemio valstybių pažiūras, o pietryčią Europej- 
taip pat į Sov.Sąjungos^pažiūras» Bet mes visuomet buvaukategoriš - 
kiaušiai nusistatę prieš teritorijalines ar kitokias kaimyną pre
tenzijas mūsą krašto atžvilgiu. Prieš tokias pretenzijas yra nusi
statę visi be išimties graikai. Dar daugiau: separatizmas neside
rina su faktais. Graikijoje, Makedonijoje ir Trakijoje graikiško
ji dauguma viršija slaviškąją mažumą santykiu 18:1.

1946 m. kovo 31 d. rinkimuose nedalyvavom. Jog net p.Sofu- 
lio (liberalą partijos) vyriausybė, kuri britą spaudžiama pravedė 
rinkimus, iškilmingai pareiškė, kad teroras sutrukdė teisėtus 
rinkimus. Dėl tos priežasties ne tik kairiosios partijos, bet ir 
centro organizacijos rinkimuose nedalyvavo. Priešingai užsieni- 
nią stebėtoją teigimams nedalyvavusiąją rinkimuose procentas buvo 
labai aukštas (susilaikė virš 40 %), gi pats rinkimą pravedimas 
buvo ne be teroro ir klastos. Daugelis Žmonią, balsavusią už deši
niąsias partijas, kurios Graikijoje visuomet buvo labai reakcingos 
ir priešingos bet kokioms pažangioms reformoms, elgėsi taip^todėl, 
kadangi dešiniąją demagogija pažadėjo grąžinti sostan karalią, 
’’britą ir amerikiečią numylėtinį’', o karmų sutriuškinti komunizmą 
ir grąžinti krašte tvarką bei ramybę. Dešinieji taip pat teigė, 
kad karaliaus grįžimas į sostą sugrąžins Graikijai svetimąją atim
tas graiką teritorijas, o liaudies masėms užtikrins gerbūvį. Tačiau 
rinkėją nusivylimas visais atžvilgiais yra milžiniškas ir tragiš
kas. Komunizmas netik nebuvo sutriuškintas, bet, priešingai, susti
printas. Graikijos teritorijos negrąžintos. Net Kipro Anglija mums 
neatidavė, nors tam netrukdė joks rusiškas veto. Ūkinė krašto 
padėtis dėl finansinės anarchijos ir turtingąją nup mokesčią at
leidimo yra tiesiog katastrofinga. Žadėtos ramybės ir saugumo Grai
kija nepasiekė.

Žiaurus persekiojimas -ne tik komunistą, bet ir socialistą 
bei respublikoną- persėki jamuosius pastatė už įstatymo ir teisės 
ribą. Persekiojimus vykdė neatsakingos gaujos ir rojalistinės orga
nizacijos Tesalijoje, Makedonijoje ir Peleponesej vyriausybė mažai 
atsiliko nuo minėtą gaują. To pasėkoje, -kaip mes jau seniai numa
tę tvirtinom,- dar daugiau padidėjo įtempimas, besitęsiąs nuo 
1945 m. kovo mėn., kai vyriausybė sulaužė paliaubą sutartį. Paliau
bos, kaip Žinia, sudarytos britą iniciatyva, siekė užbaigti nuo 
1944/45 m. siaučiantį mūsą pilietinį karą. '

Nežiūrint musą partijos, kitą kairiąją organizaciją bei 
centro partiją griežčiausio protesto, kraujo praliejimas ir sąmyšis 
pasiekė zenito. Teisinga klausimui išspręsti politika butą buvus 
ne '’dinamiška'’, ‘'tvirtos rankos” politika, vedama dešiniąją vy
riausybės, bet taikią priemonią ir demokratišką metodą politika, 
kuri su alijantą pagalba butą pradėjusi krašto atstatymą.

Nagrinėjant dabartinę graiku problemą, ges niekuomet ne- 
užmiršdavom išorinią_aspektą, taip pat ir pašalinės ginkluotos pa
geltos partizaną sąjūdžiui tiekimo galimybės. Vienok, musą nuomone, 
neramumą priežasčią reikia ieškoti nedemokratiškose politinėse 
krašte sąlygose ir fašistinią metodij taikyme netik komunistams,
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bet bendrai valdžios opozicijai,. Visą, opoziciją vyriausybė apbaukė 
komunistais. Štai kodėl socialistinė E.L.D partija., kaip ir centro 
partijos, visuomet pabrėžiavox kad reikia pašalinti vidujines.. 
chaoso priežastis. Jei-tas butą buvę į vykdyta -t:būtą buvus Įgy
vendinta. laisvė ir demokratija,_tuomet svetimos valstybės nebūtą 
turėjusios pagrindo išnaudoti mūšy vidaus.padėti savo tikslams. 
JJąbar vien Egėjaus salose randasi virš 18..000 deportuoją, jy tar- 

,pe daug socialistą ir bepartyviy. Tremtiniai gyvena baisiose są
lygose, mėnesiais laikomi be tardymo ir be teismo, net nežino,, kuo 
yra kaltinami. Pati-deportacija yra sauvaliavimas ir teisės pažei
dimas. ’ .

Jau daug kraujo pralieta ir vis dar liejama. Vyksta baisus 
viso krašto naikinimas, o atstatymas net nepradedamas. Prievartos 
ir smurto politika vyriausybė nesugeba patikrinti ramybės ir saugumo. 
Atrodo, kad ta politika nepasiseks,irtuo atveju, jei šiaurinė 
Graikijos siena,’kaip numato amerikieciy planas, bus uždaryta.

-Apgailestaudami turime pasakyti, kad amerikieciy politika 
Graikijoje ne tik pakartojo, bet net pralenkė visas britą klaidas. 
Išleisdama -350 milijonydol. Trumano doktrinos .tikslams ir atsiąs- 
damą'Graikijon savo misiją, U.S.A, vyriausybė tikrumoje tik paska
tinė reakcinę Graikijos vyriausybę ir toliau varyti klaidingą poli
tiką. _UŽuot Įgyvendinus laisvę ir demokratiją, kas buty vieninte
lis būdas uždaryti komunisty partiją jos psichologinėse ribose, 
užuot leidus.laisvai veikti socialistinėm ir kitom pažangiom orga
nizacijom, amerikiešiy politika skatina tolimesnį pilietinį karą, 
kuris palaužia-nuosaikumo ir taikos viltis ir gali privesti prie 
šusįs'kaldymo į du blokus: dešinįjį, kuris diena'* dienondardsi fašis-- 
tiškešnis, ir kari.ąjy bloką, kuriame komunisty.įtaka nuolatos 
auga. -" x •

- - Neseniai mes kreipėmės į visas- partijas,’ siūlydami sudary
ti tarppartinę sutartį-, paremtą konstruktyvia programa, kuri padė
ty rasti išeitį iš to užburto rato ir palengvintą susipratimą su 
didžiaisiais musy alijanBais. Mūšy manymu,.sekantieji nuostatai 
būty visiems priimtini-•

■3 * —’ *'Visos partijos, privalo pakartotinai proklamuoti mūšy 
-krašto integralumą ir. nepriklausomybę.- Kreiptis į didžiąsias 
valstybes, prašant t-Taiki-jos nepriklausomybę, ir integralumą ga
rantuoti tarptautiniu traktatu. Aišku-, traktatas panaikintą - 
bet kurios svetimos valstyoės kariuomenės buvimą Graikijoje ir 
leistą mum vienodai draugautus su visomis didžiosiomis valstybėmis^.

b) Visos partijos turi sutikti bendradarbiauti, siekiant 
Graikijos problemą j. šsprššti demokratiniu budu, taip, kad grąžinus 
laisvę, tvarką ir teisėtumą, greitai galėtume pravesti visuotinius 
rinkimus.

c) Paskelbti visoms partijoms visuotinę amnestiją ir jas
nuginkluoti. _

d) Dabartinis parlamentas turi būti paleistas.
e) Kad galima būty minėtą programą pravesti, sudaryti naują 

vyriausybę, jei ne visą, tai bent daugumos partijy pritarimu, neiš
skiriant nė kairiąją partiją, kuri galėtą turėti ją pasitikėjimą. 
Pvz. centro ir -kairiąją partiją koalicija, arba koalicija, apiman
ti visas svarbesnes partijas, kaip buvo pasiūlyta brity delegacijos, 
kuriai vadovavo britą parlamento narys Seymour Cox.

f) _Jungtiniy Tautą Organizacija privalo sudaryti komisiją, 
kuri prižiūrėtą programos vykdymą ir rinkimą pravedimą.

Mūsą manymu, Sov.Sąjunga, kaip JTO narys, negalėtą priešin
tis tokiai graiką problemos Sprendimo programai.

Tai, kad tauta per savo partijas imtąsi jos vidaus.klausimą, 
grasančią pasidaryti tarptautiniu konfliktu, sprendimo, turėtą sukel
ti pasitikėjimo. Graiką dešinieji tokio pasitikėjimo neturi, nes jy

15



-16-

antidemokratiška politika komplikuoja padėtį. Be to, jie nesiims 
iniciatyvos taikingam sprendimui. Užuot siekusisusitarimo, ji 
tikisi amerikiečiu, paramos ir yra linkusi tęsti smurto ir teroro 
politikę. Dabartiniu metu įvykią raida veda prie blogiausio 
'’sprendimo'*.

Musę, nuomone, tauta neturi būti pastatyta prieš dilėm? 
už ar pries partizanus. ’'Dinamiška'’ tvirtos rankos politika turi 
būti pakeista sprendimu, kurį duoda taikingas susitarimas ir de
mokratiški metodai. Tokia buvo ir yra konsekventiška graikę

• socialistą partijos politinė linija.
Galėtą atrodyti, kad dabar reikia rinktis tarp partizanę, 

kaip ten bebūtą, antifašistinės ginkluotos pajėgos,.ir bekompro- 
misinės vyriausybės, taikančios fašistinius metodus, vyriausybės, 
kuri ir pasiekus laimėjimo kažin ar sutiks pereiti prie demokrati
nės santvarkos įgyvendinimo. Tuo tarpu toji vyriąusybė Graikiją 
išstato vidaus ir išorės pavojams. Tokį klausimo pastatymą ’ - 
reikia atmesti, o pritaikyti taikingo sprendimo politiką.

...... Musę partija netik neturi tikslo atmesti ūkinę U.S.A’,
pagalbą Graikijai, bet_su dėkingumu ją priims. Mes manome, kad 
U.S.A., kaip ir visi musę *’ /alijantai,privalėtą padėti graikę 
tautai atsikurti, ir mes jokiu budu negalime atpesti ūkinės ir fi- 

-• nansinės amerikiecią paramos. Bet mes esame priešingi* kad .musę, 
kraštas pavąrčiamas "strateginiu punktu" ir didžiąją valstybię .

• ' antagonizmo židiniu. Tokia padėtis Graikijos ateičiai yra labai 
. pavojinga. Be to, gręsia pavojus, kad teikiamą paramą- prarys 
-pilietinis karas, ir ji liks bevaisė. Tai turėtę rūpėti ir USA.

«. Baigiant norėtume pažymėti, kad, kaip ten bebūtą , viena 
yra aišku: kovojama prieš kraštutinės reakcijos oligarchiją, dik
tuojamą neskaitlingos išnaudotojęmažumos finansinės politikos.

■ .'Tą oligarchiją viena paskui kitą remia svetimos valstybės. 
■Daugiau kaip du’metus vedama dešiniąją vyriausybės politika yra „ 
liaudies masią skurdo politika. Amerikiečią misija ją griežtai" 
sukritikavo. Dešiniąją oligarchija ir jai tarnaujanti .vyriau
sybė yra įžūli todėl, kad krašte nėra tikros politinės kontrolės 
ir laisvės (ypač prof.sąjungą), be to, kad vyriausybė įvedė kraš
te jei ne fašistinį, tai pusiau fašistinį režimą.

Štai kodėl demokratiją, o tuo pačiu ir laisvi rinkimai, 
demokratinė kontrolė-ir laįęvėa institucijos yra vienintelis' 
Graikijos išsigelbėjimo kelias.

• ■ ===i===o0o====== =

16



-1^- ,

'iN-TERNACIONALA atkuriant.

Po,didžiojo karo, 1923 m. atsikūręs Socialistinis Darbinin
kę Internacionalas egzistavo iki 19^0 m. kovo mėn. Jo egzistencija 
buvo labai sunki, nes nuo 1922 m. nariais ir įtaka skaitlinga ita
lę socialistę partija Mussolini’o perversmo buvo sunaikinta ir Inter
nacionale ją atstovavo italę-socialistę emigrantai. _ -.’J.. »
Nuo 1935 m* Internacionalas neteko stipriausią savo sekciję - vokie- 
&ię ir austrę socialdemokratinię-partiję. Nacįę teroras sunaikino 
tūkstančius tę partiję narię, o skaitlingi ję būriai, atsidūrę emi
gracijoje, išsiblaškė po- platęjį pasaulį. Čia paminėtos italę, vokie- 
Się ir austrę socialdemokratijos atstovavo daugiau nei du milijonus 
partiniai organizuotę narię ir savo intelektualinėmis pajėgomis bu
vo Internacionalo pažiba’. Kas neatsimena Karolio Kautskio, Otto 
Bauerio, Otto Websp-, Kpispino, Turątti, Bręitšeicho, Hilferdinęo ir 
kt. teorikę bei’praktiškosios politikos veikėję, kęrię jau nebera 
gyvęję tarpe. S.D.Internacionalas■ vėliau neteko ir mažiau skb'itlingę 
rusę soc.dem. emigrantę, Balkanęj Baltijos valstybię^ir Ispanijos 
soc.dem. sekciję, todėl netenka stebėtis, kad karo išvakarėse S.D., 
Internacionalas negalėjo tarti savo žodžio dėl prasidėjusios krau
jo ir negirdėto smurto ero’s, nekalbant jau anie praktiškus veiksmus 
Šioms neregėto'masto niekšybėms perspėti, stabdyti ir demaskuoti. * 
Priekaištaujantieji, kad .S.D.Internacionalas šiuo metu negali tarti 
svaraus žodžio, burętę neužmiršti ‘išdėstytę aplinkybię. Tenka ste
bėtis,- kad po fašizmo, nacizmo ir-bolševikinio smurto prieš social- 

;demokratus bei.-gyvęję jėgę karo eigoje sunaikinimo, karui pasibai- 
-guš, Vokietijos, Austrijos,Italijos ir kt. fašizmo paliestę kraštę 
.visuomenės- greit atkūrė skaitlingas socialdemokratines partijas, 
kurios dabar dominuoja šię kraštę politiniame gyvenime ir daro 
įtakas-pasaulinei politikai.

■ Karo metu visos socialistinės parts jos, neišskiriant 
austrę, vokiecię ir italę emigracinię grupr.ę, padėtį vertino vienin
gai ir stovėjo,už ’’sąjungininkę1’ pergalę. Tažiąu karui pasibaigus 
susidarė padėtis, kliudanti-socialdemokratams ir ję partijoms vie
ningai susiburti į bendrą organizaciją ir atstatyti Socialistinį 
Darbininkę Internacionalą arba kitokio pavadinimo tarptautinę orga
nizaciją, kuri aiškiai prabiltą demokratinio socializmo vardu.

• Jaę du metai, kaip" daromi šios rūšies bandymai. 194-7 metais 
nuo lapkričio mėn. 28 d. iki gruodžio mėn. 2 d. Antverpene vyko 
ketvirtoji iš eilės po karą konferencija, kuri, visgi, nesugebėjo 
atkurti internacionalinės soc^dem; organizacijos, nors šiuo reika
lu ir gerokai pasistūmėta pirmyn. Antverpeno konferencijoje daly
ve 18 socialištinię partiję ir virš šimto atstovę.Buvo sudarytas 
tarptautinis Socįa'listinię Konferenciję Komitetas ir dvigubai padi
dintas jo biudžetas. Komitetas rinksis gan dažnai* iškilus svarbes
niam reikalui,.. Antverpeno konferencija pagaliau'pripažino Vokietis 
jos socialdemokratą partijai (SPD) teisę dalyvauti tarptautinėse 
socialistę konferencijose. Buvusiuose’pasitarimuose socialistinię 
partiję atstovaiatvykę iš "už geležinės uždangos", balsavo prieš 
vokiečię įsileidimą... Tas buvo daroma Maskvai spaudžiant ir keršyjant 
Vokietijos socialdemokratams už griežtą.kovą su SĖD ir komunistę per
šamą vienybę.

Maskva savo satelitą valstybėse galutinai dar nelikviduoja 
socialdemokratinię partiję; mat, jo-s jai reikalingos, kaip tam tikras 
demokratiškumo blefas užsieniui. Lenkijos, Bulgarijos ir Vengrijos 
socialistai įeina į tę kraštę komunistę sudarytas vyriausybes ir 
oficialiai laikomi koalicinėmis partijomis. Sitę partiję atstovai 
vis dar dalyvauja internacionaliniuose socialistę pasitarimuose ir, 
žinoma, turi taip laikytis, kad galėtę grįžti į savąjį kraštą.

i
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Tūlos Vak.Europos soc.partijos iki Šiol henutraukė su tomis partijo
mis ryšių,norėdamos turėti duomenų ir žinių iš valstybių, atsidū
rusiu anoje ’’geležinės uždangos" pusėje. Padėtis darosi tragiška, 
kai broliškos Vax.Europos partijos nenori galutinai nutraukti ry
šių su į bolševikų. įtakos sferų patekusiomis Rytų. Europos neva 
nepriklausomų, valsty’ ių socialistinėmis partijomis. Todėl pasta
rojoj Antverpeno konferencijoje dalyvavo ir Vengrijos bei Lenkijos 
soc.partijų atstovai. Gi Balkanuose padėtis yra tokia: Tito Jugo
slavijoje s-d. partija sunaikinta, Rumunijoje partijos vadovybe su 
Petrescu priešaky sėdi kalėjime, Bulgarijoje s-d. vieša opozicija 
yra visai negalima, gi Vengrijoje s-d. visai nustojo savarankumo 
ir jų pirmininkas E.Paijer buvo priverstas bėgti į užsienį. Pata
riamais balsais konferencijoje dalyvavo Bulgarijos ir JAV delega
tai, o Graikijos s-d. negavo vizos, todėl jos atstovo konferenci
joje visai nebuvo-.

Antverpeno konferencija nesiryžo nutraukti ryšių su Italijos 
soc.partija, kuri pritaria "Xuudies blokui", t.y. bendradarbia
vimui .su komunistais. Anglijos, Prancūzijos, Olandijos, Šveicari
jos, Danijos ir Belgijos soc.partijos, vienos daugiau,kitos mažiau, 
konferencijoje atvirai kovojo su komunistais, 'gi Lenkijos, Vengrijos, 
Italijos ir Čekoslovakijos partijos, įeinančios į koalicines, komu
nistų sudarytas tų. kraštų vyriausybes,savo sprendimuose nebuvo.laisve 
Visos V.Europos soc.partijos Marshall’io planų paremia, gi satelinė 
partijų grupė jam priešinasi. Žinoma, tokiai padėčiai esant_sušita- 
rimas’neįmanomas. Už skubų Internacianaio atkūrimų yra prancūzai 
ii* belgai, dalis partijų atkūrimų norėtų atidėti, kol pasibaigs 
"liaudies frontų"‘liga. Svarbiausia delsimo priežastis yra ta, kad 
Ltkūrus Socialistinį Internacionalų kai kurių kraštų soc.partijos, 
įeinančios į vyriausybes, tuojau„turetų stoti atviron ir griėžton 
ideolčginėn kovon su komunistais. Tas, Žinoma, ardytų jų santykius 
su Sov.Rusija, o to daryti tarptautinė padėtis dar neleidžia. 
Antverpeno konferencijos nutarimai neryžtingi ir vilkinančio pobū
džio,- nes nenorėta ptieiti prie skilimo.

Šia proga tenka priminti, kad pastaruoju metu įvykus 
Čekoslovakijos soc.dem. partijos suvažiavimas balsų.dauguma paša
lino iš partijos pirmininkų Filingerį, linkusį į gerus santykius su 
komunistais, ir issirinko nepriklausomo nusistatymo Bogumilų 
Laušmanų. Lenkijos PPS neseniai įvykęs paskutinis suvažiavimas 
kategoriškai pasisakė prieš susijungimų su komunistais. T?i yra 
ženklai, kad socialistinės partijos .ir "už geležinės uždangos" 
nepasiduoda komunistams. •.; >

Internacionalo atkūrimo klausimu LSDPartija Antverpeno 
konferencijai nusiuntė pareiškimų, kuriame sakoma, kad:

1) nedelsiant reikia atkurti iš laisvų socialdemokratinių
partijų Socialistinį Darbininkų Internacionalų, pajėgų nustatyti 
socialistiniam pasauliui jo uždavinius, jį apie juos suburti ir 
veikliai vadovauti jo kovai; . '

2) kad būtų aiškiai nustatyti santykiai su bolševizmu be. i jam 
klusni cm komunistų partijom Vakaruose, kartu nepriimant į atkursimų, 
S.D.Internaeidhalų legalizuotų s-d. partijų iš Sovietų okupuotų ar
jų satelitinių kraštų;

3) kad būtų gražinta teisė S.D.Internacionale dalyvauti 
toms soc.dem. partijoms, kurios dė-1 Sovietų okupacijos turėjo 
virsti nelegaliomis namie ir sudarė savo organizacijas už "geležinės 
uždangos".

Atrodo, kad čia pažymėtas kelias bus tikriausias, jei nuo
širdžiai, atmetus visokių diplomatijų, norima" atkurti tarptautinę 
dem. socialistų organizacijų. "Kominformo" sudarymas.įtikino ir 
kairųjį prancūzų soc. sparnų, kad"naujagimis" yra tarptautinio soli
darumo žudikas.

Vakarų socialistai daug kalba apie "treciajų jėgų" ir jos 
sudarymų. Tų jėgų gali sudaryti tik demokratinio socializmo partijos.
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Bet kad tojv'tre&ioji jėga1’ tikrai būtų pajėgi kovoti su totaliz- 
mu visokiose jo formose, turi atsikurti Socialistinis Internaciona
las, jungiąs visas organizuotas demokratinio socializmo pajėgas. 

Prie šio klausimo mums teks dar grįžti. ■
~ r-.=--5 = šO0O  ̂= = = =

SIEKIA AIŠKUMO. ' •••':. .

Pradedant 1947 m. Vakarų, socialistinėse partijose reiškia
si aiškus persiorijentavimas bolševizmo atžvilgiu. Ilgus metus bol
ševikų propagandos ugdytos simpatijos sovietų, režimui virsta prie
šingumu. Nyksta netik iliuzijos, kad įmanomas bendradarbiavimas, 
bet tvirtėja įsitikinimas, kad realusis bolševizmas nieko bendro 
neturi su^socialdemokratijos'principais ir uždaviniais. Jei kai 
kurių kraštų socialistai reiškia savotišką santurumą, tai jį dik
tuoja ne ideologinis jų nusistatymas, bet politiniai motyvai. 
■Sovietai virto antra po JAV galybe. Jų agresija vienus kraštus 
stato į betarpiškos agresijos pavojų/ kitus verčia kalbėti diplo- , 

'.matų kalba, puoselėjant viltį, kad, visgi, bus išlaikyta taika. 
Bet viltys nyksta.

/ Persiorijentavimas vyksta ir ''neutraliuose” kraštuose. 
Šiuo atžvilgiu Įdomios tendencijos, reiškiasi Šveicarų socialdemo
kratijoj. Dar prieš metus keistu būdu sovietams simpatijas reiškė 
net? buržuazinė1: šveicarų visuomenė, nekalbant apie socialistus. 
"Rote Revue” iki Šiol stengėsi bolševizmo atžvilgiu būti "palan
kiai neutrali”, bet pastaruoju metu see. partijoj reiškiasi aiškus 
persiorijentavimas, siekiąs griežtumo ir bolševizmo vertinime. 
S.m. balandžio mėn. 17-18 d.d. Berne šaukiamas p-jossuvažiavimas 
parodys, kiek toli persiorijentavimas siekia.

"Arbeiter Zeitung” pranešimu, dr..Fr .Schneider’is S.qi. pra
džioje p-jcsC.K-tui patiekė tokio turinio pareiškimą:

"Kaip Šveicarijos socialdemokratija kovoja prieš Amerikos 
pastangas ūkiniai ir^politiniai pajungti. Europą, taip pat griež
tai ji pasisako prieš ekspansinę..rusų politiką, kuri aštrina po
litinius pasaulinius priešingumus,' pavergia laisvas tautas bei pa
neigia jų laisvo apsisprendimo teisę, atima žmogui laisvę irJbuo 
trukdo, atkurti taiką. Ta politika kenkia Socializmuį ir sunkina jo 
įgyvendinimą. Šveicarų Socialdemokratų Partija ypatingai apgailes
tauja," kad rusų politika, vesdama kovą prieš anglų Darbo Partiją 
ir prieš visų kraštų socialdemokratija, tuo silpnina demokratų ir 
socialistų jėgas".

Pareiškimas, kuriame aiškiai formuluotas SoV.Sąjungos poli
tikos įvertinimas, turėjo būti suprantamas kaip rezoliucijos pro
jektas atitinkamam dienotvarkės punktui suvažiavime. Balsuojant 
projektą p-jos C.K-te,^už jį pasisakė 1.5, prieš - 25. Daugeliui 
buvo nepriimtinas griežtas sovietų politikes pasmerkimas. Disku
sijos perkeltos į partijos vietos organizacijas, ir galutinai 
klausimas bus sprendžiamas suvažiavimer Dr.Schneįder pabrėžia, 
kad Sov.Sąjungoj yra ne socialistinis ūkis, ojzalstybinis kapita
lizmas, toks pat agresyvus, kaip privatus. "Musųx kaip socialistų, 
prievolė kovoti prieš bet kokią priespaudą, nežiūrint, iš kur .ji 
beitų. Mūsų valstybinis neutralumas dar nereiškia sąmonės neutra
lumo",- sako dr. Schneider.

Nors tam tikra šveicarų soc. dalis nori dar vesti "patam
sių politiką", bet atrodo, kad tiek Bazely, tiek kitoje vietos or- 
ganizacijose partijos nariai aiškiai pasisako prieš tylų pataikavi- - f 
ma diktatūriniams Sovietų žiaurumams. .

====oOo=-=== ■ -— ss =. zz ~ rr -r. _ —. ss = sr '
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. MARKOS _IR_R0SS0S - 
paskutinės Taidos ’’generolai*'* ir ''ministerial”.

Atydus politinio gyvenio stebėtojas neatsistebi Graikijos 
įvykiais. Pasvarsčius šaltai, atrodo, kad Čia nėra kuo stebėtis. 
Graikijoje susipina didžiųjų galybių interesai. Jog aišku, kad kas 
iŠ didžiųjų savo įtakoje turės Graikijos salas, tas taip pat kiše
nėje turės raktų į Mažosios Azijos naftos laukus, tas kontroliuos 
Viduržemio jūros kelius į Indijos vandenynų, globos šr.Afrikos 
pakraštį ir naudosis visomis iš tokios padėties išplaukiančiomis 
gėrybėmis. Šiuo metu tuos raktus savo rankose laiko D.Britanija, 
bet ir dėdė Samas atydžiai seka, kad minėtos pozicijos nepatektų 
į trečiojo nagus j tuo tikslu Viduržemio juroj “vieši” Šamo karo 
laivynas ir sakosi, kad jis lankus gerus kaimynus ir jokių blogų 
sumanymų neturįs. Nuostabu, kad jis visus metus lanko ’’gerus kaimy
nus” ir, kaip liervingai praneša trečias “didysis’’, turi tendencijos 
vis didėti savo karo laivų skaičiumi.

Jau karui besibaigiant ir vokiečių kariuomenei traukiantis 
iš Graikijos, pastarojoj staiga įvyko sukilimas, nukreiptas prieš 
buvusį sųjungininkų Angliju. Sukilėliai puošėsi “kūjo ir priekalo” 
ženklais ir aiškiai rodė tikslus, neturėjusius nieko bendro su tik-? 
raišiais Graikijos siekimais. Nereikia aiškinti, kad “didysis 
driskis*' buvo pasiryžęs graikų Sukilėlių rankomis savo prieteliui 
draugui ir sųjungininkui Džon Bull’iui nejučiomis išplauti visas 
sagas. Jei jam tas pokštas, gerai sugalvotas ir dar geriau supla
nuotas, butų pavykęs, trečiasis pasaulinis keras būtų prasidėjęs 
sekančių dienų antrajam pasibaigus, arba Sov.Sųjunga būtų sukūrus 
"laisvų“ Graikijų, kuri dabar įeitų į taip vadinamų, dat tik projek
tuojamų, Balkanų Sąjungų. Sov.Rusija ir jos načionaikomunizmąs. vienu 
užsimojimu būtų išsprendęs tų klausimų, kurio negalėjo įveikti ca
rai ir slavofilai. Savo rankose jie šiandien turėtų Konstantinopolį 
su “Aije Sofia” (Šv.Sofijos bazilika) ir valdytų susiaurins. Kitas 
klausimas, ar Sovietai būtų pajėgę juos išlaikyti, bet nėra abejo
nės, kad anuo metu sukilimui pavykus, sąsiauriai ir dar kai kas 
būtų atsidūrę Sovietų rankose.

Bet sukilimas nepavyko, nors sukilėliai buvo apginkluoti. 
pačių-.anglų suteiktais ginklais. Britanijos liūtas buvo nudavęs, 
kad jis snaudžia ir nemato, kų veikia bei planuoja Maskva. Sukili
mui prasidėjus, Churchill’is galvatrūkčiais atsidūrė gražiojoj 
Eladoj, ir už kelių dienų paaiškėjo, kad šitame svetimu krauju 
žaidime kelių “guzikų” neteko pats pavergtųjų tautų, Šiuo atveju 

“pavergtosios graikų tautos“ tėvas ir mokytojas. Atsarginė britų 
divizija nesnaudė. Gal nevienas atsimena, kokį skaudų ryksmų buvo 
pakėlę dėl šio_sukilimo neva malšinimo nayvus anglų kvakeriai ir 
demokratai, plusdami savo vyriausybę, kad ji kariuomenės pagelba 
padeda reakcionieriams gniuždinti šios tautos laisvę. Tuometinė 
britų valdžia pasiūlė darbininkų prof, sąjungoms parinkti patiki
miausius savo atstovus ir nugabeno juos į Graikijų. Šie garbingi 
vyrai patys savo akimis pamatė ir įsitikino, kč siekia graikų 

‘sukilėliai, pamatė, kaip tie didvyriai dorojo ramius savo tautie
čius, šimtus jų lavonų sukišdami į šulinius ir prarajas.

Šia maža istorija, atrodo, nereiktų stebėtis. Bet,visgi, 
tenka ir stebėtis ir piktintis ligi Širdies gilumos. Jog visų pas- • ' 
tarųjį laikų faktinai vyksta Rusijos Graikijos karas. Rusija gin- • 
kluoja graikiškus ir ne graikiškus partizanus, tų savo darbų orga
nizuodama ir vykdydama Albanijoje, Jugoslavijoje, Bulgarijoj. Ypač' 
pašaliniam stebėtojui atrodo komiškai, kad Albanija, kurios visas 
turtas yra avys ir ožkos, moderniškais mechanizuotais ginklais - 
tankais, artilerija, lėktuvais - ginkluoja graikų sukilėlius... 
Iš kitos pusės Džon Bull ir dėdė Samas remia Graikijos vyriausybę 
ginklais, patarėjais ir pinigais.
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Jei-sovietai nutrauktu šį kruvinę svetimu krauju saviems interesams 
žaidimu, Graikijos konflikto nebebūtu* Pati graiku tauta neturi ra-; 
mybės ir negali laisvai tvarkyti savo vidaus gyvenimo, nes didieji 
žaidėjai, siekdami savo tikslu, neleidžia. Sąžiningą žmonių.aki
vaizdoje vyksta didžiulis melas, apšlakstytas pilietinio graiku, ka
ro krauju. Meluojama, kad kovojama dėl mažos tautos laisvės, ge
rovėm ir puikios ateities^ nacionalkomunizmas siekia hegemonijos 
Viduržemio juroje, dangstydamas tuos siekimus skambiais Šukiais 
ir šlykščių melu.

Skaitėme, kad 50.000 moderniškai, puikiai apginkluotu ka
riu iš primityviosios Albanijos įsiveržė į Graikiją ir užėmė Konitcą. 
Skaitėme, kad "generolas" Markos tūlame kaimely sudarė "laisvosios" 
Graikijos vyriausybę ir dabar stagiasi užimti kokį bažnytkaimį, kurį 

..galėtu pavadinti Graikijos "sostine". Geras generolas turi turėti 
šiokią tokią galvą; tai - naujosios vyriausybės galva Aleksis Rossos.

Senas revoliucijonierius Markos, gyvenęs įvairiomis pavardė
mis, tam tikriems Graikijos.sluogsniams gerai žinomas, het 30 m. 
amžiaus kaimo mokytojo Aleksio Rossos, dabartinio “laisvos Graiki
jos užsieniu reik.minister!o'į prieš metus niekas nežinojo ir nepa
žino. ' •' ■ *

Mums nesvarbu Žinoti,z kiek"generolaiJ\ Markes ir "ministerial" 
’Rossos nusipelnė graiku tautai ar li-AudŽiai, bet mums svarbu žinoti, 
kad tuodu piliečiai yra aklas įrankis Maskvos' rankose' jos kare su 
Graikija. Jei Maskva Šitame kare neturėtu savo grobuonišku užsi
mojimu ir tikslu, reikalas nebūtu toks šlykštus. Dabar jis yra biau- 
rus, nes grobuoniški siekimai dengiami kilniais šios mažos tautos 
laisvės siekimais. Prie visu mums žinomu niekšybių reikia pridėti 
ir Šią, ryškiai pavaizduojančią pokarinės kapitalistinės ir sovie
tinio, totalizmo gadynės papročius ir priemones, siekiant savu tiks-® 
1U, netubinfiiu nieko bendro su tautu laisve.

IR 'LAZDA IR RUBLIU.

Rusią priežodis sako, kad senais laikais Rusijos pilietis bu-*- 
vo mušamas jei ne lazda, tai rubliu. Gi šiais "tėviškos NKVD globosi' 
metais" sovietinis Žmogus mušamas ir lazda•ir rubliu iš kartę. 
Kartais tie smūgiai būna užmaskuojami, tačiau ne mažiau skaudūs.

1947 m. gruodžio 14 d. Sovietu valdžia išleido "pi ni gi nės 
reformos ir maisto normavimui panaikinti" įstatymą. Anot Sov.Sąjun
gos finansinės būklės žinovu*ši reforma buvusi seniai pribrendusi, 
būtina ir gyvento’ju laukiama, nes pasitikėjimas rubliu buvo smukęs, 
ir visi, kurie ju ture jo 4 stengėsi ko nors įsigyti įr tuo jais nusi
kratyti. Tūli užsieniu finansistai rublio nuverti- įmą pagal naują
jį įstatymą vadina ne senojo rublio devolvacija, bet plačiųjų masių 
sutaupu konfiskavimu. Konfiskavimas vykdomas Šiuo būda: visi senieji 
rubliai, kurie buvo gyventoju kišenėse, keičiami į naujus Šiuo san- 
’tykiu: už dešini senu rubliu gaunamas vienas naujas, kitaip tarus, 

'eksproprijuojama 90 %; bet sutaupos bankuose ir taupomose kasose 
iki 3000 keičiamos santykiu l:į; gi sutaupos nuo 3.000 iki 10.000 
keičiamos santykiu 3:2, t.y. eksproprijuojama 33 1/3 % ; virš 
10.000 rbl. indėliai eksproprijuojami 50 %, t.y. už du senus rub
lius - 1 naujas. Kooperatyvu ir kolchozu einamos sąskaitos sumažina
mos 20 %, bet jei ju sutaupos sudėtos Valstybės paskolos lakštuose, 
tai -ju vertė sumažinama nuo 60iki80 %.

Kadangi darbininkai, o ypač ūkininkai, savo sutaupąs eina
miems reikalams dažniausiai laiko kišenėse arba kojinėse, jei tokias 
kolchozininkai dar turi, tad aišku, kad ši reforma visu smarkumu 
smogė šiems darbo žmonių sluogsniams.
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Visa komunistu partijos, prof.sąjungų, valstybinio aparato bei ka
riuomenės “viršūnėlė“, raudonieji fabriku direktoriai, meno ir 
mokslo žvaigždės, spartuoliai ir visokios režimo žiurkės, žodžiu, 
toji'uola, kuria laikosi, nacionalkomunizmas, turėjo ir galėjo ture' 
bankuose ir taupomose kasose sutaupąs, kurios nuo šios garsiosios 

, rublio teformos labai mažai nukentėjo. Biurokratu klasė apgynė sa
vo interesus ir visas naštas sukrovė plačioms masėms.

Garsusis gruodžio 14 -d. įstatymas panaikino maisto normavii 
’’ bet prieš tai visu griežtumu buvo pravestas bendras kainu pakėli

mas; gi prekėms, parduodamoms laisvai valstybės laikomose krautu-
• vėse,^komercinės kainos buvo numuštos visu trečdaliu* Ir vėl lenda 

yla ip maišo. Valstybės laikomose krautuvėse, jau is anksto numuš- 
*’• ' tomis komercinėmis kainomis, galėdavo pirkti Komunistinės ir biuro- 

ktatinės “viršūnės“, nes jos už darbininkus ir tarnautojus, jau ne
kalbant apie ūkininkus, dešimteriopai daugiau uždirbdavo. “Vir
šūnių“ sutaupos, laikomos bankuose,ne labai nukentėjo, gi komercini 
kainoš krito visu trečdaliu, tokiu budu jos ir toliau galės pirkti 
į Stalino, režimo ir savąją sveikatą, o plačiosios mases, kurios 
už 10 senu rubliu gavo vieną naują, dantis turės pasidėti ant len
tynos,

- Saly, kur “taip laisvai kvėpuoja žmogus“, atlyginimai, pa
lyginus juos su 1945 m., pakelti 50 %, let panaikinus maisto nor
mavimą ir įvairiems gaminiams bei maisto produktams pakėlus kainas 

■ gaunasi toks santykis: 1940 m. duonos kg. kainavo 85kap., dabar- 
3 rbl.; sviesto kg. - 25 rbl, dabar -- 64 rbl;silkių kg. 8 rbl., 
dabar - 20 rbl; cukraus ke. 5 rbl., dabar - 15 rbl. .Kadangi kaino; 
pakilo du ar net daugiau kartu, o atlyginimai pakilo tik 50 %, tad 
aišku, kad realusis uždarbis yra bent 25 % sumažėjęs.

* Pažymėtįna,_kad visu prekių kainos kaimui nustatytos žymia: 
ankstesnės, taigi, ūkininkai tvojami iš peties. Apie kolchozininkui 
netenka nė kalbėti.

Sovietiškoji tauta, kaip dabar-mėgstama vadinti visu 
Rusijos tautu žmones, su dideliu džiaugsmu ir entuziazmu sutiko 

• partijos, vyriausybės ir tėvo Stalino ".aandrią“ finansų politikę. 
Dėl“mandrybes“ neabejotume, nes kvaišos tikrai nesugebėtu taip 
.sukčiauti.

■ ======o0o===~==

IS SANTYKIŲ ČEKOSLOVAKIJOJE

Siu metu sausio mėn. pabaigoje parlamento vidaus reikalu 
komisijos posėdy s-d. atstovas Kubat paklausė vidaus reikalu mi- 
nisterio (komunisto).ar ruošiamasi valstybiniam perversmui, kuriam 
policija turi suvaidinti svarbu vaidmenį. Pagrindą klausimui davė 
•faktas, kad ministeris komplektuoja policijos kadrus tik iš komu
nistu ir iš policijos daro komunistu įrankį, kad, priešingai par
lamento nutarimui, laiko sienų policiją ir varo politinio šnipi
nėjimo darbą. “Socialdemokratu Partija“, - pareiškė paklausėjas,- 
“dėl tos skandalingos padėties negali imtis jokios atsakomybės. 
Partija pasirūpino rasti priemonių apsaugoti valstybei, tikėdamasi 
visu padoriu žmonįu ir tikru patrijotu paramos“.

Miinchenas atėmė čekams pasitikėjimą Vakarais, gi naujas 
pasirinkimas - orijėntucbis į Sovietus - grąso paskandinti 
Čekoslovakiją bolševizmo jūroje.

o0o;
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KALBOS KAMPELIS.

Ką reiškia žodis 'taurus?
Labai gražu, kai bažnyčioje kalbama malda už tėvynę. Be 

visą kitę priemonių, save sustiprinti kovoje su priešu dėl tautos 
ięlaisvinimo, tikintieji dar panaudoja viešę iškilmingą maldę Dievo 
p.agalbai gauti. Mano lankomoje bažnyčioji toji malda, baigiama šiais > 
Žodžiais: •’.... per Jėzę Kristę, Išganytoję musę, kurį išpažįsta 
ir tiki kiekvienas taurus lietuvis. Amen". •

Atseit, lietuvis, neišpažįstęs_šios paslapties, nėra taurus, 
pvz. J.Basanavičius, V.Kudirka, J.Biliūnas, Žemaitė, Pr.Mašiotas, 
P.Leonas, K.Grinius, Vidūnas ir kt. Dievobaimingi žmonės iŠ bažny
čios turi išsinešti mintį, kad šie' ir kiti panašus tautos veikėjai 
yra kokios tai mažavertės asmenybės. • Si tariamoji tiesa pamaldę 
dalyviams paskelbiama nuo altoriaus aukštumos. Jie turi daryti to
limesnes išvadas.

IŠeitę, kad kiekvienas, išpažįstęs Kristę, kaipo Išganytoję, 
ar.tai Visuomenės turto grobikas, kyšininkas, išnaudotojas, ar net 
NKVD agentas, gali būti taurus lietuvis. •

Iki tremties metę" sąvoka taurus neturėjo religinio 
atspalvio. Taurus turi artimą prasmę žodžiams kilnus, orus,(edel, 
.szlachetny, blagorodnyj). Taurus gali būti ir tas lietuvis,kuris 
nepriklauso katalikę bažnyčiai, pvz. liuteronas, reformatas, arba 
nęt tas, kuris iš. viso nepriklauso kokiai nors bažnytinei organiza
cijai. Ar nebus įsibrovusį maldon klaida? Atrodo, ne. Malda už 
tėvyne kalbama ypatingai iškilmingu pamaldę metu. Tai rodo, kad 
ji apgalvota, patikrinta ir dvasininkę vadovybės patvirtinta. Reikia 
manyti, kad baigiamasis, aukščiau minėtas posakis,. pripažin
tas svarbiu ir tinkamai formuluotu.

Mums tenka tik spėlioti, kuriuo tikslu toje maldoje buvo 
panaudotis žodis "taurus". Čia matosi maldininkę savęs išaukštini
mas, o klaidatikię pažeminimas ir pasmerkimas. Sis posakis neturi 
eęminio ryšio su maldos už tėvyne intencija: gauti Dievo malonės 
kovoje su priešu ir sustiprinti tikęjimę_savo troškimę grįžti į 
laisvę tėvynę išsipildymu. Jis galėjo būti išleistas, be jokios 
skriaudos maldos turiniui ir jos prašoma jai intencijai. Ypač tas 
ryškėja, jei maldoje žodįę "tauru s" pakeisti žodžiu "dievo
baimingas" ar "pamaldus", arba vieton "lietuvis" pavartoti "kata
likas". Netinkamai pavartotas-žodis "taurus" iš maldės padaro savo 
artimo teismę ir sukelia pasaulėžiūrinię ginčą .bei politinės kovos 
nuotaikas. Maldos kūrėjai turėjo tikslę sudrausminti pamaldę lan
kytojus, įnešant nerimastį. Ištikimieji turi ugdyti savyje bažny
čioje skiepyjamę išdidumo diegę, o kitokią pašiūrę lietuvius jie 
turi trenkti žemininačiu sprendimu, nes bažnyčioje pagarsinta, kad 
pastarieji nėra taurus žmonės.

Tikslus sęvokų panaudojimas kalboje ir maldoje yra labai 
svarbus dalykas.ne vien gramatikos ar sintaksės požiūriu. Čia gali 
kilti pagrįsta abejonė, ar panorės Rūpintojėlis išklausyti tokios 
"sudomėtos" maldos, kurioje musę bažnytiniai politikai, spekuliuodami, 
kad gerasis Dievulis ne viską žino ir'pastebi, slapčia jam pakiša 
sprendimą nuvertinti dalį lietuvię.

Šie politikai, tautę kiršinančios maldos kūrėjai, puikiai 
žino, kaip Dievas mokė žmones melstis. Jis pavaizdavo maldę išdi
daus parisiejaus, akiplėšiškai puolančio Dievę, ir maldą paprasto 
nuodėmingo Žmogelio. Jis įspėjo neteisti savo artimo, ypač maldos 
metu, kad patys nesusilauktą teismo ir pabrėžė, kad bus atseikėta 
tuo pat saiku, kokiu jie seikėja savo artimui. Taigi, ar nėra 
pakankamai dilelio pagrindo Rūpintojėliui užsirūstinti ir atmesti 
maldę už tėvynę? Jau du metai, kaip ji kalbama... jei jr kitose 
parapijose šita malda kalbama, tai kiek pastangą gali nueiti veltui, 
kiek gali likti apviltą?!
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Ir visgi maldos už tėvynę kūrėjai, matomai sugundyti piktos dvasios, 
leidosi skaldyti bendruomenę į įaurįų ir netauriu. Kas žino Dievo 
galybę? Galėjau seniai kiekvienas butų savo namuo-se, ' jei butų buvus 
kalbama nuoširdi, be užpakalinių minčių, malda?

Pastangos išrūšiuoti lietuvius ir už bažnyčios mūrų, atro
do, turi tikslų sukelti .tikinčiuosius prieš"netikėlius"ir"krėiva- 
tikius-.' Pastarieji turėtų, būti šalinami is bendruomenės, o jei ne, 
tai pati bendruomenė turėtų nuo jų, kaip nuo_dorovingai mažaverčių 
žmonių, nusigrįžti. Atseit, jiem neturėtų būti patikimi tvarkyti 
bendruflmenės reikalai tiek dabar, tremtyje, ttak grįžus namo.

Šitokį teigimų patvirtina ir jėzuitų Jono Bružiko misijos. 
Man teko klausyti jo misijų, laikomų tėvynės intencija. Panašiai 
kaip maldoje už tėvynę, kun. J.Bružikas savo misijose panaudoję 
gyvų tautinį momentų. Pradžioje jis moko statyti savo gyvenimų ir 
veiklų, kaip namų, ne ant smėlio, bet ant uolos. Toji uola esanti 
tiesa. Kalbindamas tautiečius lankyti jo misijas, jis stato klau
sytojų kryžkelė#: jei klausytojas lankysiųs jo pamokas ir eisiųs 
išpažinties, tai prišidėšiųs prie tėvynės išlaisvinimo, o jei ne - 
prie jos priešų. Arba vėl tų patį tautinį momentų prievartauja kitu 
būdu: 'kurig neinųs išpažinties, tas materijalistas. Bolševikai, 
tautos priešai, materijalistai. Toliau, darydamas minties šuolius 
bei užuominas ir reikšdamas didžiausių nuostabų, klausia, kodėl ma- 
terijalistai bėgę iŠ Lietuvos, - jog tenai jiems esanti vieta tarp 
materijalistų, kurie persekioja bažnyčių, kunigus ir t.t. Pridengęs 
pionu tinklu, jėzuitas Bružikas pakiša klausytojams jau paruoštų 
atsakymų, kas yra tie tremtiniai materijalistai. Kunigo autoritetų 
garbius pamaldus_žmogus turi susidaryti vaizdų, kad blogesnių už 
materijalistus būtybių nėra- tai išgamos, tėvynės priešai, jei ne 
tikrieji bolševikai, tai jiems artimi arba su jais bendradarbiauju, 
ir jie visi turi vienų, bendrų tikslų: persekioti bažnyčių ir kunigus. 
Dievo žodžio skelbėjas klaidinančiai jjuslepia tiesų, norėdamas su
kelti praktikuojančius katalikus pries nepraktikuojančius ir evan- 
geliškasiasAaveles išlaikyti palaimintoje tiesos nežinioje, gi 
klaidžiojančias įgųzdinti ir grųžinti į kaimenę. Kun.Bružikas, kaip 
bibliškas Ezavas, už lęšiukų virald dubenį parduoda tiesų ir garbę. 
Remdamas savo išvedžiojimus netiesa, jis stato tariamų Dievo namų 
ne ant uolos, net ne ant smėlio, o tiesiog į gramzdų liūnų. Ir vėl 
tenka klausti, kokia^gali būti tokių misijų vertė Dievo akyse? 
Siam misijonieriui išvykus, pasigirdo kaįbos, kad išpažintis gali pa
dėti greitesnei emigracijai....

Sugretinę maldų už tėvynę ir misijas, mes girdime tų pačių, 
maldai pašalinę, melodijų: tik tas taurus lietuvis, kuris eina 
išpažinties} kuris nepildo bažnyčios įsakymų, tas nėra ištikimas 
lietuvių tautai.

Tikroji žodžio taurus prasmė dar gyva tautoje. Pats 
gyveni mad Šių savybę pripažįsta tam, kuris jus ,yra nusipelnęs. 
Tik viena la.lykų tenka pabrėžti: žmogus, kuris'sųmoningai iškrei*. 
pia tiesų ir klaidina savo tautiečius, niekad nebus laikomas ' <.'•
tauriu.

======o0o== =====
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K A R A , S.
-• • ~ • • (Mokinio 'rašinys).

Piper & Co leidykla, perėmusi visus 
L.Thomo raštus, ,'rėnoiasi išleisti pigą

- ‘■ , jo rinktiniu raštą tomą. Čia duodamas
"mokinio rašinys" paimtas iš minėto 
rinkipio. Pirmą kartą; jis pasirodė .1905m* 
’’Simplizissimus" Žurnale, bet dėl lengvai 
suprantamą priežascią jokiuoss.jo raštą 
rinkiniuose dar nebuvo įdėtas.

•Karas (bellum) yra toks fctovis, kai dvi ar daugiau tautą 
bando savo jėgas. Jis Žinomas jau seniausiais amžiais ir, kadangi 
dažnai minimas biblijoje, vadinams šventu.

_ Senojoj Somoj per karą Šventyklą uždarydavo, nes dievas Janus 
gal but nieko apie jį nenorėjo Žinoti. Tačiau tai yra juokingas 
prietaras, kur?, krikš&ionybė panaikino. Ji per karą neliepia uždari1 
nėti bažnyčią..

Yra religiniai karai, grobiamieji, tautiniai, egzistenciniai 
ir t.t.

Jei kokia nors tauta pralaimėjusi vėl iš naujo pradeda, tai 
turime-keršto karą.

Seniau daugiausia būdavo religinei karpi, nes žmonės norėjo, 
.kad visi.lygiai mylėtą Dievą ir dėl to viens kitą žudė. Šiais laikais 
daugiausia yra prekybiniai karpi, nes pasaulis nebėra toks idealistiškas.

Senovėje, kariaujant tautoms, kariavo ir dievai. Vieni padė
jo vienai, kiti, kitai pusei. Tą mes matome jau pas Homerą.

Dievai atsisėsdavo ant kalvos ir žiūrėdavo, Kai supykdavo, 
pradėdavo viens kitam skaldyti galvas.

Taip tikėjo senovėje. Dabar juokas ima iš to, nes taip vaikiš
ka tikėti į daug dievą, kurie tarp savęs pešasi.

Šiandien žmonės tiki tik į vieną dievą ir, kai prireikia, 
prašo jo pagalbos.

Abieją pusią kunigai sako, kad Dievas jiems padedą, kas yra 
negalima, nes yra dvi pusės.

Tą supokia tik Vėliau-. Pralaimėjusieji sako, kad Dievas juos 
bandęs. Prasidėjus karui, groja muzika. , Žmonės gatvėse dainuoja ir 
verkia. >

Tai vadinasi tautos himnas.
Kiekvienoj tautoj karalius žiuri pro langą, kas dar daugiau 

pakelia entuziazmą. Na, ir tuomet pasipila! Prasideda toji karo dalis, 
kuri vadinasi skerdynės.

Jos prasideda malda; paskui pradedama šaudyti ir žudyti ■ 
Žmones.’ Kai viskas praeina, karalius joja ir žiuri, kiek yra užmuštą.*- 

Visi sako, kad liūdna, jog taip yra . Tašiau tie, kurie lieka 
gyvi, raminasi tuo, kad tai, visgi, gražiausia mirtis.

Po skerdynią vėl giedamos dievobaimingos giesmės, ir tas 
dažnai nupaišoma paveiksluose. Žuvusieji palaidojami masiniuose kapuor 
se, kur jie ilsisi, kol profesoriai neliepia ją iškagti.

Tuomet ją uniformos patenka į muzieją, bet is ją dažniausiai 
buna likę tik sagos. Vieta, kurioje buvo Žudomi žmonės, vadinama 
garbės lauku. ,

Kai viso to pakanka, nugalėtojai .traukia namo. Visur didelis 
džiaugsmas, kad karas baigėsi, ir žmonės eina į bažnyčia padėkoti 
Dievui. _ „ ‘ -

_ Jei kas galvoja, kad butą išmingiau, jei to is viso 
nebūtą, tai tas yra socialdemokratas, ir jis uždaromas į kalėjimą.

Tuomet ateina taika, kurioje žmogus vargstą, kaip sako 
Schillėr‘is. Ypatingai vargsta invalidai, nes jie negauna pinigą ir 
negali ją Užsidirbti.
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Kai Kurie.gauna "katarinkas" ir groja pairi jotines, dainas, 
o jos jaunimu žadina irgi atsakančiai kapotis, kai prireiks.

Visi buvusieji kare gauna apskritus medalius, kurie skamba, 
kai ją savininkai eina pasivaikščioti. Taip pat daugelis gauna 
reumatizmą ir pasidaro mokyklą sargais, pvz.kad ir mūsą.

Taigi, ir karas turi gėry pusią ir visiems atneša naudos.
___ -_ ==== = COO==== =____

IS PLATAUS PASAULIO.'

Anglijos gydytoją "maištas”.

Darbiečią vyriausybė, parlamentui.pritarus, yra pravedus 
įstatymą, kuriuo ateityje tvarkomi D.Britanijoj sveikatos reikalai. 
Pagal jį kiekvienas Anglijospilietis, mokėdamas' sveikatos reikalams 
tam tikrą mokestį, patikrina sau nemokamo gydymo teisę visais 
susirgimo .atvejais, įskaitant ir danty gydymą. Sveikatos apsaugos 
įstatymas apima netik gydymą, bet ir sveikatos sustiprinimo^ 
priemones, k.a. sanatorijas, poilsio namus rekonvalescenbams ir 
pan. Sveikatos apsauga organizuojama sudarant sveikatos centrus, 
planingai išdėstytus visame krašte, kiekvienam centre sugrupuo
jant visus reikalingus specialistus. Anglijos kaimui pirmą kartą 
garantuojamas prieinamas gydymas. Tautos sveikatos reikalams vals
tybės iždas turės skirti dideles sumas. A

Sveikatos organizacijoj dirbančiam gydytojui įstatymas 
patikrina pastovy metinį 300 sv. atlyginimą ir ,^be to, progre- 
syvy priedą už didesnį aptarnautą pacįjentą skaiciy. Gydytojui 
nedraudžiama užsiimti ir privačia praktika.

įstatymai turėjo pradėti veikti nuo š.m. sausijo men. 1 d., 
bet staiga gydytojai pakėlė "maištą". Pasipriešino gydytoją cecho 
centras ir privilegijuoti gydytojy ,sluogsniai. Galinga gydytoją 
prnf.organizacija mokėjo sau patikrinti išimtiną visuomenėje padėtį 
galėjo nustatyti org. nariui jo praktikes vietą, galėjo atimti 
praktiką, ir net diplomą, o savo pacijentą gydytojas galėjo ir 
pirkti ir paduoti. Gydytojai grūdosi į didesnius miestus (3000 • 
gydyt, buvo bedarbiai), o kaime negalima buvo prisišaukti ligoje 
pagalbos. Kai sveikatos ministeris A.Bevan pradėjo komplektuoti 
gydymo centrus, pakilo triukšmas, norg įstatymas numatė skirti 
66 mil. svarą atlyginimui servitutinią gydytoją teisią.
Deryby eigoje gydytoją tarpe buvo pravestas balsavimas. Iš 55.800 
gydytoją, kurią tarpe tik Pft.OOO vertėsi privačia praktika, 
prieš įstatymą pasisakė 23-000 (daugumoje nepraktikuoją), už - 
18.000. ir 14000 susilaikė. S.m. sausio mėn. 31 d. gydytoją orga
nizacija pravedė balsavimą antrą kartą. Jei prįeš įstatymą pasi
sakys 14.000 praktikuojančią gydytoją, organizacija atsisakys 
bendradarbiauti su Sveikatos Ministerija.. Rezultatai dar nežinomi.

Ministeris Bevan, pasiremdamas parlamento nutarimu ir savo 
pusėj turėdamas visuomenės pritarimą, yra pasiryžęs iki galo 
*šturmuoti" gydytoją "citadelę*’. Pradžiai jis pakankamai turėsiąs 
gydytoją; kai sveikatos centrai pradės veikti, savo patarnavimais 
jie pritrauks daugumą pacijentą, o tas palauk ‘^mokslininkus” 
prieš paricm^cą ir t- ^uos sveik'-tos reikalus. Tuo tarpu įstatymo 
veikimas atidėtas iki liepos mėn. 5 dn.
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