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Paskutinis mėnuo buvo ypatingai įtemptą nervą laikotarpis. 
Likvidavusi Čekoslovakijos demokratinę respubliką ir iš eilės užgu
lusi suomius, fjov. Sąjunga, atrodė, sąmoningai provokavo ginkluotę 
konfliktą. Jos laikysena Berlyne ir Vienoje buvo tiesioginis tyčio
jimasis’ iŠ alijantą, kad iššauktą ją griežtą, prie konflikto vedantį 
reagavimą. *

,Ta_kritiŠka padėtis, nerimu nusiaubusi ir. mus tremtinius, 
nukreipė musę, dėmesį nuo įvykią, kurie tikrumoje ilgam laikui nužymi 
Europos ateities kelią ir deda pagrindus naujam įr reikšmingam jos 
persitvarkymui. Tuos įvykius sužadino ir ją tempę-nustatė ta pati 
įtempta pasaulinė padėtis. Per neįtikėtinai trumpę laikę buvo_išspręs
ta visa eilė klausimu, kurią aptarimui normaliais laikais nebūty, 
už.tekę dešimtmečią. Kai Jungt.Amerikos Valstybės, pačios save ragin- 
damos, priėmė Marshall’io_planą Europai atkurti, tuo pačiu metu 
Europoje faktiškai_gimė būsimos apvienytos Europos unija, pirmoje 
eilėje grindžiama ūkišku bendradarbiavimu, o jis neišvengiamai turi 
vesti ir prie politinio apsijungimo, prie politinės musą vakarę, 
koptinento federacijos. Tame vakarę. Europos apvienijime neužmiršta
mas5 uždavinys, kurį diktuoja momentas, yra kariškas apsiginimas nuo 
gręsiančios iš Rytę agresijos. Ypač silpnesnieji Europos unijos daly- 
viai-Benelux ir Skandinavija-apsiginimo reikalą ne tik pirmieji vie
šai iškėlė, he t jį visą laikę skatina, aiškiai suprasdami jo aktua
lumą ir siekdami Amerikos garantijų. Kad tame apsiginimo rūpesty 
agresorįus-Sov.Sęjunga-aėra aiškiais žodžiais pavadinamas, tai tik 
formos dalykas.

■ Visi, tie skuboti įvykiai grindžiami tuo, kad Europai reikia 
greičiau atsikurti ūkiškai. Tame matomas geriausias vaistas ir prieš 
bolševizmo pavoję, tuo pačiu prieš Vakarę Europos pavergimą iš Sov. 
Sąjungos pusės. Motyvas toks aiškus, kad jis buvo jautriausias para
ginimas kapitalistinei Amerikai paskubėti su pagalba Europai: demo
kratijai Europoje išnykus, Amerikos saugumas irgi pakibtę ant'plono 
siūlo. Bet ūkiškas Europos atsikūrimas tėra galimas patikrinus taikę. 
Taikos siekimas gyvai reiškiasi visuose pasitarimuose ir susitarimuo
se , sudarydams pastaugę "orę”, be kurio tos pastangos netekty svar
biausio savo impulso.

Visiems tiems įvykiams yra būdingas sdcialįstinią Europos 
jėgę ypatingas aktyvumas. Jis reiškiasi.lygiagrečiai su vyriausybię 
veikla. Pati Europos ūkiškos ir politinės koncentracijos mintis, 
sudarymas pastovios, ukišku bendradarbiavimu paiemtos federacijos, 
nors ir nėra vien socialistą ipiciatyvos išdava, bet ję eilėse yra 
ir bus remiama visomis išgalėmis.' 16-os valstybię socialistę konfe-. 
rencija kovo men. Londone, tuojau ję sekusi balandžio 25 dn. antra 
tę pačią partiją, konferencija Paryžiuje, savo dienotvarkėje svar
biausiu ir beveik vieninteliu punktu pastačiusi Europos federacijos 
klausimą, reiškia ne tik socialistinės Europos pasisakymą už Europos 
federaciją, bet parodo ir vadovaujantį jos vaidmenį. Kas ką besakytą, 
bet be šito pritarimo valstybię sudaromos sutartys netekty savo 
realumo.

SočiaIdemokratinię partijų sustiprintą ir apvienytą veiklą 
lydi visa darbininkija, reikšdamasi prof, sąjungose. Londone įvykęs 
prof.sęjungy kongresas taip pat visti griežtumu pasisakė už Marshall*‘io 
planą, kartu patikrindamas ir jo pravedimę. Toks darbininkijos
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nusistatymas duoda realiu, patikimu pagrindu Europos federacijai. 
Kartu tas faktas parodo, kad jau Šiandien Europos likimo sprendi
me darbininkijai priklauso lemiantis žodis.

Visos Kremliaus pastangos ir toliau drumsti Europą, ruo
šiant dirvą savo ekspansijai, nuėjo niekais. Prof.sąjungą, kongre
sas Londone ir prof.sąjungą pasisakymai atskiruose kraštuose pa
rodė vis aiškesnį ir griežtesnį dirbančią jxi masią Vakaruose atsi
ribojimą nuo diktatūrinio bolševizmo. Rin'imą pralaimėjimas Itali
joje, Prancūzijos CGT-Force Ouvriėre atsiskyrimas nuo profesinio 
centro ir spartus jo augimas iš esmės pakirto Maskvos viltis pakar
toti tuose kraštuose Čekoslovakijoje pavartotą smurtą iš vidaus.

Kad visi tie sprendimai, įgaudami vaistysią įsipareigoji
mo galią ir valstybinią sutarsiu pavidalą, vyksta oficialiose kon
ferencijose, tas nekeičia įvykią esmės. Tuose įvykiuose sukantis 
motoras yra D.Britanija, vadovaujama darbiečią. Bnelux’o grupėje 
ir Skandinavijoje taip pat vyrauja socialdemokratai. Tai socialis- 
tinią jėgą koncentracijai turi.paklusti Prancūzija, o komunistams 
Italijoje pralaimėjus rinkimus, į Europos federacijos branduolį 
neabejotinai įsilies Italija, kiek ypatingomis sąlygomis ir vak. 
Vokietija.

Jau šiandien galima numatyti, kas lemiančiai veiks apvie- 
nytos Europos_kurimąsi.'Prieš karą D.Britanija, jei .nebeskaityti 
Vokietijos, musą kontinente buvo stipriausias ekonominis vienetas, 
tuo pačiu dominavęs ir politiniame Europos gyvenime. Pokarinė 
D.Britanija, ūkiškai susilpninta ir vykdanti ūkiškąjį bei sociali
nį persitvarkymą karo palikimo,.sąlygose, stovi prieš labai sunkius 
uždavinius. Bet stovi su atraitytomis rankovėmis ir nepalenkiamu 
pasiryžimu. Darbiečią vyriausybė, kietoje saujoje laikydama vairą, 
reikalauja ir iŠ savos visuomenės pasiryžimo, pasiaukojimo ir, visą- 
pirma, darbo: kelti gamybą, didinti eksportą ir eiti prie susiba- 
lansavimc. Savo uždavinį ji vykdo apgalvotai ir ramiai, karo pali
kimo naštas ir dabarties sunkumus išdėstydama kiekvienam pagal jo 
pajėgumą. Kad Anglijos buržuazija, pirmą kartą istorijoje pajutusi 
ir jai skiriamos naštos svorį, kartais ke:_ia skandalą, pranašau
dama savo socialiniam priešui greitu galą, uas darbiečią, atrodo, 
nejaudina. Nežiūrint visą sunkumą, ukįs vis ryškiau atsigauna. 
Marshall’io plano ,-agalba tą atkutimą neabejotinai sustiprins. 
Nebaido darbiečią ir tariamas visuomenės politinis nusiteikimas, 
paaiškėjęs per dalinius savivaldybią rinkimus. Nuo Darbo Partijos 
atsiskiria konjukturiniai palydovai, bet 7 milijoną prof.sąjungos 
vieningai palaiko vyriausybės ūkinę politiką ir duoda jai patikimą 
pagrindą tolimesnei veiklai. Pagaliau ir pati buržuazinė opozici
ja, parlamento, svarstant vyriausybės ūkinę politiką, turėjo pripa
žinti, kad ji vgdama realiu keliu. Tai yra laidas dabarčiai, ir 
bus laidas ateičiai,,jei pasaulinė konjunktūra nepakenks tolimes
niems darbiečią laimėjimams. 0 tuomet tolimesnę įvykią eigą ir 
apvienytoj Europoj apspręs ūkiškai atsikūrusios Anglijos svoris ir 
jos pavyzdys. * . .

Euroęos kontinente įvykiai brėžia naujas linijas,, iš kurią 
pradeda aiškėti jos ateities veidas. Tai yra istorinis Įvykis, 
ryškus Europos pasukimas į naujo gyvenimo formas. Jis' šiandien 
butą dar ryškesnis, jei lotyną kraštuose darbininką jėgos nebūtą 
suskaldytos komunizmo. Tuo tarpu persitvarkymas vyksta be skaudžią 
sukrėtimą, nuosekliai išlaikant demokratijos pradus ir tuo vis 
friežčiau atsiribojant nuo Rytą, nuo diktatūrinio bolševizmo. Kaip 
v šuomet, taip ir dabar socialdemokratija neišskiria iš naujo gyve
nimo statybos nieko, kas tik nori prie jos jungtis. Dėl to ji 
kiekviena proga ęrimena tai ir bolševizmui. Bet anksčiau bolševiz
mo atžvilgiu turėtos iliuzijos jau išnyko, ir kūrybinio persitvar
kymo eigoje socialistinė Vakaru Europa vis kiečiau atsiriboja nuo 
bet kurios diktatūros» Tas neišvengiamai veda prie Vakarą
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atsiskyrimo nuo Ryty.. Atsiribojimas yra nesustabdomas dėl to, kad 
nvienų ir kitų esmė išryškėjo visoj pilnumoj.

Suprantama, kad naujos kūrybos sėkmei būtina sąlyga yra 
taika. Dėl to socialistiniame pasauly reiškiasi toks gilus prie
šingumas galimam ginkluotam konfliktui. Socialdemokratija visuo
met.kovojo prieš karus. Dabar tam priešingumui yra papildoma?, 
tolimesniem socializmo laimėjimam_gyvybinis motyvas, ir nesunku 
tą nusistatymu suprasti. Kaip bebūtų., mes turime visiška pagrindų 
tikėti, kad pradėtas persitvarkymas, net sukliudytas, nebesustos 
ir jo vairininkas bus socialistinės Europos jėgos.

Neseniai ’’Mažasis Židinėlis”, padėjęs, atrodo, daug darbo, 
kad nustatytų diagnozę jo nuomone nepagydomam socializmui, priėjo 
išvadų', kad mirtis yra neišvengiama. Avansu ant palaidoto socia
lizmo kapo nuvarvino linksmų ašarų. Mums atrodo, kad tolimesni 
įvykiai įtikins ir ’’Mažųjį Židinėlį", kad jo ašara buvo veltui 
pralieta.

=====e@=====

PRIES ŠIMTĄ METŲ.

1848 metai buvo gausus revoliuciniais įvykiais įvairiuose 
Europos kraštuose. Gaivališki masių suMlimai, barikados Europos 
sostinių, gatvėse., kruvini susirėmimai su kariuomenėm, revoliuci
niai laimėjimai ir skaudus smūgiai reakcijai atsikvošėjus, - tai 
vis tų neramiųjų metų Įvykiai. Jie prasidėjo Vasario revoliucija ; 
Prancūuijoje, revoliuciniais kovo mėn. įvykiais Vokietijoje ir 1 
Sąjūdžiais Austrijoje bei Vengrijoje. Kiekviename krašte, kur Šios 
1848 mt. revoliucijos vyko, buvo savitos jom iškilti priežastys, 
.tačiau pagrindinis revoliucinių sąjūdžių siekimas buvo 'laisvės 
siekimas. Berlyne gyventojų masės įteikė karaliui memorandumų dėl 
spaudos, žodžio ir susirinkimų laisvės, amnestijos politiniams 
kaliniams, piliečių lygybės prieš įstatymus, neatsižvelgiant į 
tikybų ir turtų., teismų nepriklausomumo ir piliečių rinktos atsto
vybės. Kuomet Šito prašymo nenorėjo priimti, memorandumas virto 
reikalavimu, gi pastarasis, valdantiesiems nekreipiant į jį dėme
sio, pasireiškė gatvių barikadom ir kovom su moderniai ginkluota 
kariuomene. Kovo mėn. 19 dn. prūsiškasis absoliutizmas kapituliavo, 
ir Fridrichas Vilhelmas IV, miniai reikalaujant, buvo priverstas 
nusiimti kepurę prieš žuvusius gatvių kovose. Tai tėra trumpas pri
minimas, tačiau ne tai svarbu.' Svarbu Žinoti, kokios priežastys 
iššaukė minėtus revoliucinius. įvykius, kas su kuo kovojo ir kokie 
buvo anų laikų visuomeninių ir kovojusių jėgų susigrupavimai bei 
pajėgos.

Europoje vyravo reakcingasis feodalų luomas, savo pečiais 
parėmęs absoliutiškų ir despotiškų karalių valdžių. Si absoliutiška 
valdžia liberališkiems miestiečiu sluogsniams kiekviename Žingsny
je prieštaravo ir varžė ir jų verkių, pradinis kapitaliumas jau 
buvo sutelkęs į miestus suproletarintas darbininkų mases. Šios 
nuskurdusios ir dažnai badaujančios masės buvo palaidos ir visai 
nesąmoningos, savo skurdo priežastis klaidingai mačiusios techni
kos, mašinų patobulinimuose, kurie neva-atėmė jiems darbų ir duoną. 

Liberališkiems miestelėnų, sluogsniams ir inteligentijai 
vadovaujant, į barikadas išėjo tos darbininkų ir miestiečių masės 
su visiems suprantamu laisvės Šukiu.

Nors 1848 mt..revoliucijose aktingai dalyvavo ketvirtasis 
luomas, nors jo pagalba buvo pasiekti .laimėjimai, bet liberališkie
ji tų revoliucijų vadovai nesugebėjo kovojančių masių pastūmėti 
kovon dėl socialinių reikalų, dėl plačių demokratiškų siekimų, visai 
pašalinant absoliutizmų. Šios 1848 metų revoliucijos, nors ir nedavė
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ryškaus laimėjimo liberalams, bet daugumoje dalinai patenkino jų 
siekimus. • ' ' - ' -

184-8 metų revoliucijos yra charakteringos liberalinės ' ‘ 
buržuazijos revoliucijos. 184-8 mt. sudarė posūkį į naują istorijos 
etapą,-tais metais prasideda modernusis darbininkų, sąjūdis, pasirė
męs mokslinio socializmo teorijomis ir siekimais. To sąjūdžio re
zultatai aiškiai matyti. Dirbančiosios masės, 1848 mt. buvusios 
tik liberalizmo įrankis, šiandien, susitelkusios į didžiules or
ganizacijas, pačios realizuoja savo siekimus.

•■ ====o0o====

IR DAR KARTA APIE SOCIALINE DEMOKRATIJA* 1 —■ -T-- —

Socialinės demokratijos, problema šiandien darosi aktualus 
laiko uždavinys. Kalbant apie ją, tenka ne tik galvoti, bet ir 
ruoštis jbs įgyvendinimui. Jei visuomenėje yra grupių,, kurioms tū
pi jos realizavimas, tai svarbu yra susiprasti dėl jos esmes ir 
kalbėti apie akcijos derinimą-

P.Maceina savo straipsnio gale liečia ir tą klausimą, bet 
tik prabėgom. Jam, atrodo, svarbiau yra pravesti aiškią, pasau
lėžiūrinę demarkacijos liniją, šiuo atsitikimu tarp krikščioniš
kosios pasaulėžiūros ir socialdemokratijos požiūrio į socialinę 
demokratiįą. Ir tai darydamas, p.Maceina pasisako, kodėl socialis
tų. socialinės demokratijos "pasiūlymas" krikščioniui yra nepriimti
nas. Ir Štai dėl ko. Socializmas, girdi, atsiremia į materiją, 
krikščionybė 4 į dvasią ir į Dievą. Socialįzmas yra kolektyvizmas, 
ir jo demokratija yra kolektyvinė. Toj demokratijoj viską apspren
džia "masė". 0 kadangi masė nesprendžia ir nesvarsto, bet diktuoja 
ir reikalauja, tai' ji laidojanti pačią demokratijos esmę. Ta masė 
niveliuojanti žmogių, daranti jį nereikšmingu, neleidžianti pasireikš
ti asmenybei. Masė yra baisi ir žiauresnė už bet kokį individą.

P.Maceina socializmui turi ir daugiau priekaištų.: klasių, 
kovos propagavimą, kuris veda į neapykantos įamžinimą Žmonių santy
kiuose, kovą prieš religiją, privačios nuosavybės panaikinimą. 
Ryškią to viso iliustraciją duodanti Sovietų Sąjunga. Prie to pri
dedami ir pop. Leono XIII-ojo argumentai: socializmas pakenkia dir
bančiųjų klasei ... ir grąso • valstybėms sąmyšiu. Tie priekaištai 
daromi netiek socialinei socialistų demokratijai, kiek pačiam socia
lizmui. Aiškus ideologinis nusistatymas yra svarbus kiekvienam;. mes 
norėtume būti aiškus tiem, kurie domisi socializmo esme, o todėl 
laikome reikalingu ir čia p.Maceinai atsakyti.

Socializmas dirbančiuosius moko, kaip ir dėl ko jie gali 
išsilaisvinti nuo kapitalistų išnaudojimo, sukurdami naują santvar
ką, kurioje išnyktų klasių skirtumai ir pačios klasės; išnyktų 
žmogaus Žmogumi išnaudojimas; Žmonija pasidarytų suderinta laisvų 
žmonių bendruomene, kurioje kiekvieno žmogaus teisės ir laisvės 
būtų gerbiamos. Tokioj bendruomenėj, paremtoj visiems lygiomis 
prievolėmis, visi butų už vieną ir vienas už visus, - toks būtų 
kiekvieno interesas. Savo išvadas socializmas remia dabartinio, 
kapitalistinio ūkio analize, jo vystymosi tendencijomis, kurios 
visą ūkiškąjį dabarties gyvenimą paruošia ateities santvarkai ir 
daro ją neišvangiama.

Socializmas yra dirbančiųjų sąjūdis, kurio tikslas-iškovo- 
ti santvarką, ją sukurti ir išlaikyti, jau dabar pasiruošiant
ateities uždaviniams. Socialistinis sąjūdis, remiasi etiniu momen
tu. Jis kovoja prieš dabarties socialines neteisybes, kovoja dėl 
žmogaus išlaisvinimo nuo kapitalo pavergimo ir išnaudojimo, už 
Žmonių lygybę, broliškumą,žmoniškumą jų santykiuose, už laisvių- 
ir,teisių patikrinimą kiekvienam žmogui.
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Socialistinis sąjūdis'yra giliai demokratiškas, statąs 
žmogą gyvenimo centre, siekiąs patikrinti jam jo pilietines, poli
tines ir socialines teises, apsaugant ir mažumos teises. Be demo
kratinės santvarkos negalima iškovoti socialistinės santvarkos; 
negalima paruošti jai tinkamus žmones; negalima sukurtos santvar
kos išlaikyti ir gilinti jos turinį. Socializmui svarbu kiekvie
nam Žmogui sudaryti tokias sąlygas, kuriose jis nevaržomas ir vi
soje pilnumoje galėtą išvystyti savo asmenybę, savo įgimtus gabu
mus, nes tas. bus naudinga ir jam, ir visai bendruomenei.

Tai, p. Maceina, yra socializmo abėcėlė. Ir kadangi ji 
daug kam nežinoma, socialistinėj spaudoj ji kartojama kasdien, kad 
Žmonės socializmo esmę pažintą ir suprastą. Mums būtą clžiugU., jei 
tas pasisektą ir Tamstai.

Toji abėcėlė dduoda .aišką atsakymą į visą eilę Tamstos 
daromą užmetimą. Atsako ir į pirmąjį iš ją. Socializmas, apsiri
bodamas ūkiškąja ir socialine gyvenimo sritimi, nesiriša ir neturi 
reikalo rištis su bet kokia pasaulėžiūra. Minėtą sričią nagrinėji
mas žmogaus_pasaulėŽiūros į tą reikalą nepina, negut angažuoja jo 
etines pažiūras. Ekonominį gyvenimą gali nagrinėti ir materialistas, 
ir idealistas, ir kiekvienas, kas sugeba. Tam reikia tik gyvenimo 
reiškinią bešališko pažinimo ir sveikos logikos, - išvados gali 
būti visai vienodos. Del etinią socializmo pradą Tamstai,p.Maceina, 
neturėtą kilti didesnią abejojimą, - jie yra giliai humaniški, esmė
je gal labiau artimi Kristaus nuo kalno paskelbtiems pradams, negu 
dabartinės krikščionybės praktikuojamieji. Socializmas visai sąmo- - 
ningai ir teisingai išskiria iŠ savo srities pasaulėžiūros klausimus, 
laikydamas ir religiją privačiu kiekvieno žmogaus reikalu.

ęadangi socializmas randa ir žmonią bendruomenės gyvenime 
tam tikrą dėsningumą, tai galima ginčyti, ar jo daromos išvados yra 
paremtos gyvenimo duomenimis ir teisingos. Bet dėsningumo pradą 
visatos įvykią eigoje pradeda pripažinti ir kataliką bažnyčia. 
Dabar kunigas, jei jis yra pakankamai inteligentiškas, tik vaikams 
mokykloje, ir pats netikėdamas, dėsto pasaulio vystymosi eigą taip, 
kaip Biblijoje aprašyta. Iš astronomijos dėsningumas pereina į geo
logiją, iš geologijos į organinį pasaulį, ir tikėkime, kad nebetoli 
tas laikas, kada ir kataliką bažnyčia išlaisvins Viešpatį nuo admi- 
nistracinią prievolią žmonijos gyvenime, paliekant žmogui pačiam 
tvarkyti savo žemiškus reikalus ir duodant jam visišką laisvę jo 
religinio gyvenimo srity.

P.Maceina būkštauja dėl ateities kolektyvizmo. Jis bus; 
bet ar jis įsivaizduoja sau, kiek jis ir dabar kolektyvizme pasken
dęs, - intelektualiniame, moraliniame ir materialiniame. Dabartinio 
kapitalistinio pasaulio sąlygose kiekvienas žjįogus visokiariopai 
priklauso nuo kitą. Tik tas ryšys labai dažnai yra prievartos ryšys, 
paskutinėj savo instahcijoj padiktuotas valdančiąją intereso. 
Socialistinė santvarka prievartą pakeičia sąmoningu ir sutartinu 
bendradarbiavimu, nuolatine viens kitam talka, naudinga visiems ir 
kiekvienam. Ar toks sąmoningas bendradarbiavimas daugiau varžys 
žmogaus laisvės pajautimą, kaip šimtas dabartinią,dažnai prievarta 
primestą prievolią, lydimą dešimties rytojaus baimią?

P.Maceiną pagauna paniška baimė dėl '’masės'’ sprendimą, 
ypač, kad tą masę jis vaizduojasi proletariška, negalvojančia ir 
žiauria. Ar dabartinėj buržuazinės demokratijos santvarkoj mes netu
rime paklusti "mases'’ sprendimui? Kai aš einu gatve, žinau, kad 
neprivalau kitam užminti ant kojos. Kai bendrauju su Žmonėmis inte
lektualinėj ar moralinėj gyvenimo-srity, man galioja tas pats dėsnis. 
Kai įeinu į krautuvę, Žinau, kad iš jos galiu išsinešti tik tą, į 
ką mane įgalino mano piniginė. Net šeimoje būdamas, galiu sau leisti 
tik tai, kas neužgauna kitą. Vienu ar kitu būdu mano laisves ir mano 
prievoles nustatė "masė", dauguma, rezerve pasilikdama sau baudžiamas 
priemones neklusniems. Tos prievolės žmonią gyvenime yra neišvengiamos.
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Jos yra bendros mums visiems bendrųjų santykiy reguliavimui. Bet 
be ty-hendryjy šantyki\i_kiekvienas mūsų, turi savąjį individo gyve
nimą, kuriame norime būti kitu nevaržomi. Ar socialistinė santvar
ka kėsinasi į'žmogaus teises toje srityje? Ne. Jos tikslas yra 
jas ‘praplėsti, išlaisvinti žmogy nuo ty varžty, kuriuos jam-užde-' 
da dabartinė jo materialinė priklausomybė nuo kity, nuo vienos ar 
kitos formos darbdavio, kuris yra linkęs griebti žmogy ne tik 

‘darbe. Socialistinėj santvarkoj darbėmis darosi kartu,ir darbda
vys, ir jo; kaip darbėmio, interesas vers jį galimai sukulturinti 
ir darbdavį., vadinas, patį. save. Jei p.Maceina laiko save demo
kratu, tai \endryju visuomenės reikaly srity jis turi pripažinti- ir 
paklusti daugūmo's sprendimui, pa’likdatnas sau visišką laisvę savo 
pažiūruose, sayo nusistatymuose ir teisę už juos kovoti. Demokra
tija to jam nedraudžia. Personalinę demokratiją - ne tik savaip 
galvoti, bet ir veikti - jis tegali perkelti.į antrąją sritį.

Socializmas, siekdamas naujos santvarkos, nestato prole
tary. privilegijuoton padėtin. Naujop. santvarkon jis ima visus ly
giateisiais' nariais ir visus kviečia kurti naują gyvenimą. Būdamas 
demokratiškas, jis tik tuomet gali vykdyti savo uždavinius, kai 
už savęs turi Visuomenės daugumą. Be reikalo p..Maceina apeliuoja 
į Soviety Sąjungos pavyzdį.,.. Bolševizmas yra sau, o socialdemokra- 

. tija sauj sąskaitos turi būti siunčiamos tiksliu adresu. Jog ir 
tas,, kas dabar darosi Vakary socialdemokratijoj, turėty p.Maceinai 

•padėti geriau susiorientuoti. Tik jau visai_be reikalo jis puo
lą masę bolševikijoj. Jam pagaliau turėty būti aišku, kad ten 

•’’masė’* tiek, pat turi galimybės ką nors spręsti, kaip ir chano
• . hJamerlano laikais. 0 manyti, kad žmogaus su pūslėtom rankom 

galvoje tėra pakulos, mums, artoj'y vaikams, nepriderėty. Jpie 
privačią'nuosavybę., apie klasiy kovos būtinumą ir automatišką jos 
išnykimą beklasinėj ateities visuomenėj, apie socializmo kovą 
su religija šia nematome reikalo daugiau kalbėti.

Kiekvienos aktualios visuomeninės problemos išsiaiškini-r 
mui yra būtina_išsiaiškinti ir klausimą, kuriuo budu sprendimas 
gali ir turi būti Įgyvendinamas. To klausimo mes negalime užmirš
ti ir kalbamu atsitikimu, jei nenorime būti tik_burnos aušintojai. 
Socialinės demokratijos sprendimui .p.Maceina siūlo krikščioniško?- 
jo solidarizmo kelią. Kas yra krikščioniškasis solidarizmas?

P,Maceina nedaug apie ji savo straipsny pasako, bet, atro
do, pakankamai, kad iš to pasisakymo ryškėtu pagrindinis autoriaus 
nusistatymas socialinės demokratijos klausimu, dedąs kepurę ant ' 
visy jo "teoriniy" išvedžio jimy.. "Solidarizmas“, sako jis, "tad 
iš esmės yra personalinė demokratija. Kiekvienas žmogiškas asmuo 
yra vertybė savy ir tikslas-pats sau. Asmuo turi turėti pirmeny
bę .ir poli tiko j, ir kultūroj, ir Socialiniame gyvenime. Todėl 
solidarizmas reikalauja, kad. nuosavybė butą privatinė, nors ir 
socialiai- įpareigotakad Žmogus gaiety būti savo darbo vaisiy 
savininkas;... kad asmenybės išvystymas būty■ la'ikomas svarbiau
siu gyvenimo uždaviniu". Ir toliau, liesdamas savo straipsny 
krikščioniškojo solidarizmo įgyvendinimo klausimą, p.Maceina, 
duodamas Žodį pop. Leonui XIII-ajam, taip sako: "...Socialiniam 
klausimui sėkmingai išspręsti reikalingas visy pritarimas: valdo- 
vy ir.valdžiy, turtingyju ir darbdaviy, net darbininky"-.- Net 
darbininky! Kataliku bažnyčios galva taip toli pažengė, kad socia- 
liniy klausimy sprendimo, leidžia dalyvauti net darbinirikams, ku- . 
riuos, atrodo, klausimas liečia pirmoje eilėje. Kristus savo 
mokslu socialinius sluogsr.ius ir jy reikaly rūpinimą, 'rodos, 
statė kitoje eilėje. Bet tiek to.
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Mums svarbu čia pažymėti, kad p.Maceina, atstovaudamas 
katalikiškąją pažiūrą į socialinę demokratiją, išeina iš esamos 
santvarkos neliečiamybės.. Pas jį ta santvarka pasilieka kokia yra 
ir, socialinį klausimą sprendžiant, tenka daboti dabar esamą, kla- 
sinėj visuomenėj interesą, kurią pagrindą sudaro privati gamybos 
priemonią nuosavybė. Dėl to reikia pasiekti tą interesą susiderini
mo ir susipratimo. Dėl to turi būti solidarizmas, visą paremiamas,- 
valdovą, darbdavią ir net darbininką. Tame, rodos, ir bus solida- 
rizmo esmė, nes p.Maceinos kalbos apie tai, kad žmogaus asmuo turi 
būti statomas gyvenimo centre; kad dirbantieji turi būti savo darbo 
vaisią savininkai; kad asmenybės išvystymas turi būti laikomas 
svarbiausiu gyvenimo uždaviniu, - dėl tą klausimą, žinant socializ
mo siekimus, esminio ginčo nėra.

Bet mes norėtume p.Maceinos paklausti, ką jis darys sociali
nės demokratijos įgyvendinimui, jei jo kalbinami valdovai ir valdžios, 
turtingieji ir darbdaviai vėl,, kaip ir devynioliktojo šimtmečio pabai
goje, sudarys “tylos sąmokslą“ arba stversis dar radikalesnią prie
monią? Mes manome, kad p.Maceina nėra toks naivus,_kad nelauktą to
kią savo misijos pasėką. Per visą kapitalistinio ūkio laikotarpį 
vesta darbininką apsiginimo kova-apsiginimo nuo žiauriausią skrrau- 
dą-ne tik mums, bet ir p.Maceinai, jei jis nori būti nuoširdus*, jo
kią abejonią nepalieka, kad jo pastangos bus tuščios. Kol darbdavys 
bus gamybos priemonią privatus savininkas ir tuo darys dirbančiuosius 
priklausomais nuo savo'malonės ir sugebėjimą, jis p.Maceinos tikrai 
nepaklausys.

Kas tuomet bus su solidarizmu?
Mums atrodo, kataliką bažnyčiai nie£o kito nepasiliks, kaip 

pažadėti dirbantiesiems kompensaciją nežemiškame gyvenime, ką jį ir 
darė šimtmečius, pakęsdama dangaus keršto šaukiančias neteisybes. 
Bet bėda ta, kad dirbantieji hebesitenkina kompensaciją pažadais. 
Vis stiprėdami, jie ryžtasi savaip pertvarkyti šį ašarą pasaulį. 
Būtą metas.ir kataliką bažnyčiai konstatuoti tą objektyvą faktą, 
kuris kuriamoj' suvienytoj Europoj pasidarys ypatingai ryškus. 
Mes neąbejojame, kad ji tai padarys ir k^rtu prieis reikalingą išva- • 
dą, - tam ji turi didelį-, patyrimu. Savo laiku kataliką bažnyčia 
kiekvieną karaliuką laikė neliečiamu Dievo patėptiniu. Kur tie gra
žūs laikai? Dabar mes savo tarpe jau turime krfkščionią-demokratą, 
kurie stoja už demokratinę santvarką, nors ji išaugo ant monarchiją 
griūvėsią. Ar ne panašiai buvo su baudžiava ir jos panaikinimu? 
Duos Dievas, taip bus ir su dabartine kapitalistine santvarka. 
Ar maža ir dabar yra nuoširdžią krikščionią, kurie arba yra socia
listą eilėse, -arba jiems visa Širdimi pritaria? Pagyvenėim-pamatysim.

P.Maceina,-baigdamas savo straipsnį 4. sako: “Jei norime, kad 
ateities Lietuva būtą tikrai demokratiška,... turime atsistoti pil
nutinės demokratijos kely ir jos principus išvystyti bei pritaikyti 
visame gyvenimo plote, ...socialinė demokratija virsta kiekvieno 
visuomenininko pirmaeiliu rūpesčiu".

Jei tas pasisakymas yra nuoširdus, kuo mes nenorime abejoti, 
mes su p.Maceina gal susiprasime ir dėl socialinės demokratijos * 
turinio, o tuomet turėtume ir bendrą siektiną tikslą. Ir tuo mes 
tegalėtume pasidžiaugti.

s======o0o======= J

*
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PROF. PETRAS LEONAS.

Jo mirties 10 metų, sukakties proga.

Pasitaiko dienių, kad giedrių saulę užslenka pripuolamas 
debesėlis ir. Žemę nubraukia šešėlis . Kažkų panašaus pergyvena ir 
žmonių bendruomenė, netekdama savo tarpe ypatingai ryškių, asmeny
bių, -jų' trumpam pagauna visuotinio susikaupimo valandėlė. Taip, 
manau, buvo ir pas mus, mirus prof.Petrui Leonui (12.V.1938).

Petras Leonas, musų, vyresniosios inteligentijos atstovas, 
praėjo mūsų, visuomenėje visas pakopas iki aukščiausios. Į gyveni▼ 
mo galų atsidėjęs garbingam profesoriaus darbui,-mokslinti ir 
auklėti mūsų, akademinį jaunimų,- jis galėjo pasidžiaugti retai kam 
tiek pripažintu ir_pelnytu autol'iįetu. Bet Petro Leono reikšmė 

■ lietuvių, tautai glūdi kur kitur. Petras Leonas buvo mums moralinio 
autoriteto įkūnijimas. Jis buvo viešoji musų, sųžinė, ir visuomenė- 

■ t je su asmeniu buvo šiejamųs,-kad ir ne visuomet sųmoningai,-į.si- 
' tikinimas, ’ kad tai yra Žmogus, kuris visuomet atsilieps į kiekvie

nų skaudesnį visuomeninės moralės pažeidimų. Mirus Petrui Leonui,, 
sųmoningoji lietuvių tautos dalis pajuto, kad ji neteko jautraus 
vairininko ir susikaupė.

Jis buvo ypač reikalingas paskutiniame jo gyvenimo laiko4- 
tarpy, Lietuviškasis vadizmas, tuomet jau išbandęs kūrybinius sa
vo sugebėjimus, buvo linkęs pats save pripažinti bankrotavusiu, 
bet^jis dar jautėsi pakankamai pajėgus ir buvo pakankamai ižulus, 
kad prievartautų, visuomenę, bandytų, jų įtikinti kuo pats nebeti
kėjo ir tuo demoralizuotų. Kaip tik tuo metu Petro Leono morali
nio masto Žmonės ir buvo tautai brangus. Petras Leonas nebuvo pri
siekęs visuomenės moralės saugotojas. Jis buvo širdies žmogus, 
Klusnus jos liepimui, ir dėl to savai visuomenei dar brangesnis.

Prof. Petras Leonas gimė 16.XI.1864 metais, Suvalkijos 
vidutinio ūkininko skaitlingoj Šeimoj, Leckavos kaime, Gudelių 
vaisė., Marijampolės apskr. Kūdikystės dienomis įgijęs pilnų kai- / 
mo vaiko stažų, pradžios mokslų ėjo Šunskuose ir Naumiesty. Jis 
buvo gal tuo už kitus laimingesnis, kad jo vyresnysis brolis Sil
vestras jau buvo kunigas, o jis pats-jauniausias šeimoje,-dar spė
jo paoinaudoti brolio kunigo pagalba eiti ir aukštesnius mokslus. 
Mokinosi Marijampolės gimnazijoje ir jų baigė 1884 metais, už neei
linius gabumus gavus sidabro medalį. Jis buvo Prano Mašioto ir 
Jono Jablonskio metininkas. Po to įstojo į Maskvos universitetų, 
iš pradžių gamtos-matematikos, vėliau teisių fakultetan ir baigė 
jį 1339 metais. Likimas ir čia buvo jam malonus: Petrui Leonui 
neteko išgyventi tos skaudžios anų metų lietuviui inteligentui 
tragedijos santykiuose su tėvais, kurių dažnam mūsų teko išgy
venti, pasirenkant gyvenimo kelių. Ir čia jį gelbėjo, tėvam ne
vergiant, brolis. .Gal ypač dėl to Petro Leono atminty brolis kuni
gas pasiliko šviesus ir žmoniškai šiltas.

Ateities gyvenimui prof.Petras Leonas brendo išimtinose 
sųlygose. Jo studentavimo metai sutapo su mūsų tautinio atgimimo 
pradžia. Jei jis ir nebuvo J.Basanavičiaus ir J.Šliupo amžininkas, 
tai juos teskyrė keli metai, ir P.Leonų esmėje galime laikyti mūsų 
aušrininku, dalimi varpininku. Jau gimnazistu būdamas, jis buvo 
gimusio sųjudžio gyvas liudininkas, kiek vėliau-veiklus jo dalyvis, 
skynęs musų tautiniai-kultūriniam gyvenimui pirmuosius takus. - 
Kaip lietuvių studentų draugijos pirmininkas, jis darė ryškios įta
kos ir savo draugams, juos jungdamas ir skatindamas lietuvio inteli
gento visuomeniniams uždaviniams. Pažymėtina, kad Petras Leonas, 
jau tuomet kartu su Jonu Šliupu, nesitenkindamas bendraisiais to 
meto Šukiais, buvo susidomėjęs socialiniais-ekonominiais klausimais 
ir rašė jais "Šviesoje", vėliau "Varpe";, pasirašydamas "Liūtott ir 
"Girininko" slapyvardėmis.
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Didelės įtakos Petro Leono asmens formavimuisi darė it tuometinė 
pažangioji rusę inteligentija. Maskva carę imperijai buvo jos kul
tūrinis centras ir politinės minties formuotoja. Maskvos univerr 
sitetas buvo to centro židinys ir smegenys, sutelkęs geriausias 
profesūros jėgas. Iš kitos pusės, Maskvos universitetas akademiniam 
jaunimui- buvo fermentacijos katilas, kuriame susidurdavo įvairios 
milžiniškos imperijos tautybės su savo skirtingomis pažiūromis L_' 
ir siekimais ir neišvengiamai viena kitę veikė. Ten brendo Rusijos 
ateičiai lemiami sąjūdžiai, nepaprastai įvairūs, dinamiški ir 
■kurybiSki^ *

Musę jaunesnięję inteligentę tarpe, o ypač tam tikro ideo
loginio plauko, įprasta visa, kas rusiška, vertinti vienu stereo
tipiniu ’’nihilizmo” terminu. Toks vertinimas,-suprastintas ir šališ- 
kas-yra skiepijamas ir mušę jaunajai inteligentę kartai. Jis netiko 
kalbaus jam laikui. Anę metę rusę inteligentija jau beveik buvo bai- 
.gusi destruktyvinį darbą,-parauti moralinius autoritetus, kuriais 
rėmėsi 'carę despotija ir feodalinės gadynės likučiai-trūnyjanti 
dvarininkija. Ji-jau ieškojo pozityvię sprendimę ateičiai ir pa
žangioji dalis orientavosi į Vakarus, ten ieškodan^i pavyzdžię. 
Petras Leonas niekuomet nesigailėjo, kad likimas jam, skyrė'bręsti 
savajam darbui kad ir ne savose sąlygose: tai padėjo jam išauginti 
savyje mastą, padidinti akiratį, lengviau ir plačiau pasisavinti 
humanizmo pradus.

1889 mt. baigus universitetą, tarnybinį Petro Leono, kaip 
teisininko kelią nustatė tuomet buvusios Lietuvoje politinės sąly
gos. Jis pasistengė likti Lietuvoje ir 1889-95 metais dirbo Suvai
kę apygardos teisme, bet po to buvo perkeltas teismo tardytoju į 
Taškentą. Vėliau, kaip valstybės gynėjo padėjėjas, dirbo Samarkan- 
de, o dar vėliau buvo apygardos teismo nariu Naujajam Margelane. 
Atėjus audringiems 1902*—5 metams, Petras Leonas, nors ir valdinin
kas, turintis skaitlingą mažę vaikę šeimą, neliko vien įvykię 
stebėtojas, - mitinguose jis turėjo drąsos kalbėti už režimo pakei
timą. Kai vėliau režimas atsigavo,- jis neužmiršo atsikeršyti: 
Petras Leonas iš tarnybos buvo pašalintas. Jo artimieji bendra
darbiai, taip pat rizikuodami savąja karjera, parašė Petrui Sil
vestravičiui nepaprastai šiltą adresą, kuriame reiškė gilią pagar
bą. 1906 metais P.Leonas grįžo Lietuvon ir apsigyveno Kaune kaip 
advokatas. ‘

Nuo šio laiko visas jo gyvenimas buvo pašvęstas Lietuvai. 
Tik pirmasis pasaulinis karas privertė jį su šeima laikinai pasi
traukti į Rusiją; tremtiems metą praleido Maskvoje, visą laiką dirb
damas lietuvię tremtinię šelpimo organizacijose. Vėl grįžo•Lietuvon 
1918 mt. Iki karo Petras Leonas, versdamasis advokatūra, 1907 metais 
buvo Suvalkijos ūkininkę pasięstas ję atstovu kartu su Andrium 
Bulota į II-ją Durną ir išbuvo Petrograde iki Durną išvaikant.
Durnoje P.Leonas prisidėjo prie bendrosios kadetę partijos frakcijos, 
kartu priklausydamas Lietuvos atstovę grupei, kurioj dalyvavo ir 
penki nuo Kauno gub. išrinkti Lietuvos socialdemokratai: dr.P.Guda
vičius, adv. StaŠinskis, A.Povylius, Kupstas ir Kumelis.

Kaunan grįžęs ir advokataudamas^ Petras Leonas vėl visą 
laisvąjį laiką atidavė lietuviškam kultūriniam darbui, bendradarbiau
damas beveik visuose tuo metu veikusiose organizacijose:"Moksle",' 
’’Ži^įff.ely”, "Saulėj" ir "Dainoje", nesivadovaudamas sroviniais 
motyvais. Jam buvo svarbu dirbti visur, kur po pirmosios rusę revo
liucijos kiek pasikeitusios sąlygos leido žadinti ir ūgdyti .' j, 
tautinį lietuvię kilimą.

Trys metai tremty Rusijoje, dalinai praleisti ir dėl noro, 
sudaryti vaikams sąlygas eiti mokslus, P.Leonui buvo darbo ir vargo 
netai. Visa šeimos išlaikymo našta teko pakelti jam vienam ir, sąly
gom vis sunkėjant, teko įtempti visas jėgas, atitrūkstant. '
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nuo Šalpos darbo. Kad suprastume naštos sunkumą badauti pradėjusioj 
Maskvoj, reikia atsiminti opą Petro Leono'skrupulingumą tvarkant 
ir dabojant viešąjį turtą, kuriuo jis vengė pasinaudoti net tiek, 
•kiek .jam priklausė. Jau nebejaunas, jis dažnai pėsčias turėjo

• daryti .'.ėkskur si jas į rusišką kaimą, kad ką nors gautą šeimai pa
maitinti, Kartais rizikavo ne tik sveikata, bet ir gyvybe.

’ ■ . x - x - x

■Pokarinė prof.. Petro Leono veikla atsikūrusioj, nepriklau
somoj Lietuvoj tebegyvą musą visą atminty. Ji visa sutapo sų jau
nos respublikos kurimu, jos prestižo,' jos sveikos ateitie s sau
gojimu. Demokratas širdimi ir grotu, ■ taurus liaudies vaikas,' visą 
savo amžįą .sielojęsis'jos gerbuviuj kulrūriniu ir politiniu au
gimu, Petras Leonas visą savo sielą skyrė tam, kad demokratiškos 
Lietuvos teisiniais pagrindais patikrintą tai liaudžiai jos. teisią 
pilnumą,. Autorius rinkimą įstatymo į-Steigiamąjį Seimą ir jo vyk
dymo dabotojas*. pirmasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministe- 
.bis; musą. pirmują'teismą ir pirmąją savivaldybią organizatorius,

■ suredagavęs teismą sąntvarkos įstatymą; spaudos ir. draugiją įsta
tymo autorius; 1922 metą konstitucijos projekto dalyvis,-tai tik 
svarbesni jo, kaip teisininko, veiklos etapai. Pačiai teisininką 
profesijai, kiirios pirmininku jis išbuvo apie .10 metą,. Petras Leonas 
buvo autoritetingu vadovu, bekompromisiniai ugdžiusiu mūsą advo-

. katuroje ne tik žodžiu, bet ir savo pavyzdžiu gražias profesijos 
tradicijas. Daugely atsitikimą F.Leono-autoritetas buvo lemiamas 

; pačią teismą sprendimui.
■ • • 1926 metą perversmą Petras -Leonas pergyveno ne tik kaip
-Sunkią kraštui ir jo ateičiai nelaimę; tai buvo ir jam_asmeniškai

• smogtas smūgis. Jam perversmas nebuvo tik sporadinis musą politi
niame’ gyvenime įvykis. Perversmas brutaliai mindžiojo visa, kas 
jam tautos politiniame ir visuomeniniame gyvenime buvo šventa, 
dešimtumiš- metą svajota, kame jis matė pagrindinį mūsą tautai 
laidą siekti Šviesesnės ateities ir ją _aimėti. Perversmas jam 
buvo nedovanotinas žaidimas su ta ateitimi. Ir dėl to Petras 
Leonas visa siela ir visą laiką buvo aštrus rėžimo ir jo kūrėjo 
priešas. ’’Vado” asmens is viso-.jis negalėjo pakęsti. Retos toleran-
.cijos žmogus, visuomet norėjęs suprasti kitaip -galvojantį, Čia jis 
buvo kietas ir neatlaidus, gal būt, manau, dar ir dėl to, kad 
moraliai diskriminavo perversmo motyvus ir netikėjo ją sąžinin
gumu. Tokiu jis pasiliko iki paskutiniąją savo dieną, virtęs 
režimui.gyvu.sąžinės priekaištu.

x - x - x

Petras Leonas buvo gimęs visuomenininkas. Šeimos ir profe
sijos reikalai, kuriems jis skyrė daug laiko ir jėgą, niekuomet

• neužskžendė jo asmens savo kasdieninės būklės rate. Visuomenės 
reikalai, ypač apsigyvenus Lietuvoje, jam visą laiką buvo jautriai 
savi, neatskiriami nuo asmens gyvenimo. Mano įspūdžiu prof. Petras 
Dęonasx artėdamas į gyvenimo galą, bent kiek laisvindamasis nuo 
kitą rupesčią, tam visuomeniniam pradui savy skyrė vis daugiau [■ 
vietos. Nebuvo tautos gyvenime sritiosą kuria jis nebūtą domėję
sis, ir tik reikia stebėtis, kaip jam visam kam užtekdavo laiko; 
gelbėjo įgimtas darbštumas, ištobulintas ilgą metą patyrimu. Taip 
pat mūsą.menas visose jo pasireiškimo formose turėjo jame vieną 
šilčiausią savo draugą, rėmėją ir gyvą dalyvią. Organiškai susijęs 
su savo kraštu, su ravo tauta, Petras Leonas tačiau jame neužsi- 
sklęndė. Dvasioje europietis, jis sekė pasaulinius įvykius ir naudo
josi kiekviena proga pažinti Vakarus betarpiškai, gyvais įspūdžiais.
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,Taupus, jis Į gyvenimo galę leisdavo ir sau lankyti Europą, ieš
koti joje sektiną! pavyzdžių.', kad perkeltų juos į savąją Žemę ir 
padiegtų. Tame buvo gal ir neįsisąmonita pastanga palaikyti savy 
"platų, tiktam inteligentui tinkamą akiratį.

Kas buvo prof.Petro Leono veiklumo akstinas? Jo asmens 
apibūdinimui tai nebūtų pašalinis kl.ausp.mas.

Tuščia ambicija, noras pirmauti dėl pirmavimo jam buvo 
svetimi. Jo neunilstamam darbštumui reikėjo gilesnių impulsų. 
Persiskirdamas su kaimu, Petras Leonas.išsinešė į naują, gyvenimą 
negęstančią jam meilę, kuries užtekc visam jo amžiui. 0 lietuviš
kas kaimas jam buvo ne tik gimines ir kaimynai, bet visa kaimo 
Lietuvsr, Toje meilėje pirmoje vietoje stovėjo kaimo žmogus,-tas 
amžinas Žemės kurmis ir kartu tautos pagrindas, jos savybių 
nešiotojas, jos visokeriopos jėgos neišsemiamas Šaltinis. Petras. 
Leonas jautėsi neišsimokąs mūsų liaudies skolininkas, jos pagalba 
iškilęs iki inteligento. Manau, kad neklystu jį taip supratęs.•• 

Prisirišimas prie kaimo pas prof. P.JLeoną išaugo į nuošir
džią užuojautą daubo Žmogui iš viso. Darbo žmogus jame turejo_pasto- 
Vų ir patikimą draugą. Kur jis bebuvo, Petro Leono pirmasis rūpes
tis buvo gal perdėtgi duosniai atlyginti bet kokį jam patarnavimą. 
Tai nebuvo atsipirkimas dėl geresnės savo socialinės padėties, o - 
..pagrindinis jo jautrumo pasireiškimas. Darbo Žmogaus padėties su
pratimas, jo teisių gynima? Petrui Leonui buvo natūrali, širdies 
primenama prievolė. Tur but tas jausminis savo prievolės'liau
džiai supratimas darė jį nuosekliu, jokiais priešingais motyvais 
nepaveikiamu, bekompromisiniu demokratu, Demokratiška santvarka 
jam.nebuvo formulii; griaučiai,--į jas jis dėjo gyvą, gyvenimišką 
turinį, įsitikinęs, kad mūsų liaudis tik demokratinėj santvarkoj 
gali sėkmingai kautis su savo vargais ir tarpti. Gal dėl to ir 
1926 metų perversmas sunkiu akmeniu gulė jį visą laiką. Ir kšd 
musų jaunos respublikos 'konstituciniai ir teisiniai pagrindai, jos 
įstaigos ir jų praktiška veikla buvo orientuojami į geriausius 
Vakarų pavyzdžius, tame yra labai dau^ Petro Leono nuopelnų.

Kaip retas mūsų jis mylėjo savąjį kraštą, savo žmones, 
istorinę musų tautos praeitį. Petras Leonas džiaugėsi kiekvienu 
mūsų.laimė jimu ir sirgo nepasisekimu. Sirgo širdim, o dėl to mokėjo 
negailestingai plakti neigiamus mūsų gyvenime reiškinius su tuo 
aštriu grynumu, kuris jam iš viso buvo būdingas. Sielojimasis savų
jų reikalais nedarė jc aklu ir kurčiu ritataučiams.Šovinizmas 
Petrui Leonui buvo svetimas. Mūsų taurinių mažumų interesai jame 
turėjo humanišką ir jautrų užtarėją; jei jis kur vedė skiriamąją 
liniją.per.visuomenę, tai pagrindas buvo netiek tautiniai, kiek 
socialiniai motyvai. Net savo advokato praktikoj Petras Leonas 
savo klientus rinte ne pagal.bylų pelningumą, bet pagal moralinę 
jų esmė. Sukti žmonės ir patys neieškojo jo pagalbos.

Kai kam prof. Petras Leonas darė aštraus žmogaus įspūdį. 
Kai kas jausdavosi prieš.jį, kaip, nusikaltęs mokinys prieš mokytoją. 
Tai buvo, man rodo?; .būdinga jo santykiuose su Žmonėmis. -Bet tas ta
riamas aštrumas buvo neatskiriamas nuo šilto jausmo. Šeimos gyve — 
nime tas jo būdo savumas, pašalinės akies nevaržomas, reiškėsi 
kiekviename Žingsnyje.. Kuo čia Petras Leona? buvo dėtas?

Nedaug mes turejoms Žmonių, kuriuose prievolės 
p a j a u.t i m a s buvo toks opus, kaip kad pas prof. Petrą 
Leoną. Prievolė šeimai, visuomenei, savai valstybei; prievolė 
Žmogui, o paskutinėj vietop-prievolė pačiam sau. Nuo prievolės 
Petras Leonas nieko nę laisvindavo- ir jos nevykdymo niekam nedova
nodavo, pirmiausia—pačiam sau. Jis nekente moralinio palaidumo ir 
niekam nepripažino teisės vienu ar kitu būdu prievartauti kitą. 
±ą mastą jis taikė visiems lygiai, neišskiriant ir valstybės vyrų.
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Jei musų jaunoji advokatūra pasisavino gražias profesines tradi
cijas, tai už.tai ji turi padėkoti ir savo pirmininkui Petrui' 
Leonui, stropiai vairavusiam profesinį laivelį. ‘ •

Savo politinėj veikloj Petras Leonas buvo toks pat nuosai
kus ir nuoširdus, kaip ir visame savo gyvenime. Jis, atrodo, nemokėjo 
.ar nenorėjo suskirstyti tautos atskiromis socialinėmis grupėmis ' 
ir-atsistoti vienos kurios pusėje. Jis jautėsi inteligentu ir 
politiniame gyvenime, supraddamas tarnybinę inteligentijos rolę 
savai visuomenei, - galimai tarnauti visiems. Dėl to ir politi
nei veiklai jis sudarė inteligentų "Santaros" grupę, vėliau pasiva
dinusiu Ūkininkų Partija. J tos savo partijos svrį ir reikšmę < 
tiek dabarty, tiek ir ateity, jis žiūrėjo gana skeptiškai ir vė
liau visai pasitraukė iš partinio gyvenimo.

Tašiau ir per trumpę musę, nepriklausomo gyvenimo laikotar-^ 
pį, stebėdamas jo politinius įvykius, prof.P.Leonas darė evoliuci- 
ję. Pirmutiniai iš jo palankaus neutralumo iškrito musų ta utini n-r • 
kai, po 1926 metų pasidarę jo politiniais priešais. Daug jo aky
se nustojo ir musų krikš&ionys.-demokratai, pabandę iš p.crversmo 
daryti politinį biznį. Ir kartu jo simpatijos darbo žmogui vis 
daugiau ryškėjo. Sendamas kunu, prof.P.Leonas neseno siela. Retas 
jaunuolis taip gyvai sekė gyvenimo įvykius, kaip jis± ir darė sa
vo išvadas. Jis matė darbininkų sęjudžio Vakaruose kūrybines pastan
gas, vis daugiau jomis domėjosi ir darėsi nuoširdžiu jų draugu. 
Nepripuolama, kad ir mūšy, sęlygose prof.P.Leonas pasidarė atsakin
gu "Kultūros" žurnalo redaktorium, Žinodamas jo pakankamai ryškię 
kultūriniai-socialinę kryptį. Būdamas vieną kartę užsieny, jis bu
vo Socialistinio Darbininkę. Internacionalo Kongreso Vienoje 1936 
metais.svečiu. Kongreso darbai jį domino. Per pilietinį Ispanijos 
karę visos jo simpatijos buvo "vyriausybininku" pusėj; rėmė juos 
spaudoje ir dalimi materialiai. Visa eilė atsitikimų, kasdieninia
me jo gyvenime nedviprasmiškai rodė, kur krypo jo simpatijos. 
Petkas Leonas ėjo su gyvenimu; įsigilindamas žiūrėjo ateitin ir 
įję orientavosi.

Nesįimčiau Petro Leono vertinti kaip teisininko ir pro
fesoriaus. Tę turėtų, padaryti kompetentingi jo kolegos;irabie- 
jose srityse jis paliko gilų, pėdsakų, kurio neužtrina metai, ir 
kiuris pabrėžia jo ryškię asmenybę. Dirbdamas universitete ir tu
rėdamas kitų pareigų, Petras Leonas spėjo sukurti, savoj srity eilę 
veikalų, praturtinusių mūsų juridinę literatūra. Jo veikalų iš- 
spausdipta: "Teisės filosofijos istorija", "Teisės enciklopedija", 
"Advokatų profesija ir jų organizacijos", "Sociologija", "Istori
nė žmoniškumo etikos ir teisės evoliucija". Tik monografija apie 
Petrę Leonę galėtų bandyti iš tų jo veikalų išryškinti autoriaus 
proto savumus ir jo moralinį veidę.

Jau dešimts metų prabėgo nuo prof.Petro Leono mirties, 
audringų, kaip retai buna. Tokiais laikotarpiais pr eitis atsimi- 
nimus nepaprastai greitai apneša naujų įvykių, naujų'pergyvenimų 
nuosėdos. Bet Petro Leono mes ir dabar dar neatiduodame istorijai. 
Jis visu.savo moraliniu ir intelektualiniu dydžiu, ryškus ir skais
tus ,. pasilieka gyvas daugelio atminty ir dabar veikdamas savo tau
tiečių pažiūras, nusistatymus ir moralinius jų pradus. Dar anks
čiau,.prieš mus palikdamas, Petras Leonas savo šeimoje buvo pareiš
kęs aiškų norų: "Kai kirsiu, mano palaikus sudeginkit krematorijume, 
o pelenus gręžinkit gamtai". Tą sakydamas, buvo kuklus kaip visuomet, 
ir manė išnyksięs visatoj. Neišnyko, nors jo palaikai Medicinos Fa
kulteto krematorijume ir virto pelenais. Pasiliko jo siela, gyva 
ir nuo mūsų neatsiskyrusi. ;----

y— Per gyvenimą jo kaupti sielos turtai, kaupti su meile ir 
visiems mums, yra jo palikimas mums visiems. Mūsų prievolė - būti 
vertais jo paveldėtojais.

=^=====.--0o======= :
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SPAUDOS KONCERNAI ANGLIJOJE.

Kai prieš du su viršum metų Anglijos Darbieftių Partija 
laimėjo rinkimus, buvo galima manyti, kad visuomenės nusistatymui 
.Anglijoje spauda neturi įtakos, nes beveik visi tuometiniai laik
raščiai buvo konservatorių, pusėje. Tačiau sakoma, kad lašas po la
šo ir akmenį prakala. Darbiečiai, būdami valdžioje, nesukūrė opo
zicinę spaudų atsveriančio organo, nors toli pramatų politikai ii 

’jau tuoj po rinkimų įspėjo darbiečius, kad monopolinė . spaudos pa- / 
dętis negali toliau tęstis be žalos vyriausybei. Šiandien, einant 
tretiems metams po rinkimų, aiškiai matosi, kad nuolatinė ir agre
singa opozicja, neatsveriama jokio oficiozinio spaudos organo, vis
gi daro įtakos kad ir tvirto nusistatymo visuomenė. Tačiau darbie- i 
čiai ir dabar nesigriebia jokio Žingsnio. Tiesa, spaudos padėčiai 
ištirti buvo sudaryta parlamentinė komisija, kurios ilgi ir įdomūs 
dėbatai parlamente parodė visų monopolinę laikraštinės spaudos 
padėtį Anglijoje.

19 amž. Anglijos spauda buvo garsi savo korektiška Žinių 
tarnyba, objektyviu įvykių vertinimu ir išmintingu komentavimu. 
Tačiau nuo 20 amž. pradžios padėtis pasikeitė. Nekreipiant dėmesio 
į opų ir kritiškų rinktinių skaitytojų ratų, buvo stengiamasi 
laikraščių leidimų paversti pelningu bizniu. Besistengiant pasiek
ti milžiniško tiražo, laikraštinės spaudos lygis pastebimai krito. 
Bet milijoniniai tiražai atnešdavo milžiniškų pelnų, kartu suteik
dami galimybę veikti plačiųjų masių nuotaikas ir nusistatymų. 
Amerikoje laikraščių leidimas jau seniai virtas "big business" 
(dideliu bizniu), gi Anglija sėkmingai tuo pačiu keliu žengia ir 
neužilgo, jei nebus imtasi priemonių padėčiai pakeisti, jų pasivys. 

Nežiūrint gausybės laikraščių ir laikraštėlių, tikrumoje 
visa Anglijos dienraštinė spauda yra kontroliuojama 4 didžiulių 
koncernų, kurių 3 yra konservatorių, o 1 liberalų krypties. Taigi, 
visa viešoji opinija ir taip vadinamos "visuomenės nuotaikos" yra 
4 koncernų savininkų rankose. Konservatorių koncernams vadovauja 
lordai Rothermere, Kemsley ir Beaverbrook, gi liberaliniam-milži- 
niškos šokolado firmos Cadburry savininkas, priklausęs kvakerių 
bendruomenei.

Garbingi lordai neturi nieko bendro su senais kilmingaisiais 
Anglijos sluogsniais.’ Jie visi kilę iš pasiturinčios miesčionijoš 
ir po pavykusių biznių buvo priimti į aukštąjį luomų, kas Anglijoje 
yra galima ir priimtina.

"Daily Mail" buvo įkurtas 1896 mt., kaip pirmas modernaus 
tipo Anglijos laikraštis. Jo įkūrėjas buvo Anglijos advokato 
Alfred Hacmsworth sūnūs, vėliau pasidaręs lordu Northcliffe. Nuo 
pat pradžios laikraštis laikėsi imperialistinės ir konservatyvios 
krypties. Po įkūrėjo: .mirties laikraščio vadovybė_perėjo į jo bro
lio lordo Rothermere rankas, o dabar pastarojo sūnūs yra šio kon
cerno karalius. Šiandien "Daily Mail" yra vienas iš labiausiai skai
tomų kontinente laikraščių ir turi atskirų Paryžiaus laidų. Be to, 
dienraštis "Daily Mirror" ir sekmadienio laikr. "Sunday Dispatch" 
priklauso tam pačiam koncernui.

Antram dideliam konservatorių spaudos koncernui vadovauja 
broliai Barry, kurių vienas vadinasi lordas Kemsley, kitas - lordas 
Camrose. "Daily Teleęraph" yra senas konservatorių organas, tačiau 
didžiausių įtakų masėms minėtas koncernas daro ne per "Daily Tele
graph", o per gausybę provincijos laikraštėlių, kurie visi yra 
brolių Barry rankose. Broliai Barry, supirkę tuos provincijos 
laikraštėlius, paliko senus jų pavadinimus, tuo garantuodami ir 
sėhuosius skaitytojus, tačiau jų kryptį derino su "Daily Telegraph". 
Koncernui priklauso ir kadaise labai mėgiamas bei skaitomas "Sundųy f 
Times", kurį jie pavertė aštriu ir priekabingu partijos organu.
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Trečiasis ir, tur būt, pats žymiausias konservatorių 
spaudos koncernas yra lordo Beaverbrook’o rankose. Jo įkūrėjas,

■ dabar jau 70 metų amžiaus, gimė Kanadoje, Mova Scotia provinci
joje, pastoriaus Šeimoje. Tuomet jis vadinosi tik Mr. Aitken 
ir, įgijęs Kanadoje didelius turtus, tuoj po didžiojo karo at
vyko Anglijon, pasišvęsdamas politikai. Laikraščio’biznį jis ’

• ' pradėjo su ’’Daily Express”, nupirkęs, jį iš pirmojo savininko už 
'■ gana menkę sumę. Dabar šis dienraštis turį didžiausių Anglijoje.

tiražų (4.000.000), o taip pat jam priklausęs ’’Sunday. Express" 
turi dar didesnį tiražų. Beaverbrook’© koncernas savo rankose' 
turi ir visų eilę provincijos laikraščių, kurie visi turi tų pa
čių kryptį,Akaip ir kiti konservatorių laikraščiai. Visi jie 
rėkianciom ir riebiom antraštėm duoda žinias, kurios turi suma
žinti* pasitikėjimų darbiečių vyriausybe ir sukelti nepasitenkini- 
mų..- Tai vis maisto ir kt. prekių normų mažinimas, strsį.Ji, asmens 

.Laisvės varžymas planingo Ūkio naudai ir kt. žinios . Kai finan- 
. -sų ministeris Daltonas atsistatydino, ’’Daily Express" patiekė 

■ .šių žinių skaitytojams 2 colių didumo raidėmis. Suprantama, kad
didesnė ■ ar’ mažesnė įtaka' visuomenėje neišvengiama.

... ■ - Ketvirtasis'koncernas-liberalinis-turi vienų'didelį laik-
. raštį (News Cronicle) ir laikosi tradicinės liberalų linijos, ku
rį .pasižymi antiimperializmu_ir laisvumu. Savo puolimuose prieš 
vyriausybę jis yra daug santūresnis ir korektiškesnis, tačiau ir 
jis nėra palankus vyriausybės vedamai politikai. .

. IŠ taip vadinamos "nepriklausomos spaudos" pažymėtini; yra 
t "London Times" 'ir; "Manchester' Guardian" . Mažieji provindijos laik

raščiai-, kiek jie nepriklauso koncernams, visi yra vyriausybės 
priešai. .

• * Šiem milžiniškiems ir ^įtakingiems koncernams atsispirti
vyriausybė turi tik vienų "Daily Herald", kurio tiražas gal ir 
siekia 2.000.000. Taip pat kooperatyvai finansuoja s.ekmadienio 
laikraštį "Reynolds News",su 600.000 tiražu, betAįai, palyginus 
su milžiniškais konservatorių sekmadienio laikraščių tiražaįs 
tėra lašas juroje.

. ... • Kų gali' daryti darbiečių vyriausybė šitų faktų akivaiz
doje? Griežtų priemonių prieš spaudos monopolius ji negali grieb
tis, nes pastarieji apeliuoja į spaudos laisvę, kurių jie nesi
varžydami pavertė.karikatūra. Juk visa Žinių tarnyba bei jų 

■kp.mentavimas ir parinkimas yra perleisti tik didžiųjų spaudos ’ ,
. Lordų sauvalei ir nuožiūrai. Jie daro viskų, kad sugriautu vi-

• suomenės pasitikėjimų darbiečių vyriausybe. Tūli užsienio ko
respondentai, rašydami apie nuotaikas Anglijoje, dažnai nepaste-

•• bi arba nenori pastebėti, kad tos nuotaikos didele dąlimi yrą 
dirbtinai sudaromos.

Spaudos monopolių neobjektyvumas pačių anglų tarpe susi
laukia didelės kritikos. TaČiai visi, kurie puola monopolinę 
spaudos, būklę, nenurodo priemonių, kaip jų pakeisti, o. koncdrnai 
tuo tarpu netrukdomi it toliau veikia visuomenės nuotaikas ir 
nusistatymų darbiečių nenaudai. Atrodo, kad geriausias ir Angli
jai tinkamiausias keliaą butų, kad kooperatyvai ir prof.sųjungos 
dalį savo kapitalų paskirtų pajėgios oficiozinės spaudos sukūrimui.

======0==*==== •

14



"NELEGALIŲJŲ” SOCIALDEM. PARTIJŲ 
KONCENTRACIJA^

Vis nauji Sov.Sąjungos grobimai Europoje paveikė ne tik socialde- • 
mokratiiįių partijų padėtį Maskvos okupuotuose kraštuose, bet dali
mi net socialistiniu. Europos partijų santykius savo tarpe. IS se
no pasilikusios iliuzijos, kad socialdemokratija dar gali rasti 
bendru kalbą su bolševizmu, noras derinti viąų socialistinių, jėgų, 
žygius jų tikslams įgyvendinti, pagaliau Anglijos darbiešių, kaip 
krašto vyriausybės, padėtis vertė juos ieškoti kompromisų su 
sovietais. Dėl to ir pirmuose bandymuose atkurti Socialistinį 
Internacionalų stipriosios Europos socialistinės partijos, vengda
mos atvirų konfliktų su Sovietų Sąjunga, neišvengiamai turėjo ro
dyti tam tikro rezervuotumo tų socialdemokratini ii partijų rusų 
okupuotuose kraštuose atžvilgiu, kurios ten visiškai atsiribojo 
nuo bolševizmo ir, kaip tokios, pasidarė nelegalios. J konferen
cijas Zuriche ir Antverpene, kurios svarstė Soc.Internacionalo 
atkūrimo reikalų, buvo įsileisti legalizuotų socialdem.partijų 
atstovai iš satelitinių Sov.Sąjungos kraštų, bet nebuvo leista da« 
lyvauti nepriklausomom tų pat kraštų egzilinėm socialdemokratų 
partijom. Nekviesti buvo ir Vokietijos socialdemokratai.
, Jau ir tuomet "nelegaliųjų" partijų vadovybės, kartu ir
mes, reagavo į tą nepateisinamų ir su demokratijos esme nesuderina
mų kompromisų. Mūsų organizacijos pareiškime, kurį buvome pasiuntę 
Antverpene posėdžiavusiai socialistinių partijų konferencijai, 
mes visu griežtumu pasisakėme prieš įsįleidimų Internaeionalan tų 
legalizuotų, Sov.Sųjungos sferoje esančių socialistinių partijų, 
nes tai būtų "Trojos arklys" su bolševizmui palankiai nusiteikusia 
įgula. Kartu reikalavome, kad Soc.Internacionale butų grąžintos 
"nelegaliųjų" socialiem, partijų teisės ir kad jos butų laikomos 
pilnateisiais Internacionalo nariais. Tai buvo 1947 mt.

įvykiai vis daugiau ryškino bolševizmo veidą. Kremlius 
faktais parodė, kad jis iš viso nepakenCia ir nepakęs socialdemo
kratijos, laikydamas save vieninteliu ir neklystančiu socializmo . 
kovotoju. Tie patys faktai parodė, kad realiam bolševizmui ir socia
lizmo pradai ir jo esmė ne tik Svetimi, bet netgi pikšiausi jo 
priešai. Bolševizmo imperializmas, iŠ pradžių nuspalvintas rusišku, 

' o vėliau slavišku nacionalizmu, tik dėl akių buvo dengiamas pasau
linės revoliucijos šūkiu. ■ Esmė je Stalinas sutapo su Hitleriu ir 
neaprėžtos valdžios metodais siekė ir siekia pavergti bolševizmui 
Europą, vėliau-pasaulį.

Padėtis pasidarė visai aiški ir viešai komentuojama net tų 
socialistinių partijų, kurios norėjo ieškoti kompromisų. Atsiribo
jimas nuo bolševizmo eina visu frontų ir apėmė ne tik socialistines 
partijas, bet ir dirbančiųjų masės, veikdamas per prof.sąjungas. 
Bendradarbiavimo su sovietais dėsnį pakeitė siekimas sudaryti Euro
poj "treCiųjų jėgų", kaip taikos garantą, nepriklausomą nei nuo 
bolševizmo, bei nuo Amerikos kapitalizmo. Taika socialistiniam są- - 
jūdžiui darėsi dar ir dėl to būtina, kad duotų galimumo toliau 
vystyti jau pradėtų Anglijoje ir ruošiamą Vakaruose ūkiškai socia
linį persitvarkymą. Tam taikos patikrinimui ir socialiniam persi
tvarkymui reikalinga visų socialistinių ir nuosekliai demokratinių 
jėgų koncentracija apvienytos Europos plote.

Ta pašia kryptimi eina ir vadinamųjų "nelegaliųjų" social
demokratinių partijų suvienijimas. Jau 1947 metų pabaigoje Sov.Są
jungos satelitinių kr.astij. egziJ_inės socialdem. partijos pradėjo 
ieškoti targusavio. kontakto bendrai veiklai. 1948 metų pradžioje 
įvyko tų pačių partijų konstruktyvus pasitarimas, kuriuo buvo nu
tarta kurti nepriklausomų socialdem. partijų .„sąjungą 'iš satel -i ti m‘ ą 
ir sovietų okupuotų kraštų. S.m. vasario men." 1 dn. įvyko oirmoji
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konferencija, kurioje dalyvavo Vengrijos, Rumunijos, Jugoslavijos 
ir Lenkijos nepriklausomą scocialdem. partiją atstovai. Konferenci
ja formaliai nutarė kurti sujungę, pavadindama ją "Nepriklauso- 
mv socialistinią partiją sąjunga Rytą Europos išlaisvinimui”.
Taip pat buvo nutarta kovo mėn. sušaukti platesnę konferencija, 
kurioje butą nusistatyta ir dėl bendros Sąjungos politikos Euro
pos ūkiškojo atkūrimo klausimu.

Konferencija posėdžiavo kovo mėn. 12-15 d.d. ir galutinai nuta?ė Sujungę kurti ir ją vystytį, apimant centrinę ir pietą-ry* 
tą Europa, Taip pat buvo aptarti pagrindiniai veiklos klausimai 
ir pasisakyta dėl JAV pagalbcsEuropai. Konferencija pakeitė ir 
Sąjungos vardą, pavadindama ją "Internacionaliu Socialistiniu 
Biuru”. Prancūzių kalba organizacija Žymima inicialais BIS.Mūšy Partijos Organizacija Užsieny jau yra,užmezgusi santy
kius su BIS, pareikšdama norą joje dalyvauti. Mūšy'priėmimo klausi
mas bus sprendžiamas artimiausiomis dienomis. Tokį pat pareiški
mą yra padarę mūšy draugai latviai ir estai.. Pati BIS dabar 
Paryžiuje vykusios COMISK^ konferencijos proga įteikė jai memoran
dumą, kuriame keliamas ir "nelegaliąją" socialdem. partijy priėmi
mo į atkuriamą Socialistinį Internacionalą klausimas. Socialistinią 
Europos jėgą konsolidacija, įvykiams padedant, atrodo, vyks paspar
tintu, tempu, Kuriamai BIS teks, be ko kito, svarbus uždavinys,* 
nevaržomai jokią oficialiai politinią sumetimų, visoj pilnumoj , 
reikšti socialistinę mintį ir socialdemokratą nusistatymą opiau
siais gyvenamojo meto klausimais.

====o0o====

UKRAINOS SOCIALISTŲ SĄJUNGA.
Trys autonominės socialistinės partijos: Ukrainos Revoliu

cinė Demokratą Partija, Ukrainos Radikal-Socialisty ir Ukrainos • 
Socialiem.Darbininką Partija nutarė sudaryti Ukrainos Socialistą 
Sąjungą ir priėmė bendrą programą. Ideol ginė programos dalis parem 
ta ekonominiy santykiy analize ir žmogaus asmenybės išlaivinįmo 
dėsniu. Sąjunga siekia Europos tautą federacijos ir skaito būtinu 
sueiti į kontaktą su Ukrainos kaimyninią kraštą demokratais.

Ukrainos Soc.Sąjungos kontrolėje yra trys laikraščiai, 
išeiną Ulme. Iš ją pažymėtini "Mūsą kovą” ir "Ukrainofe žinios”.

====0==== = = = ==:==: = =: = = = — =:== >

LATVIŲ SOCIALDEMOKRATAI TREMTYJE.
Latvijos Socialdem.Darbininką Partijos ę.K-to nariai įrem- 

tyje š.m. vasario mėn. sudarė Latvią Socialdemokratą Užsienio 
Komitetą.

Pradėdamas darbą, Užsienio komitetas paskelbė deklaraciją 
su šūkiu: "Už demokratiškos ir nepriklausomos Latvijos respublikos 
atstatymą, už laisvę ir lygybęT^SociaTdemokfat'ija"kovos prieš 
bet kokią diktatūros formą, gi svarbiausias jos uždavinys-kova su 
sovietą imperializmu ir komunistą diktatūra. Deklaracijoje skel
biama, kad kovoje už demokratiją latvią sociademokr&tai bendradar
biaus su kitą kraštą, ypatingai su Lietuvos ir Estijos socialdem. 
tremtyje, o su kitomis latvią partijomis bendradarbiaus ta sąlyga, 
jei jos pripažins demokratišką 1922 metą Latvijos konstituciją.

Latvią s-d. pripažįsta Seimo pirmininko pavaduotoją J.Ran- 
cenąkaip teisėtai einantį valstybės prezidento pareigas, ir atmeta 
visus bandymus pakeisti jį "ypatingąją įgaliojimą turėtojais”, . 
nes tai būtą konstitucijos laužymas ir 1934 mt. perversmo politi-r 
tikos tęsimas. ' ' '■
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Latviai socialdemokratai dalyvaus rezistenciniame sąjūdy 
ir demokratiniu partiją sudarytoje Latvijos Centralinėje Taryboje, 
nes tik demokratinės jėgos laiduoja laisvės laimėjimą. Latvią 
socialdemokratai rems ir demokratinę pasiprieSixjimo kovą okupuotoj 
tėvynėj. _ , ■ '

Susikūrus Latvijos Socialdem.Užsienio Komitetui, latviu 
socialdem. organizacijos, klubai ir pavieniai draugai Švedijoje, 
Danijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Jungt.Amerikos Valstybėse ir 
kituose kraštuose buriasi apie Lat’vią Socialdem.Užsienio-Komitetą.

Tokia yra suglausta musą draugą latvią socialdemokratu 
deklaracija.-Sveikindami juos, linkime jiems geriausios sėkmės.

Netrūkus Latv.Socialdem. • UŽs.Komitetas pradės leisti
■ mėnesinį žurnalą "Briviba'* (’’Laisvė'*). ,

====—=0=======

AIŠKAUS POSŪKIO ŽENKLE,

i Kovo mėn. pirmoje pusėje Londone posėdžiavo viena tą 
“tyliąją** konferenciją., kurios tikrumoje žymi istorijoj epochinį 
posūkį. Tai buvo 13-os Europos kraštą,, kuriems žadama JAV pagalba, 
darbininką, prof.sąjungą pasitarimas. Konferencijoje dalyvavo ir 
trijąi didžiąju Jungt.Amerikos Valstybių prof.sąjungų delegatai- 
Amerikos t)arbo Federącijos, CIO ir geležinkeliečiu- 16 viso 
46 prof.organizaciją centrai konferencijon atsiuntė 48 atstovus. 
Pagrindinis ir beveik vienintelis klausimas, svarstytas konferenci
joje, buvo, kaip Vakarą prof.sąjungos vertina Marshall‘io planą.

Londono konferencija įvyko ne visai paprastu budu, ir jos 
reikšmė nesiriboja vien Marshall’io plano įvertinimu. Normaliais 
laikais ir esant normalioms sąlygoms, ji turėjo būti sušaukta 
Profesinio Internacionalo vadovybės. Dabar, kai į Prof.Internacio- 
lą įsi jungė-Sov.Sąjungos ir jos sateli ;,inią kraštą prof .sąjungos, 
griežtai neigiamas Sovietą nusistatymas Marshall’io plano atžvilgiu . 
lėmė ir ją prof.sąjung. nusistatymą. Dėl to neteko laukti iniciaty
vos konferencijai Saukti iŠ Internacionalo centro. Iniciatyvą paro
dė vykdomasis Internacionalo organas, faktiškai -D.Britanijos

’’Trade Union" kongresas, remiamas JAV prof.organizaciją. Nutarus kon
ferenciją sušaukti, Prof.Internacionalo centras, ieškodamas kompro- 
miso-tikrumoje sąmoningai delsdamas-pasiūlė konferenciją šaukti 
balandžio mėn. Tai būtą buvęs šaukštas po pietą.' Tačiau Vakarą 
prof.sąjungos nuo savojo nusistatymo neatsisakė.

Saukti separatinę konferenciją tą kraštą prof.organizaciją 
atstovams^, kuriems Marshall* io planu numatoma pagalba, diktavo 
ir praktiškas motyvas, -nebuvo prasmės tą klausimą diskutuoti 
tokioj.konferencijos sudėty, kurios viena žymi dalis, savo vyriau- 
sybią įsakymu, buvo griežtai nusistačiusi prieš JAV pagalbą Europai. 
Tokia koni’erencijos sudėtis galėjo tik pagreitinti darbininką 
prof, sąjūdžio skilimą.^Iš kitos pusės, Londono konferencija vengė 
tokią Žygią, kurie priešingai pusei būtą davę progos skilimą 
skatinti.. Savo rezoliuciją įvade Londono konferencija įsakmiai 
pabrėžė, kad ji yra griežtai nusistačiusi prieš politiką ’ ‘„’l
skirstyti Europą į Rytą ir Vakarą blokus ir pareiškė nuoširdą 
norą, kad į Europos ūkiškojo atkūrimo darbą įsijungtą ir kiti jos 
kraštai.

Demarkacijos liniją tarp Rytą ir Vakarą ir šiuo kartu pra- u 
vedė Rytai: konferencijoje nedalyvavo ne tik Sov.Sąjungos ir jos 
satelitą prof.sąjungos, bet buvo uždrąusta dalyvauti ir vokiečiams 
iš rusą okupuotos Vokietijos. Savaime suprantama, kad nedalyvavo ir 
prancūzą komunistuojančios prof.sąjungos CGT.

17



Dėlypagriadinio dienotvarkės klausimo konferencija vienin
gai pasisakė teigiamai. Anot konferencijos, Marshall’io planas 
sudaro esminę priettonę Europai atkurti ir dėl to yra pageidau
jamas. Juo labiau pageidaujamas, kad iš JAV pusės nestatoma jo
kią sąlygą, kurios leistą JAV daryti įtakos Europos ūkiškojo su— 

. sitvarkymo formom'bei socialiniams'uždaviniams. Priimtoj rezoliu
cijoj pabrėžiama, kad Amerikos pagalba Europos Ateičiai bus le
miantis ^veiksnys. Tuo pasakoma, kad Londono konferencija griežtai 
pasisakė -prieš bet kokią politikę, paremtą ūkio ir gyvenimo drums
timu bei chaosu, tariant, prieš visą, bolševizmo politinę strategiją.- 

Savo nutarimus sutraukusi į 15 punktą, konferencija nedels
dama sukūrė vykdomąjį organą iš dešimties asmeną,- "Prof.sąjungą \J
pastovą patariamąjį komitetą”, - kuriam pavesta palaikyti nuola
tinį ryšį tarp atskirą,kraštą profesinią centrą , sekti,, kas bus 
daroma Ėdropos atkūrimui vykdyti ir, be to, palaikyti kontaktą su 
atitinkamomis planui vykdyti tautinėmis ir tarptautinėmis organi
zacijomis. J tą komitetą įeina*žymiausi Vakarą prof.sąjūdžio 
asmenys. Vietos komitete padalintos taip, kad visi kraštai ar 
kraštą grupės turėtą jame savo atstovus. Atskiri kraštai komitete 
atstovaujami šiuo budu: JAV abi stipriausios prof.organizacijos 
turi po 1 atstovą^ D.Britanija ir Islandija-1; Skandinavą kraštai- 
1 atstovą;Benelux -• 1; Šveicarija ir Austrija - 1; Vokietija-1; / 
Prancūzija ir Italija - 3; trečia vieta paliekama krikščioniškom 
prof, sąjungoms. Pabrėžtina, kad ir konferencijos delegatus nusta
tant, laisvosios sąjungos, nors ir stipriausios, visur užleido 
atitinkamą vietą skaicią krikščioniškoms prof.sąjungoms.

Formatais skilimo ■„ neįvyko, bet atsiribojimas yra aiškus /• 
ir griežtas. Jei prisiminsim, su Kokiais reveransais, karui pasi
baigus, Sovietą prof.sąjungos buvo priimtos į Prof.Internacionalą, 
kiek joms buvo rodoma palankumo ir kiek svorio jos įgįjo paties 
Internacionalo centre^ tai Vakarą darbininkijos dabartinis pasiel
gimas yra ypač budingas. Ypač būdingas D.Britanijos "Trade-Union” ( 
dabartinei laikysenai. Iliuzijos nyksta. Kad Sovietą prof.sąjungos 
tėra klusnus įrankis Kremliaus politikai remti, ypatingai išryš
kėjo Europos ūkiškojo atkūrimo ir politinės konsolidacijos klausime. 
Sovietą vyriausybė labai gerai žino, kad tuo atkūrimu ir konsoli- 
davija Vakarą socialdemokratija paremia savo artimiausius uždavi
nius - eiti prie ūkiškojo ir socialinio Europos pertvarkymo. 
Ir dėl to Kremliaus nusistatymas toks griežtas ir neatšaukiamas.

IŠ kitos1 pusės, laisvosios Vakarą prof.sąjungos įsitikina, 
kiek įmanomas ją. bendradarbiavimas su bolševikiniais rytais.

V ■ Skilime . neįvyko tik d-ėl Sovietą taktikos - jie vis dar tikisi 
pataisyti savo.pašlijusią įtaką. Bet esmėje skilimas yra faktas- 
jis gludį ideologiniame Vakarą darbininkijos persiorientavime ir 
lygiagrečiai vyksta socialistinėse partijose.

Dar vieną etapą pažymėjo naujame laisvąją prof.sąjungą ■ ( 
kel^ kovo mėn. 1$-18 d.d. Lugane posėdžiavęs. Metalistą Tarptau- 
tinęs Sąjungos Centro Komitetas. Posėdžią dienotvarkėj ir čia buvo 
du pagrindiniai klausimai: Sąjungos įsijungimas į Prof .Internacio? 
nalą if .pasisakymas dėl Marshall’io plano.

Pirmuoju klausimu Komitetas priėjo trumpos ir aiškios iš
vados: atsižvelgiant į Prof .Internacionalo nusistatymą p'.-vdULįnią 
prof, sąjungą atžvilgiu, Komitetas laiko-būtinu, kad Metalistu 
Sąjunga vėl grąžintą sau pilną veikimo.laisvę. Antruoju klausimu 
Komitetas pasisakė^palaikąs Marshall1 i o planą ir kovosiąs už 
laisvas, demokratiškas prof , organizacijas. Kad dar aiškiau, pa- 

- brėžtą savo nusistatymą, Komitetas pasiuntė sveikinimą •
prancūzą^metalistą sąjungai, ką tik išstojusiai iš komunistą įta- t 
koj esančio prof, organizaciją centro.

; Tokią, aiškią kalbą metalistams padiktavo komunistą pastan
gos veržtis par prof.sąjungas į darbininkiją ir pajungti ją Sovietams
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TEISINGAI SUPRASTAS TAUTŲ APSISPRENDIMAS!

Bolševikų perversmo, po jo sekusio pilietinio karo ir komu
nistų ’’socializmo'' vykdymo pasėkoje prieš 30 metų Vakarų Europje 
susidarė skaitlinga ir savo nusistatymais įvairiaspalvė rusų emi
gracija. Emigracijoj atsidūrė visų politiniu, srovių ir partiją 
Žmonės, nuo socialdemokratu, iki kraštutinių dešiniųjų imamai. 
Čia, Vakarų kraštuose, atsidūrė didelio garso generolai, profeso
riai, politikai, mokslininkai, eiliniai kariai, partiniai ir ne
partiniai žmonės. Intelektualiniu atžvilgiu senoji rūsy, emigrantę į 
karta buvo labai pajėgiu Ji buvo sukūrusi žymius kultūrinius Židi
nius: mokyklas, dienraščius, knygų, leidyklas. Pradžioje, savo memo
randumais ir pareiškimais ji darė įtakos ir tarptautinei politikai. 
Vieni svajojo apie monarchijos ir vieningos imperijos atstatymą, 
kiti kitaip vaizdavosi iŠ bolševikų jungo išlaisvintą Rusiją. 
Kad pasekti senosios rusų emigrantų kartos politiniai visuomenines 
nuotaikas, reikėtų daug laiko. Mums gi įdomus jų nusistatymas tais 
klausimais,■kurie tiesioginiai ar netiesioginiai ir mus liečia.

Reikia atsiminti, kad senoji rusų emigrantų karta yra 
pasipildžiusi skaitlingais naujais ir savanoriškais emigrantais iš 
dabartinės Sov.Rusi jos. Rodos, taip ’laisvai1* kvėpuoja Žmogus 
Stalino saulės apšviestoj Sovietijoj, rodos, taip.atydžiai ir otipriai 
buvo įkaltas leninizmo ir stalinizmo katekizmas į naujosios rusų, 
kartos žmonių galvas, o vienok atsirado Vakaruose tūkstančiai 
pabėgėlių. Jie skursta DP stovyklose, kenčia moralinį ir kitokį 
terorą, bet į "laimingąją tėvynę" už jokius pinigus negrįžta.

Naujoji emigracija gyvai domisi- esmmąja situacija, ieško 
kelių savo tėvynei išlaisvinti ir, radusi ryšių su senąja emigra-. 
eija, kelia politinio susiorganižavimo, programų, gairių, kovos už 
laisvę būdų ir priemonių klausimus. - Mūsų leidinio skiltyse jau mi
nėjome vienos, būtent, monarchistu grupės Rusijos ateities susitvar
kymo klausimu nusistatymą. Si grupė vaizduojasi centralizuotą Rusiją 
su platesne autonomija vietos savįvaldy”ėms, žinoma, suprasdama, kad 
busimoji Rusija apims tuos plotus, kuriuos šio karo pradžioje pri
sijungė sovietiškieji imperialistai, tikriausieji imperialistų ir 
užgrobikų sėbrai.

Neseniai teko, skaityti Rusijos socialdemokratų naujos progra
mos projektą ir kai kuriuos tuo klausimu pasisakymus. Nenagrinėdami 
programos, Čia duodame tik vieno, mums, lietuviams, ypatingai svar
baus punkto formulavimą, t.y., punkto, liečiančio Sovietų užgrobtų • 
kraštų likimą. Klausimas sprendžiamas šiuo būdu: "Atsisakoma nuo 
teritorialinės ekspansijos politikos" (1 psl.). "Visuose Europos 
plotuose, prijuduose prie Sov.Sąjungos nuo 1939 metų, pravedamas 
plebiscitas dėl tų plotų valstybinės priklausomybės". (4 psl.).

Prasidėjus dėl naujos rusų soc.dem. programos projekto 
diskusijoms, šios grupės pirmaeilis žmogus R.AbramoviC rašo, kad 
jis sveikiau mūsų cituojamą punktą ir sako:"Mūsų programoje neturi 
būci mažiausios Žymės ir pėdsako,, jog norima" į~rKš'l~šk"Q'g~"val~5tyt>'fe~ 
ribas jėgo s pa" galfea-ung ti tas tš ‘JTy bes; kurTOS”," ’ nežiūTlnt-vi'šų- 
pastangų susitarti t dėl~'Te'derač'ijoš'~~demoŽratihiū~keliu pareikš savo 
tvirtą norą gyventi savu, nepriklausomu vaTstyūimu gyvenimu".

Mes, Žinoma, tokiam rusų socialdemokratų nusistatymui 
galime tik pritarti.

’ _____ ======f zužtžžf.--___ 3
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"COMISKO" KONFERENCIJA LONDONE.

h •.

Kovo men. 18-21 d.d. Londono priemiesty, Seldon parke 
posėdžiavo 14-os krašty, kuriems skiriama JAV pagalba, socialist!- 
..nių partijų konferencija. Pirmutinė ir svarbiausioji svarstymu, 
tema buvo Europos ūkiškojo atsikūrimo klausimas. Antrasis svarsty
mu punktas buvo Europos unijos klausimas, dėl kurio konferencija 
pasisąkė tik principe, klausimą iš esmės„palikdama svarstyti 
Paryžiuje balandžio mėn. 25 dn. Įvykstančiai konferencijai.

Konferencijos nutarimai, apimą 10 punktų, paajū-0 vieningą 
konferencijos dalyvių nusistatymą svarstytąis klapsimais. '

1- as nutarimų punktas sako: "Svarbiausias Europos socia
listų tikslas yra savo jėgomis sukurti tokią Europą, kurioje vi
siems būtų patikrinta laisvė, gerbūvis ir taika bei socialinis 
aprūpinimas.-Dabartinėse sąlygose šio tikslo Įgyvendinimą trukdo 
kar© pasėka-ūkiškoji suirutė. Ūkiškasis Europos atsikūrimas pir
moj' eilėj priklausys nuo jos tautų suderintų pastangų. Bet aišku', 
kad be Amerikos pagalbos tų pastangų neužtektų. Be tos pagalbos 
Europai gjjpstų ekonominis skurdas ir politiniai sukrėtimai, kurie 
pakirstų taiką ir demokratiją-du socializmo pagrindu. Marshall’io 
pasiūlymas įvertina tų abejų veiksnių reikšmę ir remiasi įsitiki
nimu, kad realus Amerikos interesai pateisina tą auką, kurios iš 
JAV-reikalauja aprūpintos, demokratiškos ir nepriklausomos 
Europos atkūrimas. Tokio įsitikinimo yra tiek Amerikos vyriausybė., 
tiek Amerikos darbininkų prof.sąjungos ir visos progresyvios 
Amerikos organizacijos",

2- as nutarimų punktas, nesileidžiant į diskusijas su 
komunistais , atsako į svarbiausią jų argumentą prieš Marshall’io 
planą, neya Amerikos pagalba siekianti aprėžti šelpiamųjų kraštų 
suverenumą ir tuo patarnaujanti Amerikos imperializmui. Jis skamba:

"Amerika turi teisę reikalauti laido, kad qos teikiama 
pagalba nebus veltui. Šito laido forma turi atitikti tuos pa- ■ 
reikštus tikslus, kuriems pagalba yra teikiama. Dėl statomųjų 
sąlygų konferencija su dideliu pasitenkinimu konstatuoja, kad 
pagalbos plano pritarėjai abejose partijose yra vieningo nusista
tymo, kad plano vykdymas neprivalo jokiu atveju varžyti Europos 
tautų demokratinių teisių savarąnkiškai spręsti savo ūkiškosios it' 
socialinės politikos klausimus ir kontroliuoti plano vykdymą".

Konferencija, netiesioginiai atsakydama į komunistų prie
kaištus, eina dar toliau, pabrėždama-šiuo metu gal ir nerealiai- 
savo visišką, bešališkumą Rytų atveju. Trečiajam rezoliucijos ■ 
punkte sakoma:

"Konferencija apgailestauja, kad Sov.Rusija ir jos kontror 
liuojami kraštai atsisako dalyvauti Europos atkūrimo darbe. Tokį 
atsisakymą ji laiko nepateisinamu ir pavojingu ateičiai} dėl tę. 
konferencija pageidauja, kad tiem kraštam butų patikrinta teisė 
įsijungti į to plano vykdymą tokiom sąlygom., kokios yra statomos 
jau dalyvaujantiems kraštams. Europos atkūrimąsanesudaro ir nepri- . 
valo sudaryti jokio pavojaus plane nedalyvaujančių kraštų teisė- , 
tiems interesams."

Skandinavų s-d. partijos, pasisakydamos už ūkiškai apvįe- 
nytą Europą,-pabrėžė, kad toks apvienyjimas būtu įvadas Europos 
unijai ir, būtent, tokiai, kaip ją supranta socialistai. Marshall’io 
plano vykdymas turėtų būti tam panaudotas. Pasiūlymui apsvarstyti 
nutarta šaukti konferenciją ParyžiujeAbalandžio mėn. 25 dn., bet 
tuo klausimu pravestose diskusijose įskeltos mintys ir pasiūlymai . 
išryškino tokį pažiūrų vienodumą, kad jau dabar buvo galima su
formuluoti kai kuriuos dėsnius ir paskelbti rezoliucijos formoj. 
Svarbiausi jų yra šie. siekti darp atskirų Europos valstybių • 
bendradarbiavimo; sudaryti nuolatinį, bendrą Marshall’io plano
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vykdyme dalyvaujančiu, valstybių organu jų ūkiškos politikos deri
nimui ir bendram Europos reikalų atstovavimui santykiuose su JAV; 
suteikti tam organui platesniu įgaliojimų ir pratęsti jo veikimų, 
kol bus sukurta Europos valstybių sęjunga.

Londono konferencijai charakteringa jos griežtas atsiri
bojimas nuo komunistams palankiu arba komunistę, pavergtų social-, 
demokratinių partijų, fi pašalino iš Vakarų socialistų bendruome .- 
'nes-čekų s-d. partijų ir griežtai įspėjo lenkų ir italų (Nenni) 
socialistines partijas. Rezoliucijoj sakoma ;*”’Comisko" paskutinį 
kartę įspėja lenkų ir italų socialistines-partijas, parodžiusias 
noio jungtis su komunistais. Būkite ištikimi socializmui ir demo
kratijai ir, kol dar nevėlu, atgaukite veiklos laisvę. Kur nėra 
individualinės laisvės ir kur opozicija neleidžiama, ten nėra 
demokratijos1’. Dėl tokių aštrių žodžių Nenni partijos atstovai : 
protestuodami apleido konferencijos salę. Jų vietę turės užimti 
Saragatos grupė.

Konferencija išreiškė draugiškumęASovietų pavergtoms 
rumunų, bulgarų ir vengrų tautoms. Tų kraštų s-d. partijas, per 
savo vadus susijungusias su komunistais, konferencija laiko 
išstojusiomis iš socialistinės bendruomenės.

Oi

KĄ TOKIE NUTARIMAI REIŠKIA?

Prieš kurį laikę L.T.B.Vyr.Komitetas buvo paskelbęs nuta
rimų , kuriuo draudžiama stovyklų paštuose pardavinėti nelirienzi- 
juotę spaudų. Jau tuomet šis savotiškas nutarimas krito į akis, 
nes žinome, kad turime nelicenzijūotų, rotatorinių leidinių, 
kuriuose reiškiasi musų visuomeninių susigrupavimų nusistatymai.

S.m. kovo mėh. 3-4- d.d. Ben’ruomenęs atstovų suvažiavimas, 
konstatuodamas anonyminių leidinių viešą platinimų, pažymi jų 
neobjektingumų’, paskirų asmenų puldinėjimų ir, smerkdamas tuos 
leidinius, kadangi paliestieji asmenys es$ negalį atsakyti, 
nutarė, kad šios rūsies leidinių, kuriuos' ’’nežinia kas ir kokiu 
tikslu leidžia, platinimų turėtų .sekti stovyklos pareigūnai1'.
Sį nutarimų L.T.B. Vyr.K-to pirmininkas pareiškė ir licenzijuotos 
spaudos■atstovams.

Nutarimas yra, o nė vieno konkretaus fakto! Absoliutinės 
santvarkos, drausdam'os, bausdamos bei konfiskuodamos šp -ūdos lei
dinius, motyvuotai skelbdavo, kodėl jos tų daro. Konstitucinėse 
santvarkose spaudos jaylas spręsdavo teismai. Gi mūsų bendruome
niški '’demokratai1'iŠ bendrų posakių susidedančiu nutarimu..viskę 
paveda nežinia kokiems'’pareigūnams" ir suteikia jiems teisę 
’sekti" ■ ir, Žinoma, drausti tūlos spaudos platinimų...»

Pirštu rodymas į asmenų puldinėjimus ir noras tuos vargšus 
apginti, yra tik dangstymasis žodžiais. Jei norima kovoti su 
anonymais, sudarykite organus arba paveskite tas rūšies klausimus 
spręsti teismams, kurie, ištyrę reikalų, viešai paskelbs tokių 
anonymų vardus visuomenės Žiniai. Toks spaudos reikalų, sprendimas 
būtų demokratiškas, auklėjančio pobūdžio ir visuomeniškas. Šis 
gi visų nelicenzijuotos spaudos klausimų paveda "anonyraiškiems' 
pareigūnams", kurie vienokiais ar kitokiais sumetimais turi teisę 
anonymiškai sutvarkyti nelicenzijuotų leidinį ir jį "sekti".

Tokiu^keliu Bendruomenės tėvams eiti nedera. Savo taiku 
Prūsijoj leidžiamoji spauda caro "pareigūnams" irgi buvo anonymiška. 
Ir neperseniai, okupacijų laikais turėjome ir turime tokių spaudų. 
Todėl toks pavyzdingas Bendruomenės atstovų ‘ tikrai;
vertas plačiosios visuomenės dėmesio.

ss = = =s:s
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laiškas is Švedijos.

Goteborg, 1948. 4.4.
Nuotaikos Švedijoje prislėgtos. Visus baugina galima 

agresija iš Pytų. Tamsėjantis Europos dangus Čia mums nieko gero 
nežada. Vis daugiau ir daugiau atsiranda pabėgėlių, iš Suomijos. 
Šiomis dienomis laikrašty ’’Dagens Hyheter” (1. bal.48) tilpo 
straipsnelis dėl emigracijos_į Pietų Afrikų. Nors, jis taikomas 
Švedams, bet aš, žinodamas mūsiškiu, esančių Vokietijoje, susirū
pinimų emigracija, duodu čia kiek sutrumpintų šio /, Pietų Afri
kos Sųjungos Pasiuntinybės Stockholme pranešimo vertimų.

‘'Pietri Afrika yra reikalinga darbo jėgos, ir švedai ten 
yra pageidaujami. Tačiau Pietų Afr.Sųjungos Pasiuntinybė Stockhol
m's, kuri aptarnauja kaip emigracijos kontora, labiau.linkusi šve
dus atkalbėti arba patarti atsargiai apsvarstyti, negu paskatinti 
keliauti. Pasiuntinybė nėra darbo birža, ir pasiryžę vykti turi 
patys pasirūpinti darbu ir butu. Pastogės klausimas ten, gal but, 
net sunkesnis negu Švedijoj. Mūrininkai, dailydės, dažytojai ir 
amatininkai, jei jie yra geri specialistai, turi ten daugiau-gali
mybių, kaip inžinieriai, architektai ar gydytojai. Jau metai, 
kaip Pasiuntinybė Stockholme priima prašymus įvažiavimui į Pietų 
Afriką, bet dėl techniškų kliūčių ji negali pasakyti, kiek pra
šymų yra patenkinta.

K .?, i p dėl inžinierių, architektų ir gydytojų? Šitie irgi 
yra reikalingi, bet Pietų Afrikos Sųjungos valdžia yra daugiau 
santūri, kas liečia specialistus su aukštuoju mokslu. Švedų egza
minai nepripažįstami. Iš kitos pusės, Pietų Afrikos egzaminai ne
pripažįstami Švedijoj. Pvz., kiekvianas švedų gydytojas, kuris 
nori įsikurti Pietų Afrikoj, turi rašyti tiesiog į Pietų Afrikos 
Medicinos Valdybų. Jis gali pridėti visus specialybės dokumentus. 
Tada Medicinos Valdyba patikrina ir nustato,z kiek ilgai jis turės 
būti toliau mokslinamas naujoje veikimo ■ r'-iyje, kur jįs galės 
praktikuoti arba gauti tąrnybų. Jei jis-yra linkęs studijuoti 2 
metus Pietų Afrikos universitete, tada nestatoma jam jokių sąlygų. 
Tas pats galioja daugumoje ir visų sričių inžinieriams ir archi- 
tektams-pr.of esi joms, kurios ten irgi pageidaujamos. Gydytojai turi 
patys savo iniciatyva pasirūpinti tarnyba. Lygiai taip pat inži
nieriai: jie turi susirišti su kokia nors firma ar fabriku. Kai 
gauna darbo garantijas, jau gali paduoti prašymų įvažiavimo reikalu. 
Prieš gaunant įvažiavimo leidimų, reikia patiekti garantijų dėl 
buto pačiam imigrantui ir jo Šeimai.”

Taigi, toks yra dabartinis Pietų Afrikos Sąjungos nusista
tymas dėl imigrantų. Atrodo, kelias į ten, kaip ir visur, gana sunku 
ir ilgas. Čia dar kartų patvirtinama, kad tik gabūs visų sričių 
amatininkai yra visur mielai laukiami ir sutinkami. Man atrodo, 
mūsų jaunimui.Vokieti joje vertėtų daugiau atkreipti dėmesio į vokie
čių fabrikus ir įvairias amatų dirbtuves ir ten, belaukiant vizos 
ar emigracijos eilės, pasipraktikuoti. Gailėtis neteks, nes’.toks, 
kad ir siaurai pramokęs kokio praktiško darbo, visados-ras. lengvesnį 
pragyvenimo šaltinį kiekviename svetimame krašte -ir nereikes eiti 
i.miškų ar.rūdos kasyklas^ kur darbas tikrai yra vergiškas. Vokie
tijos amatininkai yra pūkštai vertinami ir ten dabar amato pramok
ti, palyginus, nėra sunku. Nuvykus į kraštų su pastovia valiuta, 
nebėra mokslui nei laiko, nei, svarbiausia, pinigų.

Čia, Švedijoje, zudetų vokiečiai kiekviename fabrike mielai 
priimami ir gauna geresnį specialų darbų kaipo amatininkai. Gi 
baltai, nors visur krašte šiltai sutinkami, -užvedus kalbų apie 
darbų, išgirsta, kad jie, girdi, daugumoje nieko praktiško nemoka. 

j. Mūsų -krašte amatininkas ar darbininkas nebuvo pakankamai įvertintas. Ir iš valstybes puses, reikia pasakyti, ne visada
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buvo kreipiama dėmesio į. jo paruošimą, darbą ir gyvenimo sąlygas. 
Trūko tam ir atitinkamos propagandos. Kiekvienas ūkinink^s, 
leisdamas sūny. ar dukrą į miestu, būtinai norėjo matyti jį prie 
rąžomojo stalo, bet ne prie mašinos. Musy amatai daugumoje buvo 
svetimyjy rankose. Jie iš to pelnėsi, o mes dabar, atsidūrę - 
svetimuose kraštuose, dažnai jaučiame nepasiruošimo pasekmes. 
Todėl planuodami ^mūsy krašto ateitį, stenkimės amatininką ir 
jo darbą.pastatyti lygiai šalia" ūkininko., gydytojo, 'inžinie
riaus ar.mokytojo..Jo darbas naujoje'mūsy valstybėje turėty 
būti tokios pat reikšmės ir svarbos, kaip ir visy kity.

=== = = = = = = = = = = = === ======== = == = =■= = = = = = = === = = = = =*: =================== 
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