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Kova Lietuvai laisvinti, kuri už Tė
vynės ribų {gauna politiniai diploma
tinės veiklos pobūdį, vyko ir vyks 
nuolatinės tarptautinės situacijos įta
koj bei tos situacijos sudaromoj at
mosferoj. Juo labiau užsitęsia Lietu
vos iSlaisvinimo valanda, tuo sunkiau 
darosi išlaikyti veiksmų ir jų vadova
vimo vieningumas, tuo daugiau pa
gundos asmenims ir net srovėms iš 
bendro ir vyriausiojo mūsų uždavinio 
daryti politinės spekuliacijos objektą. 
Pats vienybės šūkis neretai bandoma 
panaudoti, pasakytume, nepadoriu 
būdu.

Pastaruoju metu esmėje de- 
struktyvinės tendencijos darėsi ypatin
gai ryškios. Juo ryškesnės, tuo pati
kimo kontakto su kovojančiu kraštu 
palaikymas darėsi sunkesnis. Nes pa
dėtis pačioje Tėvynėje, aiški tautos 
valia ir nusistatymas bent pačiais es
miniais kovos uždaviniais buvo ir 
ateity bus lemiančiu veiksniu kovos 
vieningumui palaikyti.

Kalbant apie destruktyvinius veik
snius, mažiausiai tenka rūpintis pas
kirų „asmenybių“ žygiais. Ir norma
liais laikais tautos organizmą kartais 
išberia skauduliai. Nenuostabu, kad 
tokioj tragiškoj būklėj, kaip dabarti
nė, skauduliai virsta įsisenėjusiais 
šašais. Tokių šašų, Paršaičių ir jam 
panašių pavidalu, negalėjome apsi
saugoti ir mes.

Susidaro daug pavojingesnė padė
tis, kai kovą už vyriausiąjį tikslą ima 
lydėti grupių ar srovių varžybos pa
tikrinti sau pozicijas dabarty, kad bū
tų tikresnės laimėjimu ateity. Jas pa
pildo mūsų vadistinės praeities atsi
rūgimai ir asmenų ambicijos, sieja
mos taip pat su ta praeitimi. Juo di
desniu mastu pasireškia separatinė 
veikla, juo daugiau tame randa sau 
paskatinimo visokį avantiūristiniai 
gaivalai ir visokie, iš praeities jau ži
nomi perėjūnai, laisviau ir patogiau 
besijaučią padrumstame vandeny. Jų

dienos uždavinys pasidaro dar dau
giau tą vandeni drumsti.

Tokiais momentais pirmoje eilėje 
reikalinga atimti iš tokių avantiūristų 
būrių vėją, galimai likyiduoti tas są
lygas, kurios jiems leistų veikti mūsų 
platesnąją visuomenę, ją klaidinti ir 
kinkyti į spekuliantišką vežimėli kad 
ir tremty. Patikima tam priemonė — 
pašalinti nesusipratimus tarp asmenų iy 
grupių atstovybių, dėl kurių geros 
valios netenka abejoti, ir tuo konso
liduoti pozityvią, vieningą veiklą ir 
jos vadovavimą.

Atskiras uždavinys dabartiniu me
tu mums vadinamų vadovaujančiųjų' 
organų veiklos darnus suderinimas 
su mūsų pasiuntiniais. Kad toje sri
tyje buvo ir yra nesklandumų, yra 
vieša paslaptis. Jiems šalinti netoli
moj praeity buvo pašvęstos dvi kon
ferencijos, davusios bent patenkina
mus rezultatus. Jei tačiau ir po jų 
iškyla nesutarimų, norėtųsi manyti, 
kad atviras išsiaiškinimas ir šiuo at
sitikimu būtų geriausia priemonė 
veiklos vieningumui patikrinti.

Netolimoj praeity buvo pasiektas 
didelės reikš.mės susipratimas ir su
sitarimas su žmonėmis, kurie iki šiol 
laikė artimiausią kontaktą su kraštu. 
To susipratimo reikšmė aiškės ateity; 
bet jis jau ir dabar daug kam atėmė 
galimybę spekuliuoti krašto vardu. 
Ta proga tenka pažymėti, kad pasita
rimuose ir padarytuose nutarimuose 
buvo parodyta daug geros valios,

Dievobaimingos pastangos
Bene 1943 metais, rezistencinės ko

vos įkaršty, kai jau daug kam buvo 
aiškus Hitlerio Vokietijos pralaimėji
mas, viename krikščioniškosios sro
vės biuletenyje buvo pareikšta šir
dies padiktuota mintis. Po karo, gir
di, kai susmuks nacizmas, Europoje 
betiksianti vienintelė moralinė jėga, 
sugebanti atkurti išgriautą ir doroviš
kai pakrikusį pasaulį, — tai krikščio

ypač iš tų pusės, kurie atstovavo 
kraštą ir atstovaudami mokėjo ne 
viena proga parodyti retą bendram 
mūsų reikalui pasišventimą ir pasi
aukojimą. Reikia tikėtis, kad tas pa
siektas Lietuvos reikalui laimėjimas 
turės teigiamos {takos ir | veiklos de
rinimą kitose srityse.

Bet pravartu- iš dabar pasiektų tei
giamų rezultatų pasimokyti, kam rei
kia, ir ateičiai. Nevalia vienybės pra
do, tiek būtino šiuo kovos momentu, 
panaudoti separatiniams srovių tiks
lams. Iki šiol mus jungė bendras, ar
timiausias ir svarbiausias tikslas, — 
kur tik galima, dėtis prie tėvynės iš
laisvinimo, prie atkūrimo nepri
klausomos, demokratiškos respubli
kos; tuo pačiu prie patikrinimo jai 
galimybių tarpti, laisvę atgavus. Bet- 
kokie žygiai, prasilenkią su tuo užda
viniu, jau dabar daromos pastangos iš 
anksto, dirbtinai kombinuotomis prie
monėmis paruošti tautai atviros ar 
maskuotos nuo dominuojančių sro
vių priklausomybės padėti, yf» toks 
pat piktas ir smerktinas darbas, kaip 
ir kiekviena politnė avantiūra. Mū
sų demokratiškas ateity susitvarky
mas, neklastojamas jame tautos va
lios pasireškimas, galimas ateities po
litiniam ir visuomeniniam mūsų gy
venime nevaržomai reikštis visom 
tautos kūrybiškom^ jėgoms ir apiben
drintomis pastangomis siekti bendros 
gerovės, teisingų socialinių santykių, 
— tik tas turi pateisinti dabar tarp 

~ dažnai vartojamą vienybės šūkį. Jo
kių diktatūrų, kad ir „demokratiš
kiausių“! O kad taip būtų ateity, pri
valome jau dabar budriai daboti.

nybė. Dar tuomet neturėjusios savo 
balanse istorijon įrašytinų nuopelnų, 
mūsų krikščioniškosios srovės pačios 
mintim ir viltim rikiavosi į Vokietijos 
Katalikų Centrą ir jos moraliniais 
laimėjimais kovoje su Hitlerio režimu 
rėmė savo aukštas pretenzijas, nes 
buvo savaime aišku, kad krikščiony
bę pas mus gali atstovauti tik ka
talikybė. Jau tuomet tos srovės lė-
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mė liūdną likimą socialistams, — jie, 
girdi, būsią bolševikų suvalgyti su 
visais plaukais.

Toji mintis, kaip dabar aiškėja, ne
buvo nei pripuolama, nei kokia asme
niška. Ji buvo srovės credo, padėtas 
visos vėlyvesnės veiklos pagrindan. 
Juo, atrodo, vadovaujamasi ir dabar, 
besiruošiant atkurti išlaisvintą Lie
tuvą. Mums, tremty esantiems, už
tenka kad ir prabėgomis pažvelgti į 
ryškius čia krikščionių veiklos eta
pus, kad įsitikintume jų kietu pasiry
žimu pasiruošti ir įvykdyti savąją mi
siją. Įvykdyti, jei tik pasiseks, pa
tiems vieniems; jei ne visai sektųs, tai 
bent lemiančiai visam vadovauti.

Dabar pasiruošimas vykdomas vi
sais frontais. Katalikų dvasininkai 
tremty dėjo ir deda visas pastangas, 
kad sutvarkytų tikinčiųjų bendruo
menę ir paruoštų ją ateities žygiams. 
Tam vykdoma veiksminga kontrolė, 
kas religines praktikas atlieka . ir kas 
ne. Ne tik gerbiamas kun. Bružikas, 
bet ir daugumas klebonų griežtai 
„skrininguoja“ šiaudinius katalikus iš 
praktikuojančiųjų tarpo, kad tuo bū
du jau tremty sudarytų ideologiniai 
sutapusius, disciplinuotus ir veik
lius kadrus ateities religiniams žy
giams. Suprantama, kad ir pažymėji
mą, kas yra krikščionis, tegalima gau
ti klebonijoje. Taip, pagaliau, ir turi 
būti. Katalikų Bažnyčia yra nekinta
mų dogmų ir aiškiai nustatytų prie
volių religinė organizacija, ir minties 
bei veiksmo palaidumo, laisvės in
terpretuoti savo religinio gyvenimo 
reikalus čia negali būti.

Bet mūsų krikščionys yra katalikai- 
militantai. Jie nesitenkina veikla baž
nyčioje ir neaprėžia jos tik religinio 
gyvenimo sritim. Jie eina į patį kas
dieninio gyvenimo sūkurį ir į jį įsi
jungia, labai uoliai dalyvaudami po
litikoj bei visuomeninių reikalų rū- 
pinime. Ir visai tai veiklai jie priduo
da aiškų konfesinį pobūdį. Kai tokioj 
Anglijoj krikščioniškosios partijos 
yra visai nežinomas reiškinys, pas 
mus nuo pat nepriklausomybės pra
džios, ir dar ank^iau, ne tik veikė 
krikščioniškos partijos, bet ir krikš
čioniški kooperatyvai, krikščioniškos 
■pieninės, krikščioniškos ūkininkų, 
darbininkų, jaunimo, moterų ir kito
kios organizacijos. Bazę savo visuo
meninei veiklai mūsų krikščionys tuo
met nustato ne tiek socialiniu, kiek 
konfesiniu požymiu, laikydami jiems 
priklausomu adeptu kiekvieną, kas 
yra katalikas. O tokių juk yra bent 
95% visų Lietuvos gyventojų. Krikš
čionys laiko save pašauktais ir tei
sėtais kalbėti jų vardu, jų interesais.

Tuo pagrindu mūsų krikščionys re
mia savo pretenzijas ir tremty. Dėl 
to jie laiko pateisinamu savo domi
navimą mūsų vadovaujančiame or
gane. Dėl to jie pretenduoja į neap
rėžtą vadovavimą tremtinių gyveni
mui stovyklose ir LTB centre. Dėl to 
jie laiko pagrįstu jų vyravimą moky
kloje, jų pastangas paimti į savo ran
kas tremtinių šelpimą, tremtinių emi
gracijos reikalus ir eilę kitų dalykų,

apie kuriuos kalbėti dar neatėjo lai
kąs.
• Kas mūsų krikščionių dabar trem
ty daroma, tai tėra pasiruošimas atei
čiai, tėra strateginių pozicijų patikri
nimas, kad, grįžę laisvon' Lietuvon, 
galėtų realizuoti tai, apie ką svajojo 
jau 1943 metais.

Tuomet demokratiškai mūsų atei
ties santvarkai grėstų tas pats pavo
jus, kurį mes pergyvenom nepriklau
somybės metais, — pavojus patekti į 
krikščioniškųjų srovių „demokratiš
ką diktatūrą“. Kaip tuomet būtų, mes 
žinome iš netolimos mūsų praeities. 
Naivūs balsai, kartais jau dabar pa
sigirstą krikščioniškoj gatvėj iš „ne
kaltų“ lūpų, kad ne visiems bus lei
sta grįžti laisvon tėvynėn, kad ne vi
si galėsią patekti net emigracijon, tė
ra neatsargūs vaikų prasitarimai apie 
tai, ką tėvai namie pakalba. Reikia 
manyti, kad „tėvai“ tikrai taip pa
kalba.

Kiekvienai visuomeninei veiklai 
yra būtinas jos ideologinis pagrindas, 
tiekiąs atskiriems žygiams vieningą 
prasmę ir apvienytą kryptį.

Ideologinis pradas savos srovės 
žmones sucementuoja, paruošia juos 
savanoriškai, bet apvienytai veiklai, 
juos suaktyvina ir disciplinuoja. Me
chaniška, policinė disciplina dar nė
ra viskas. Dėl to visai natūralu, kad 
ir mūsų žygiuojančių krikščionių pry- 
šaky ir dabar eina ideologiniai trimi
tininkai, aiškiai girdimi kaip tik trem
ty, kur vykdomo žygio triukšmas dar 
nepripildė oro kovos ūžesiu. Iš karto 
pasakysim, ką turime galvoje. Turi
me galvoje tarp kitų ir p. Antaną Ma
ceiną. Visoj eilėj „Aiduose“ paskelb
tų savo straipsnių, kaip kultūrinės au
tonomijos klausimu, „Socialinė De
mokratija“ ir ypač „Liberalizmo ke
lias į bolševizmą“, neva skajodamas 
filosofijos aukštybėse, p. Maceina 
veda ryškią „žemišką“ liniją.

P. Antanas Maceina savo šeimoj 
turi kiek „padykusio“ vaiko opiniją. 
Jis kartais leidžia sau reikšti tokias 
mintis, kurios „tėvelių“ laikomos ne 
visai, padoriomis. Tas reikalo esmės 
nekeičia. Rimtais atsitikimais „tėve
liai“ turės pakankamai priemonių 
„vaiką“ sudrausti. Pagaliau ir p. A. 
Maceina turi pakankamai sąmonės 
ir takto, kad per toli nenubėgtų. Ir 
dėl to, ką jis kalba, galima drąsiai 
laikyti esminiu mūsų krikščioniško
sios srovės nusistatymu, tik gal kiek 
pritaikytu „laiko dvasiai“ ir reikalui.

Kaip minėjom, ypatingai mums at
rodo būdingas jo straipsnis „Libera
lizmo kelias į bolševizmą“. Kalbėti 
dėl to straipsnio esmės trumpam ra
šiny būtų ir sunku, ir nedėkinga. Po
no A. Maceinos galvojimo būdas turi 
savy daug ir drąsios ekvilibristikos. 
Tas yra surišta su pavojingais logikos 
šuoliais, bet kartais duoda efektingų 
rezultatų. Jo daromos dažnai nelauk
tos išvados kartais yra panašios į 
„stebukladario“ veiksmus, kuris ger-

.biamosios publikos "nustebimui ir di
deliam pasitenkinimui „neskausmin
gai“ moka praryti peilius, ilgus kar
dus ir liepsnų kamuolius. Ir todėl tam 
tikras atsargumas, skaitant p. A. Ma
ceiną, visuomet yra būtinas.

Mums, socialdemokratams, ypatin
gai sunku surasti su p. Maceina ir jo 
srovės žmonėmis bendrą kalbą ne tik 
dėl objekto traktavimo būdo, bet vi
sų pirma dėl to, kad mes kitaip su
prantame ir ieškome įvykių priežas
tingumo. Mes manome, kad žemiškus 

- žmonių dalykus veikia ir žemiškos 
jėgos. Ir tų žemiškųjų jėgų tarpe le
miamos gyvenimo eigai reikšmės turi 
žmogui reikalingų gėrybių gamybos 
būdai. Tų būdų nuolatinis keitimasis 
ir tobulėjimas, paties gyvenimo ska
tinami, lemia pasikeitimus ne tik pa
čioje gamyboje, bet yra ir naujų vi
suomenėje jėgų, naujų idėjų bei są
jūdžių atsiradimo priežastis; veikia 
socialinius, teisinius ir politinius žmo
nių santykius; veikia žmonių galvo
seną, jų pažiūras, jų moralines sąvo
kas, net jų pasaulėžiūrą; veikia moks
lą ir meną.

P. Maceina įvykių priežastingumo 
sritin eina su pasaulėžiūriniu nusis
tatymu. Patiriamasis įvykių priežas
tingumas jam tėra sąlyginiai privalo
mas, nes be matomų ir patiriamų 
priežasių jam įvykius veikia idėjos ir 
pradai, įsilieją į realųjį gyvenimą iš 
šono ar iš viršaus ir nuo jo nepri
klausomai. Toks įvykių vertinimas p. 
Maceina suteikia „laisvę“ juos aiš
kinti savaip. Savo priėjimo būdą p. 
Maceina uoliai perša ir kitiems. Kuo
met jis kalba apie socializmo pra
dus, jis K. Marksui primeta, kad K. 
Marksas į ekonominio gyvenimo ty
rimą, į socialinių santykių analizę 
taip pat ėjo su pasaulėžiūriniu nusi
statymu, kaip materialitas ir tuo jau 
ateitas. Dėl to p. Maceina ir jo 
bendraminčiams Marksas — filosofas 
yra svarbesnis, kaip Marksas — eko
nomistas ir visuomenininkas. Dėl to 
jo srovės žmonės seniai mums perša 
atsižadėti materialistinio istorijos su
pratimo.

Tuo tarpu mes, socialdemokratai, 
pasaulėžiūrinius klausimus, kaipo pa
remtus vienu ar kitu tikėjimu, viena 
ar kita hipoteze, atskiriame nuo mok
sliškųjų, tiriamų ir patiriamų žmo
gaus proto išgalėmis, imdami visuo
meninius gyvenimo reiškinius taip, 
kaip jie yra prieinami mūsų pažini
mui. K. Marksas mums, socialistams, 
yra tiek svarbus, kiek jo pavartotas 
metodas leido jam išryškinti pagrin
dinius istorijos vystymosi veiksnius; 
padėjo nustatyti kapitalistinio ūkio 
esmę ir jo vystymosi tendencijas bei 
įrodė, kad socializmo siekimai yra 
realūs. Daugiau mums iš Markso ir 
nereikia; ginčus pasaulėžiūriniais 
klausimais, kaipo išeinančius iš mums 
rūpimos srities būtinų ribų, mes mie
lai perleidžiame p. Maceinos dviko
vai su K. Marksu. Gi žmogaus religi
nio gyvenimo sritį mes paliekame 
kiekvieno laisvam nusistatymui. <

Bet pats rpaterialistinio istorijos

2

2



supratimo metodas yra mums svar
bus. Duodamas galimuriio aiškinti 
didžiuosius žmonijos gyvenimo pasi
keitimus, jis tereikalauja dviejų daly
kų: tirti gyvenimo reiškinius taip, 
kaip yra mūsų pažinimui prieinami ir 
logiškai galvoti. Jie apsaugo mus nuo 
bet kurio dogmatizmo, nuo susiaurė
jimo pažiūrose ir verčia imti gyveni
mą tokį, koks jis yra, sekant jo pasi
keitimus. Mums K. Markso tyrimų 
išdavos nėra jokia neliečiama evan
gelija. Tuo mes skiriamės ir nuo bol
ševizmo, ir nuo katolicizmo.

P. Maceina minimam straipsny su
rišo į vieną grandinę liberalizmą, so
cializmą ir_ bolševizmą, tuo būdu pra- 
vesdamas demarkacijos liniją tarp 
krikščioniškųjų ir nekrikščioniškųjų 
ideologijų. Tą liniją jis • pagrindė 
dviem motyvais: religiniu momentu ir 
žmogaus vertinimu. Kas orientuojasi 
į Romą, tas vadovaujasi religiniu 
pradu ir siekia žmogaus laisvės. Kas 
nuo demarkacijos linijos kairėn, tų 
kelias veda į Kremlių, tuo pačiu yra 
pažymėtas kova prieš religiją ir bai
giasi žiauriu žmogaus pavergimu bei 
išnaikinimu, kaip tai yra bolševiki- 
joj. Galvojimas schematiškas, su
prastintas, bet aiškus. Pasaulį veikia 
du pradai: Dievybė, kaipo beribio gė
rio ir tobulybės veiksnys, ir- Belze
bubas — beribis blogis. Mūsų žemiš
kame gyvenime pirmojo prado ema
nacija yra krikščionybė, konkrečiai 
tariant — katalikybė; antrojo — bol
ševizmas. Trečiojo nėra. Kas tarp tų 
dviejų pradų stovi, tėra pereinamoji 
stadija, kaip liberalizmas ir socializ
mas tėra fazės į bolševizmą.

Koks p. Maceinos tvirtinimo pa
grindas? Nagi liberalizmo griežta re
akcija prieš religiją, nuo pat pirmos 
jo gimimo dienos. Bolševizmo antire
liginė praktika, lydima antireliginės 
propagandos. Socializmo pagrindimas 
materija. Va jam ir aiškus ryšys. Bet 
kuo p. Maceina įrodo kad ir liberaliz
mo antireligiškumą? Kodėl p. MaceT 
na nepasako, kad liberalizmo reakci
ją prieš tikybą iššaukė pati tų laikų 
katalikų bažnyčia, kurios visokių ran
gų hierarchai sėdėjo už vieno stalo 
su feodalais, vienodai su jais galvojo 
ir vienodai veikė. Esmėje liberaliz
mas reagavo ne prieš religiją, kaipo 
tokią, bet prieš tam tikrą religinę or
ganizaciją, užmiršusią, kas yra tikro
ji krikščionybė. Kad Prancūzų Revo
liucijos eigoje liaudies masės nuėjo 
net iki savotiško Dievybės sąvokos 
interpretavimo, tai ar tas nebuvo ob
jektyvi ir kartu labai liūdna katalikų 
bažnyčios atestacija, teisingiau ta
riant, kaltinamasis aktas? Juk tos 
minios buvo katalikų bažnyčios mo
kinės rr auklėtinės per šimtus metų. 
Tur būt, gerais pavyzdžiais jos buvo 
auklėtos, jei liberalizmui užteko tik 
spustelėti, kad jo vadovybėje minios 
taip neleistinai atsistotų prieš savo 
mokytoją. Mūsų supratimu, tai yra 
žemiškos ir laikinio veikimo priežas
tys, kurių tačiau užmiršti negalima. 

Bet kiek antireliginis nusistatymas 
liberalizmui budingas iš viso? Taip 
blogai, kaip p. Maceina nusako, nėra. 
Buržuazija, kurios ideologinis reiškė
jas buvo ir yra liberalizmas, po Pran
cūzų Revoliucijos labai greit nusku
bėjo į bažnyčią. Vakaruose ji ir da
bar sudaro katalikiškai tikinčiųjų pa
grindinį branduolį ir savo religinėmis 
nuotaikomis pilnai sutampa su oficia
liąja katalikų bažnyčia principu: kas 
Dievui ■— Dievui, kas man — man. 
Katalikybės atskalose — protestan
tizme, kalvinizme, anglikonizme, — 
y?h tas pats. Ne kitaip yra ir mūsų 
Lietuvoje, ir tame reiškiasi tikrasis 
gyvenimas. Vinco Ramono kinema
tografas, kurį p. Maceina su dideliu 
pasitenkinimu žiūri, nes yra sureži
suotas tais pačiais principais, kaip ir 
p. Macenos straipsniai, ne ką čia ga
li pakeisti. Kas liečia bolševizmą, tai 
p. Maceina gerai padarytų, jei ir šiuo 
atveju sąskaitas suvedinėtų su jais 
betarpiškai.

Kalbėdamas apie socializmą, p.Ma- 
ceina vėl, kaip paprastai, fantazuoja. 
Socializmas yra perdėm žemiškas da
lykas, siekiąs sutvarkyti žmonių gy
venimą taip, kad jame kiekvienas 
jaustųsi gerai ir įmanomai laisvai, 
kiek bendruomenėj gyvendamas žmo
gus iš viso gali sau tai patikrinti. So
cialdemokratija "niekuomet ir niekam 
neįtikėjo, kaip kas turi tikėti. Ne
žiūrint religinio momento žmogui 
svarbumo, jau gana turtingoj sociali
stinėj literatūroj — ne bolševikinėj— 
neatsimenu nė vieno pažymėtino vei
kalo, kuris užsiimtų antireligine pro
paganda. Pakartoju: antireligine, nes 
socialdemokratijos pasisakymai dėl 
katalikų bažnyčios laikysenos amžių 
bėgyje ir jos vedamos politikos nieko 
bendro neturi su religijos klausimo 
esme.

Dėl žmogaus sukolektyvinimo p. 
Maceinos kalbama prasme, bent šiuo 
kartu netektų daug kalbėti. Kas gy
vena civilizhotoj bendruomenėj, tas 
negali įsivaizduoti viena ar kita for-

LSS ir LDD suvažiavimo nutarimai
Amerikos Lietuvių Socialdemokra

tų Sąjungos (LSS) ir Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos (LDD) šių metų su
važiavimai įvyko Bostone, birželio 
mėn. 19—20 d.d.

Tarptautinės padėties, Lietuvos 
klausimu ir Amerikos Lietuvių Tary
bos praplėtimo klausimu abu suvažia
vimai priėmė rezoliuciją, kurių turinį 
čia suglaustai paduodame.

• 1. Pareiškimas tarptauti- 
n a i s klausimais:

Antrąjį pasaulinį karą pradėjo Eu
ropos fašistų diktatūros ir Japonijos 
militaristai, susitarę su Sovietų Ru
sija dėl pasaulio padalinimo. Agre
soriai buvo padrąsinti Europos tau- 

ma nesukolektyvinto gyvenimo, kuris 
neišvengiamai varžo žmogaus laisvę. 
Bet kur žmogus bus laisvesnis, — ka
pitalistinėj p. Maceinos peršamoj vi
suomenėj, ar socialistinėj santvarkoj, 
— tuo klausimų mūsų buvo kita pro
ga pakankamai pasisakyta. Reiktų tik 
pažymėti: jei žmogaus sukolektyvi
nimą indentifikuoti su jo nuasmeni
nimu, jo pajungimu nekeistinom dog
mom jr neliečiamiems nuostatams, 
jo galvojimo reglamentavimu, tai, 
skiriant bolševizmui pirmąją ta pras
me vietą, antrąją reiktų skirti kaip 
tik katalikybei, kokią mes ją šiandien 
turim. Ir dar vieną pažymėsim. Kai 
p..Maceina prikiša K. Marksui, kad 
jis yra paskelbęs amžiną proletariato 
diktatūrą, tai tuo jis pasisako esąs 
arba analfabetas, arba faktų klasto
tojas.

Liečiant p. Maceinos paskutinį 
straipsnį, mums tiesą sakant, kas ki
ta rūpėjo, — p. Maceinos rašinių in
tencija. P. Maceina nebūtų visuo
menininkas, jei kiekviena proga vi
suomenės nepamokytų. Norėjo „pa
mokyti“ ir dabar. Pamokymas aiš
kus: jei tėra du keliai — į Romą ar
ba į Kremlių, jei visi, kas dedasi net 
liberalų (atseit, ir mūsų liaudininkai), 
neišvengiamai turi patekti į Maskvą, 
kaip savo ideologijos Meką, tai da- <! 
bar, mielas pilieti, pasirink, — su 
Dievybe ar pas Belzebubą. Savaime 
suprantama, kad vadovas į gėrį ir to
bulybę gali būti tik krikščionybė, 
mūsų sąlygas imant — krikščionys 
demokratai. Tarp šių pastarųjų dar 
galima pasirinkti: tikruosius krikščio
nis demokratus, Darbo Federaciją, 
Lietuvių Frontą, Vienybės sąjūdį ir, 
dėl viso pikto, Ūkininką Sąjungą. Pa
sirinkimas gana turtingas ir, žinoma, 
„laisvas“. Kiekvienu atveju kelias į 
Romą nebus vingiuotas.

Tokią išvadą tegalima padaryti iš 
p. Maceinos straipsnių, ir toks yra jų 
„žemiškas“ tikslas.

tų nesantaikos, pacifizmo nuotaikų 
ir JAV izoliacijos politikos.

Pirmosios aukos buvo mažosios 
valstybės, jų tarpe ir Lietuva.

Karo eigoje sugriuvo „krauju su
cementuotas draugiškumas“ tarp Hit
lerio ir Stalino. Plėšrioji Maskvos dik
tatūra, paskatinusį Hitlerį pradėti už
kariavimo žygius vidurio ir vakarų 
Europoje, pati buvo jo užpulta, ir tuo 
būdu Sovietų Sąjunga prieš savo no
rą atsidūrė demokratijų stovykloje.

Visose šalyse, kurios pateko Sovie
tų įtakon, bolševikai įgyvendino sa
vąją teroro ir smurto sistemą.

Kiekvienam turi būti aišku, kad 
bolševizmas nėra socializmas, Sočia-
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lizino tikslas yra laisvė, panaikinant 
žmogaus išnaudojimą žmogumi, su
teikiant kiekvienam sąlygas džiaugtis 
gyvenimu ir naudotis žmonijos pažan
gos vaisiais.

Bolševikiškas komunizmas viso to 
ne tik nesuteikė darbo žmonėms, bet 
pavertė juos- vergais ir baudžiaunin
kais. Kapitalistų ir išnaudotojų vie
toje atsistojo komunistų partija ir 
jos klika, prieš kurią atskiras žmogus 
yra bejėgis. Šios diktatūros galva, sė
dįs Maskvoje, yra pavojingesnis už 
visus fašistinius diktatorius. Stalino 
diktatūra remiasi „penktosiomis ko
lonomis“ užsieniuose, yra veržli ir 
nuolat gresia taikai.

Rusijos agresorių nesuvaldys. Jungt. 
Tautų Organizacija, nes joje Sov. Ru
sija turi „veto“ teisę. Nuolaidų poli
tika taip pat nepadės, nes ši diktatū
ra sutarčių nesilaiko ir dorovinių 
principų nepripažįsta.

Demokratinis pasaulis turi būti pa
siruošęs apsiginti nuo to priešo jėgos 
pagalba; dabartinė padėtis negali am
žinai tęstis.

LSS ir LDD suvažiavimai tiki, kad 
pastovi taika tik tada ateis, kai visos 
vadovaujančios tautos turės demo
kratiškas santvarkas ir ryžtingai vyk
dys Atlanto Chartoj paskelbtas lais
vės. v

2. Lietuvos klausimu:

Nežiūrint galingųjų demokratijų 
pažadų pavergtoms tautoms, Lietuva 
yra Sovietų Rusijos okupuota, pa
vergta ir žiauriai naikinama. Tūkstan
čiai Lietuvos gyventojų ištremti į Si
birą, Lietuva kolonizuojama rusais, ir 
dalis lietuvių vargsta DP stovyklose.

■LSS ir LDD suvažiavimai pabrėžti
nai pakartoja, kad Tautų Apsispren
dimo Teise remiantis, lietuvių tauta 
turi gauti teisę laisvai tvarkytis be 
kaimynų durtuvų. LSS ir LDD įpa
reigoja savo narius ir kuopas: ■

a) Remti Amerikos lietuviškosios 
visuomenės pastangas atgauti Lietu
vai laisvę ir demokratišką santvarką 
per Am. Lietuvių Tarybą ir kt. orga
nizacijas;

b) Remti lietuvių tremtinių gelbėji
mo pastangas.

Mes žinome, kad Lietuvos laisvė

PPS ir Lenkijos sienų rytuose 
klausimas

Šių metų gegužės mėn. 24—30 die
nomis Belgijoje, Dinant mieste, įvyko 
Lenkų Socialistų Partijos (PPS) už
sieny suvažiavimas, kuriame bene 
pirmą kartą po karo dalyvavo parti
jos organizacijų atstovai iš visų Va
karuose jos turimų grupių. Suvažia

bus atstatyta tik per aiškią ir bekom- 
promisinę JAV užsienio politiką.

Mes reikalaujame iš Amerikos vy
riausybės ir kongreso stoti už grąži
nimą laisvės pavergtoms tautoms, pa
gal Atlanto Chartą.

Amerikos vyriausybė- ir kongresas 
turi viešai pareikšti, kad Lietuvos ir 
kt. tautų aneksavimas yra neteisėtas 
ir nebus pripažintas.

Amerikos vyriausybė turi protes
tuoti prieš Sov. Rusijos vykdomą pra
vergtų tautų naikinimo politiką.

Amerikos atstovai UNO turi grei
čiausiu laiku iškelti klausimą dėl So
vietų imperializmo pavergtoms tau
toms suvereninių teisių grąžinimo.

Amerikos vyriausybė neprivalo da
ryti galutinės taikos su Sov. S-ga, kol 
Lietuvos -ir kt. tautų nepriklausomy
bė bus atstatyta.

3. Dėl Amerikos Lietuvių 
Tarybos praplėtimo:

Suvažiavimas pareiškia:

1. Amerikos Lietuvių Taryba jun
gia visas sroves, kurios stovi už lais
vą ir demokratišką Lietuvą.

2. Srovės, norinčios prisidėti prie 
ALT, turi įrodyti, kad jų demokratiš
kas nusistatymas yra nuoširdus.

3. Srovės, veikusios atskirai ir rin
kusios Lietuvos vadavimo reikalams 
aukas, jungdamos prie ALT, privalo 
duoti apyskaitą iš Lietuvos vadavi
mo reikalams surinktų lėšų ir jų liku
čius pervesti į ALT iždą.

4. Apie suteikimą {stojančioms sro
vėms vietos ALT vykd. organe spren
džia ALT visuma tokiu būdu, kaip 
numatyta, sprendžiant konstitucijos 
pakeitimus.

5. LSS suvažiavimas pritaria LSS 
atstovų veiklai Amerikos Lietuvių 
Taryboje ir kviečia visą Amerikos lie
tuvių visuomenę dar glaudžiau spie
stis apie tą bendrąjį Amerikos lietu
vių centrą. •

Lietuviai tremtyje, susipažinę su 
šiais, kad ir suglaustai patiektais nu
tarimais, gali spręsti, kaip Amerikos 
Lietuvių Socialdem. Sąjunga vertina 
padėtį ir kokias daro pastangas Lie
tuvos laisvinimui.

vimas pasisakė dėl visos eilės šiam 
momentui aktualių klausimų, ilgokas 
diskusijas suvesdamas į atitinkamas 
rezoliucijas. Suvažiavimas partijos 
statuto nustatytu būdu išrinko ir par
tijos vadovaujančius organus: Parti
jos Tarybą ir Centro Komitetą su 

pirmininku Tomu Arcišewskiu prie
šaky. Tarybos pirmininku išrinktas 
Zygmunt Zaremba.

Tarp svarstytų ir nutartų klausimų 
du sužadino didesnes diskusijas su
važiavime ir po suvažiavimo kitų len
kiškųjų srovių spaudoje. Tai Lenki
jos sienų rytuose klausimas ir parti
jos santykiai ir dabartiniais Lenkijos 
valstybiniais organais užsieny. Abu 
šie klausimai, ypač pirmasis, itin įdo
mūs ir mums.

PSS pasisakymas Lenkijos sienų 
rytuose klausimu yra kartu ir parti
jos pasisakymas dėl Vilniaus ir Vil
niaus krašto, vadinas, pasisakymas 
klausimu, kuris ir Lietuvos vidaus bei 
užsienio politikoj buvo skaudi žaizda 
visą nepriklausomybės laikotarpį ir, 
be abejo, bus vienas svarbiausių mū
sų susitvarkymo uždavinių ateity, 
Lietuvą išlaisvinus. PSS pasisakymas 
bus įdomus lietuviškai visuomenei iš 
viso.

Pasakysim staigmeną, pranešdami, 
kad šiuo kartu PPS suvažiavimas, tei
giamai pasisakydamas dėl dabar Len
kijos turimų sienų vakaruose iki Ode
rio sir Nysės, visiškai nepasisakė dėl 
sienų rytuose, vadinasi, dėl Vilniaus 
ir Lvovo. Ir ne dėlto, kad būtų už
miršęs tai padaryti. Nepasisakė są
moningai. Tuo tarpu mes negalim pa
tiekti motyvų, dėl kurių suvažiavimas 
tarp nusistatė, bet duodame tuo klau
simu pasisakymą iš „Biuletyn Infor- 
macyjny“ Nr. 6 (š. m, birželio mėn.), 
kuris skamba:

„Dėl ko nepasisakyta rytų sienų 
klausimu? Ne dėl to, kad buvo už
miršta. Nežinome argumentų, dėl 
kurių suvažiavimas nusistatė tiksliai, 
geografiškai nežymėti būsimos rytų 
sienos, bet tame reiškiasi politinis re
alizmas. Argi būtų kas lengvesnio ir 
populiaresnio, kaip mesti kiekvienam 
lenkui mielai skambantį šūkį? Tuo 
tarpu protas sako: jei esame pasiren
gę kietai stovėti ties Oderiu ir Nyse, 
atremdami būsimus vokiškojo impe
rializmo smūgius, jei žinome, kad 
ateity mums grės ir rusų imperializ
mas, bendradarbiaudamas su vokiš
kuoju, negalėsime vienu metu, būda
mi vieniši, vesti kovos visais frontais. 
Kovos su visais savo kaimynais neat
laikys jokia tauta, juo labiau baisiai 
suvarginta lenkų tauta. Jei būsim pri
versti frontu stoti prieš vakarus, ry
tuose mums bus reikalinga taika. Jei 
laukiame nuolatinės grėsmes iš Mas
kvos pusės, neprivalome daleisti, kad 
taip pat būtume gresiami iš Kijevo, 
■Minsko ar iš Kauno. Pagalbą ir para
mą galime rasti tik pas mūsų kaimy
nus, kurių išsilaisvinimas susilpnins 
Rusiją, o bendras pavojus suriš juos 
su Lenkija. Su tomis tautomis priva
lome rasti bendrą plotmę bendradar
biavimui ir apsisaugojimui. Ir mums 
ir jiems tai yra likiminis klausimas. 
Dėl to' reikia vengti tokių sprendimų, 
kurie deryboms uždaro duris. Taip 
darydami, suprantama, turime reika
lauti, kad -taip pasielgtų ir kita pusė. 
Reikia atsiminti, kad, reikalaujant tei-
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šių sau, nevalia tų pačių teisių nepri
pažinti ir kitiem“.

Turime pasakyti, kad PPS lūpose 
tai yra nauja kalba. „Kovą“ dėl Vil
niaus pradėjo mūsų Partija, įsikur- 
dama Vilniuje, jame išaugusi ir Vil
niaus darbininkiją palenkusi šūkiui 
„Nepriklausoma Lietuvos Respubli
ka su Vilnium“, kaip sostine. 1896 — 
1918 metais mūsų Partija savo darbu 
pastūmėjo Lietuvos sieną rytuose, 
kaip tik iki 1920 metais'Maskvoje fik
suotos sienos. Vesdama savo darbą 
Lietuvos rytuose, LSDPartija susidū
rė ir su PPS, kuri tuomet mums gin
čijo teisę dirbti tarp lenkiškai kalban
čiųjų. Mūsų ginčas su PPS ėjo ne žo
džiais, bet darbu, ir, turime pasakyti, 
kad mes PPS nugalėjome:* 1907 me
tais visos PPS Lietuvoje turėtos orga
nizacijos įsijungė į LSDPąrtiją ir 
nustojo priklaususios nuo PPS centro 
Varšuvoje. Ir tas įvyko be vieno 
kraujo lašelio praliejimo.

Kai Vilnius buvo Želigovskio oku
puotas, į Vilniaus kraštą grįžo ir PPS. 
Bet mūsų Partija ir tuomet nepripa
žino Vilniaus nei Lenkijai, nei PPS. 
Ginčą buvome perkėlę į socialistinės 
šeimos- tarpą ir 1927 metais Berlyne 
sušauktoj Europos rytų s-d. konfe
rencijoj paspaudėm PPS. Ginčas, ži
noma, nebuvo išspręstas, — PPS rė
mėsi įvykusiu faktu ir laikė, kad Vil
niaus klausimas jyra išspręstas.

To nusistatymo ji laikėsi ir vėliau. 
Paskutinis PPS suvažiavimas prieš 
antrąjį- pasaulinį karą (1937 m. Ra
dome) pasisakė už Lenkijos sienų ne-

Labai nemaloni padėtis
Kai Kominformo sprendimu Jugo

slavijos „mažasis“ chanas Tito liko 
ekskomunikuotas iš komunistinės baž
nyčios ta niekeno nelaukta žinia kaip 
perkūnas nutrenkė Vakarus. Iki tol 
Tito buvo žinomas kaip ištikimiau
sias Maskvos vasalas. Tito buvo šim
taprocentinis komunistas, vedęs pas 
save komunistinę santvarką visu uolu
mu ir, atrodo, pasekdamas Maskvos 
pavyzdį. Vakarams Tito visą laiką 
rodė aštrius dantis, be ko kito nu
mušdamas amerikiečių lėktuvą ir nu
žudydamas anglų karininką. Pagaliau 
su tautinėmis mažumomis Jugoslavi
jos ribose Tito elgėsi lygiai taip, kaip 
Kremliaus „didžiojoj tėvynėj“. Kom
informo nutarimas apkaltino didžiau
sia komunistuose nuodėme, — nu
krypimu nuo Lenino — Stalino gene
ralinės linijos į trockizmą. Tito ir 
dabar „tebesibažina“, 'kad jis tos 
nuodėmės nepapildė, ir nužemintai 
tebeklūpo prieš Lenino mauzoliejų ir 
jo atmintį. Kame tikroji konflikto 
priežastis?

Visoje pilnumoje priežasties dar 
niekas nežino, bet viena yra tikra, — 
Tito nėra kaltas tuo, kuo jį apkalti
no komunistų sinedrionas. Bent tie 

liečiamybę, bet savo nutarime tuo 
klausimu pridėjo tokį aptarimą:

„Socialistinei santvarkai įsivyravus, 
pasauliniu mastu, ginčijami sienų 
klausimai tarp socialistinių respubli
kų bus sprendžiami laisvu gyventojų 
pasisakymu“.

PPS suvažiavimas D. Britanijoje 
šių metų gegužės mėn. pabaigoje dėl 
Vilniaus pasisakė daug aiškiau ir ag- 
resingiau: „Lenkija be Vilniaus ir 
Lvovo, Lenkija be žibalo sričių, nu
stumta už Būgo ir netekdama vaka
ruose žemių iki Oderio ir Nysės, ne
gali gyvuoti kaip nepriklausoma val
stybė“. Užsimota, kaip matome, ne
mažai. Sąryšy su tuo reikšmingesnis 
darosi ir paskutinis nutarimas Belgi
joj, kuris, kaip sakoma biuleteny, 
„Rygos sienos nepalaiko, bet jos ir 
nenubraukia“.

Būdinga tačiau tas, kas jau sekan
čiame liepos mėn. biuleteny, grįžus 
prie rezoliucijos sienų klausimu inter
pretavimo, vėl ryškiai pabrėžiamas 
partijos nusistatymas ankstyvesniuo
se suvažiavimuose, kur Vilnius laiko
mas priklausąs Lenkijai.

Bus įdomu ir toliau sekti, ar PPS 
šiuo mums taip opiu klausimu iš tie
sų keičia savo nusistatymą. Gal ir 
ateity mūsų Itortijai bus lengviau ras
ti bendrą kalbą, kaip su kuriom ki
tom. Mūsų nuoširdus siekimas būtų 
baigti bent su PPS ginčą be kraujo 
praliejimo, kaip tai buvo pasiekta 
1907 metais. Gal tas palengvins kalbą 
ir-kitom grupėm.

kaltinimai nėra pagrindiniai. Realiau
sia ir tikriausia priežastis yra ta, kad 
Tito vadovaujama jugoslavų komu
nistų partija yra stipriausia partija. 
Jugoslavijos komunistų partiją išug
dė ne Maskva. Ji pasireiškė kovoje 
su hitlerinės Vokietijos invazija jau 
tuomet, kai Maskva dar neturėjo ga
limybės paliesti Jugoslaviją savais 
pirštais. „ Toje kovoje ji suvaidino le
miantį vaidenį ir sustiprino savo įta- 
■ką krašte. Jugoslavijos komunistų 
priešaky jau ir tuomet stovėjo Tito- 
Braz, išaugęs į tautos didvyrį.

Serbai iš viso nemėgsta būti pa
jungti. Jie šimtmečius kovojo prieš 
turkus ir mokėjo pastatyti ragus Ru
sijos carams, kai tie bandė jiems įp
rastu būdu „pagloboti mažąjį slaviš
ką brolį“. Serbai nėra uzbekai, sako 
anglų „The Economist“. Serbo krau
jas teka ir serbo - komunisto gyslose; 
juo gaivinamas ir pats Tito. Ir kai 
Maskva užgulė Jugoslaviją su vi
su jai įprastu chamiškumu, Kr.ertj- 
liaus globa kas kartą darėsi nepaken- 
čiamesnė.' Maskvos čekistas lindo vi
sur ir norėjo šeimininkauti kaip Cha- 
lujevkoj. Gavo per nosį. Sovietų ka
rininkai bandė diegti raudonosios ar

mijos papročius Jugoslavijos kariuo
menėj ir susilaukė to paties. Sovietų 
inžinieriai norėjo „kurti“ Jugoslavi
jos ūkį Maskvos šablonu, ir jie buvo 
paprašyti, nesikišti, kur nereikia. 
Griežtai paprašyti. Rusijos chanas 
jau vien to negalėjo pakęsti, kad Ti
to, o kartu su juo ir Jugoslavijos ko
munistai, prieš jį neklūpojo.

Tito, kad ir būdamas komunistas, 
išdrįso savaip galvoti ir savarankiš
kai veikti, kas jau visiškai bolševiki- 
joj nepriimta.

Šių metų pavasarį bulgarų Dimitro
vas gavo nuo Kremliaus buože per 
galvą, kad sugalvojo- ir viešumon iš
kėlė komunistinės Rytų Europos fe
deracijos mintį. Nemaža to smūgio 
dalis teko ir Tito, nes tokios federa
cijos idėja labai rūpėjo ir jam, ir dar 
kai kam iš Maskvos satelitų. Čia reiš
kėsi jau minties-maištas prieš visa
galintį Kremlių, nes buvo aišku, kad 
tokia federacija turėjo tikslą sukurti 
jėgą, kuri, reikalui esant, galėtų spir
tis ir prieš Sovietų globą. O kad apie 
tai Tito tikrai galvojo, rodo ir Kom
informo. sprendimas, kuriame Jugo
slavijos komunistams primetama di
džiausia komunistui nuodėmė: jie, 
girdi, drįso kalbėti apie SSSR dege
neraciją ir apie tai, kad „kapitalisti-

■ nės valstybės Jugoslavijos nepriklau
somybei mažiau pavojingos, negu So
vietai“. Pridėkim dar, kad Jugoslavi
jos ūkininkams Tito taikė kitokią po
litiką, negu Sovietai; Jugoslavijos su- 
pramoninimą jis norėjo vystyti taip, 
kaip Jugoslavijai būtų naudinga; jis 
•ne tik nesibaidė Marshall‘io pagal
bos, bet norėjo ja pasinaudoti ir iš 
viso nebuvo linkęs atsitverti nuo Va
karų geležine siena. Tas viskas rodė, 
kad Tito nori vaikščioti savom ko
jom ir galvoti savom smegenim, nors 
ir persunktom komunizmu. Rytų des
potas to negalėjo pakęsti.

Kas toliau?
- Įvykis su Tito kapitalistinius Vaka
rus ne tik apglušino, bet ir nepapra
stai nudžiugino. Gal po pirmojo žing
snio Tito darys antrąjį ir, ieškoda
mas apsigynimo nuo Maskvos, ateis 
pas juos? Tai yra nerealios mintys,, 
nors JAV, gal ir ne visai ta proga, 
padovanojo Jugoslavijai 50 mil. do
lerių, žinoma, ne savų. Tito Jugosla
vijoj yra tuo stiprus, kad jis palygino 
socialinius skirtumus, nors ir komu
nistiniu receptu. Kol kas nėra pagrin
do manyti, kad jis duotųsi perkamas, 
nors Kominformo spauda jau verčia 
ant jo galvos pamazgų kibirus. Pasi
likdamas komunistas, jis darys pas
tangų pasilikti komunistiniame pa
sauly, vis nepasiduodamas Maskvos 
jungui.

Bet tuomet Tito darosi ne tik ne
priimtinas, bet ir pivojingas. Bolševiz
mui jis yra eretikas. Savo pavyzdžiu 
jis gali apkrėsti ir kitus. Jei iki šiol 
visos Kominforme atstovaujamos ko
munistų partijos — išskyrus šveicarų,
— tebegieda Maskvos diriguojamos, 
tai tik dėl to, kad jos namie yra silp
nos ir be Kremliaus pagalbos neišsi
laikytų. Tai yra ne tik satelitiniuose 
kraštuose, bet ir Prancūzijoj bei Ita-
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lijoj. Jiems saulė gali patekėti tik iš 
Rytų. Bet tai dar nereiškia, kad jie 
neturėtų „nuodėmingų“ minčių: sto
vint vienoje ideologinėje plokštumoje 
su bolševikine Rusija, siekti galimai 
didesnės nuo Kremliaus nepriklauso
mybės. Apie Čekoslovakijos sukomu- 
nistėjusius „Sakalus“ pasakojama, 
kad jie per savo šventę Prahoje, Got- 
waldui girdint, vis šūkavo Tito var
dą, o kai išsirikiavo pratimų aikštėje, 
savo gretomis taip pat išrašė „Tito“. 
Jei išdįso čekai, kodėl negali išdrįsti 
bulgarai, nekalbant apie vengrus ir

Izraelio
Prieš 50 metų rytų, vidurio ir va

karų Europoj buvusios žydų visuo
menės, inteligentijos, dalimi buržua
zijos, sluogsniuose iškilo sionizmo 
idėja, siekusi grąžinti žydų tautą į 
senąją tėvynę — Palestiną. Sioniz
mas gimė išblaškytai žydų tautai sun
kios ūkinės būklės metu, kuomet na
cionaliniai atgimstančios Europos 
tautos stengėsi paveržti iš žydų bur
žuazijos, net amatininkų ir darbinin
kų jų turėtas ūkines pozicijas.

Po pirmojo pasaulinio karo Angli
ja Balfuro deklaracijoj pažadėjo žy
dams grąžinti juos į Palestiną, bet jau 
ir prieš tai buvo matomos žydų pas
tangos kolonizuoti Palestiną. Žydų 
visuomeniškųjų organizacijų pagalba 
Palestinoje buvo apgyvendinta 600 
tūkst. žydų- ir padėta jiems moderniš
kai įsikurti visose ūkinio gyvenimo 
srityse. Tie, kurie sekė šį žydų tau
tos įsikūrimą, gali stebėtis milžiniš
komis žydų darbininkų ir inteligenti
jos pastangomis atkurti savo senąją 
tėvynę.

Šio karo eigoje naciškoji Vokieti
ja sunaikino 6 mil. žydų. Prie tauti
niai - kultūrinio žydų slopinimo pri
sidėjo ir bolševikai. Bolševikų užim
tuose kraštuose hebrajiškoji mokykla 
ir kalba buvo laikomos pikčiausios 
reakcijos požymių,todėl sionistai, bun- 
diečiai (soc. dem.) buvo naikinami be 
jokio pasigailėjimo. Tačiau dabar, kai 
įsikūrė Izraelio valstybė, Maskva vie
na pirmutinių paskubėjo ją pripažin
ti, užmiršdama „pikčiausią“ sionistų 
reakcingumą.

Iš tiesų, po šio karo žydų tautos 
mases apėmė didžiulis „savųjų na
mų“ troškimas. Niekas nenori grįžti 
į tuos kraštus, kur viskas primena 
pergyventas baisenybes, kur pralie
tas kraujas dar nespėjo uždžiūti. Vi
si įvykius sekantieji mato, su kokiu 
atkaklumu žydų tautos dauguma ko
voja už savo tėvynę.

Šių metų gegužės mėn. 15 d. Žydų 
Agentūros (pasaulinės žydų organi
zacijos) vykdomojo komiteto pirmi
ninkas Dovydas Ben Gurian paskel
bė Izraelio valstybės atstatymą. Iz
raelio valstybė yra istorinis faktas. 
Karas tarp žydų ir arabų gal dar il
gai tęsis, bet vienokioj ar kitokioj for
moj įsikūrusi Izraelio valstybė gy
vuos, savo išlaikymui pareikalauda
ma dar daug aukų.

Daug klausimų siejasi su Izraelio 

rumunus? Tegu tėvas Stalinas pa jo
dys juos dar ilgiau, ir reakcijos prieš 
Maskvos chanatą gali labai susti
prėti.

Maskva tai labai gerai supranta. 
Jei iš karto nepasiuntė Belgradan če
kistų dalinio, tai tik dėl to, kad Ju
goslavija nebuvo ir nėra raudonosios 
armijos okupuota. Bet palikti Tito 
nenubaustą, greičiausiai nelikviduotą, 
Maskvos chanas negali. Tur būt, Be
ria dabar gavo išspręsti sunkiausią 
savo gyvenime uždavinį, — kaip lik
viduoti eretiką Tito.

valstybė
valstybe. Dėl vietos stokos mes ne
galime jų čia visų atžymėti, bet vieną 
turime pasakyti: mes sveikiname Iz
raelio valstybės atstatymą ir' linkime 
žydų tautai atkurti „savąjį namą“ ir 
jame gyventi, nepriklausomai bent 
nuo tų žiaurumų, kuriuos ji šimtme
čių bėgy, išblaškyta po visą pasaulį, 
turėjo pakelti.

LIETUVIŲ TAUTINIS SĄJŪDIS

š. m. birželio mėn. 12—-13 d. suvažia
vime pasisakė už laisvu ir nepriklau
somą Lietuvos valstybę, tvarkomą 
demokratiniais pagrindais. Kartu su
važiavimas pažymėjo, kad demokra
tinė valstybė yra tobuliausia visuo
meninio gyvenimo teisinė institucija. 
Ji saugo ir laiduoja pagrindines žmo
gaus ir piliečio laisves ir teises. Val
stybės suverenitetas priklauso tau
tai. Savo valią tauta reiškia laisvais, 
demokratiškais balsavimais. Politinė 
tautininkų programa savo principinėj 
ir deklaratyvinėj daly dabar yra aiš
ki. Prie L. T. S. paskelbtos progra
minės deklaracijos kitų pagrindinių 
dėsnių teks dar grįžti.

B. I. S. KONFERENCIJA.
Šių metų spalių mėn. pirmomis die

nomis Paryžimje yra šaukiama Euro
pos rytų ir vidurio socialdem. partijų 
tremtyje Sąjungos (BIS) konferenci- 
ja.Joje dalyvauja Jugoslavijos, Rumu
nijos,’ Vengrijos, Lenkijos ir Pabaltės 
socialdemokratinių partijų užsieny 
atstovai.

Konferencijos darbotvarkėje pažy
mėti šie klausimai:

1. BIS vykdomojo organo praneši; 
mas apie Sąjungos veiklą.

2. Sąjungos uždaviniai ateičiai.
3. Sąjungos narių priėmimo klausi

mas į Socialistinį Darbininkų In
ternacionalą.

4. Sąjungos bendradarbiavimo klau
simas su ūkininkų organizacijom.

5. Naujų narių Sąjungon priėmi
mas.

Sąjungoje dalyvaujančias < partijas 
apjungia jų kraštų, Sovietų okupuo
tų ar priverstų būti Sovietų satelitais, 
bendra padėtis. Pagrindinis BIS už
davinys — suderintai ir vienas ki
tam padedant kovoti už savųjų kraš
tų išlaisvinimą.

MŪSŲ JAUNIMAS 
AMĖRIKONĖJA

Neretam lietuviui, dar būnant na
mie ir dabar tremty ir galvojant apie ’ 
senosios išeivijos likimą Amerikoj, 
kyla klausimas: kaip yra su mūsų 
emigrantų priaugančia karta. Jau ir 
seniau buvo žinoma, kad ta jaunoji 
karta tolsta nuo lietuvybės, asimi
liuojasi amerikonų masėj. Jei dalina 
šito fakto priešastim buvo tėvų ne
pajėgumas savo jaunimą suinteresuo
ti Lietuva ir jos ateitimi, tai ar da
bar iš būtinumo įsiliejanti į senąją 
emigraciją lietuvių tremtinių masė, 
savo mintyse ir jausmuose kvėpuo
janti Lietuvos vargais ir jos viltimis, 
savy nešiojanti mūsų nepriklausomo
jo laikotarpio kultūrinius pasiekimus, 
ar ji nepajėgtų sustabdyti ištautejimo 
proceso ir Amerikos lietuviškąjį jau
nimą vėl laimėti lietuvybei ir kartu 
mūsų kraštui.

Juk kitom emigrantų tautinėm gru
pėm Amerikoj bent iki šiol geriat 
sekėsi.

Įdomu pasidalinti su „A. K.“ skai
tytojais keliomis, kad ir neišsamiomis 
tuo klausimu pastabomis vieno mūsų 
___________________________J

Visais laikais, anksčiau ar vėliau, 
melas būna išaiškintas.

Chesterfield.
Tik tas užsitarnauja laisvę ir gyve

nimą, kuris kasdien dėl jų kovoja.
Goethe.

draugų, stovinčio senosios išeivijos 
pačiame sūkuryj ir visuomeniškai la
bai veiklaus:

„Klausiate apie mūsiškį amerikinį 
jaunimą, — rašo jis: — Jo lietuviška
me judėjime nedaug turime. Svar
biausia priežastis — amerikonėjimas. 
Po antrojo karo sugrįžę iš kariuome
nės jaunuoliai, kurie pirmiau laiky
davosi arčiau savo tėvų, dabar nuo 
jų nutolo... kuria savo šeimas, ieško 
progų savarankiškai įsikurti ir nori 
būti „amerikonais“. Kita priežastis— 
senosios mūšų kartos neaukštas kul
tūrinis lygis. Kai tėvai išleidžia savo 
vaikus į aukštesniąsias mokyklas, pa
starieji pasijunta nebegalį su savo 
vaikais susikalbėti, vieni kitus su
prasti. Dažnai jaunuoliai net „sarma- 
tijasi“ parvesti savo mokyklos drau
gus namo, kadangi tėvai nemoka kal
bėti angliškai.

„Dėl to nukenčia ir socialistinis są
jūdis, ypatingai dėl to, kad čia au
ganti jaunuomenė yra auklėjama to
kioj dvasioj, kad jaunam žmogui 
Amerikoj yra be galo daug progų iš
kilti, jei tik jis nežiopsos. Tų progų 
jie ir ieško; nusistatymas, kad dėl 
geresnės ateities reikia kovoti, einant 
iš vieno su kitais savo klasės žmo
nėmis, jiems darosi sunkiai pasisavi
namas. Jaunuoliai yra individualistai 
ir ieško sau idealų „neaprėžtose Ame
rikos galimybėse“.

Tas jaunimas, kuris iš lietuviškojo 
sąjūdio dar nepasitraukė, randamas 
daugiausia mūsų choruose, šiek tiek
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susišelpimo organizacijose, o politi
niame darbe jo beveik nematyti“.

Tokia diagnozė. Joje džiuginančio 
nėra daug. Mūsų emigrantinį jauni
mą nesulaikomai įtraukia į savo ver
petą Amerikos gyvenimas ir jame 
mūsų „atžalynas“ sparčiai dingsta. 
Niekas jo stipriau nesuriša su tautos 
kamienu, iš kurio jie yra kilę, nei tė
vai, nei tėvų gimtojo krašto saitai, 
kurių nejaučiama. Ar tuos saitus su
gebės mėgsti ir stiprinti naujai įsilie- 
janti į senąją išeiviją tremtinių masė, 
pareis nuo jos susidomėjimo „ameri- 
konėjančių“ likimu ir nuo jos suge
bėjimo rasti į jaunimą kelią, bendrą 
su juo kalbą; nuo sugebėjimo kvėpte
lėti į jaunimą tuo, kuo mes patys esa
me gyvi ir jį, kad ir palengva, vėl lai
mėti Lietuvai. Sunkus uždavinys, bet 
vertas nuoširdaus susirūpinimo.

Rinkimams praėjus
Šių metų liepos mėn. baigiantis, 

tremties visuomenė daug kame rin
kosi apylinkių komitetus ir kt. trem
tinių savivaldos organus. Daugelyje 
vietovių rinkimai praėjo mažų ir 
smulkių vietos interesų apimtyje, kai 
kur, susipratę piliečiai, kietu balsavi
mu be triukšmo keitė savo „valdžią“ 
ir kiekvienas gerai suprato, kas ir ko
dėl pralaimėjo ir kas dėlko laimėjo. 
Bet buvo vietovių, kur rinkiminė ko
va priminė seimų rinkimus su viso
mis aistromis, susijaudinimais ir de
magogija. Tokius rinkimus turėjo 
Schwaeb.Gmuend stovyklos apylinkė.

Matyti, senasai Gmuendo komite
tas buvo kuo nors piliečiams nusidė
jęs, kad prieš jį susidarė beveik vien- 
lyti opozicija. Grupė, rinkimuose rė-‘ 
muši senąją „valdžią“, metėsi visu 
atkaklumu į kovą ir paleido į darbą 
visas priemones.Ij' nebe pagrindo ji tai 
darė.Mat.jai nestygo pirmaeilių, rinki
muose kandidatavusių vyrų, tokių ko
kių kitos, priešingosios grupės, netu
rėjo. Anot jos pačios, „objektingų“ 
minčių reiškėjų pasisakymų, jai pri
klausė ir kandidatavo: — „nepapra
sto objektyvumo, gilaus proto moks
lininkai ir visuomenininkai“. Bet vi
so to maža. Šios grupės kandidatus 
rėmusieji katalikai ir „Tremtinių Vie
nybė“, dar ir tokių argumentų ture- ' 
jo, kad prieš akis stovi svarbūs, la
bai svarbūs pasaulinio mąsto Įvykiai 
ir, jei nebus išrinkti „Vienybės“ kan- 
datai į naująjį apylinkės komitetą, 
gali atsitikti baisūs dalykai, pavyz
džiui, jų žodžiais tariant: —

— „jeigu karas kils, greičiausiai 
turėsime pasitraukti į vakarus..., o 
jeigu kartais užkluptų karas, komite
tas turės vadovauti mūsų evakuaci
jai“, arba:

— „prieš akis emigracija... abu 
šiuos dalykus, kaip tik turės stovyk
los komitetas pravesti“!

Tik pamanykite: „reikia kuo grei
čiausiai persikelti anapus vandeny
no“ ir niekas kitas, tik „Vienybės“ 
kandidatai šitą operaciją kuogeriau- 
siai atliks. Tuo būdu „gilaus proto“ 
Gmuendo rinkimuose išeita su pa
saulinio mąsto problemomis, tai jums 
ne juokai! Anot to „proto“, reikės 
bėgti „anapus vandenyno“ ir ramų 

pilieti apėmė baimė, tai kaip čia ne
balsuoti už „Vienybės“ peršamus 
„protus“! Bet „Vienybės“ politikai 
nepagalvojo, kad karo padariniai ga
li būti visai priešingi, kad gali tekti, 
kad ir „vėgėlę“ tempiant traukti na
mo, t. y. žygiuoti į Rytus.

„Vienybės“ kandidatus, tuos nar
sius, anot jų pačių, „su jokia grupe“ 
nesusirišusius vyrus, iš visų jėgų rė- 
jnė „katalikiškoji“ visuomenė. Kitaip 
tarus ir „vienybė“ ir „katalikai“, tai 
tas pats ir tie patys, kurie mėgsta po
litiką varyti „trijų arba penkių asa- 
bų“ vardu. Ir „katalikiškoji visuo
menė“ į išgązdintą pilietį prabilo 
tais pačiais „Vienybės“ žodžiais:

— prieš akis emigracija, neduok 
Dieve, evakuacija“, — tad ir ši pa
dėtis reikalauja, kad:

— „katalikas privalo rinkti tik ka
talikus ...

„mūsų (tik Įsivaizduokite) parti
zanai kovoja tik katalikybės ir tau
tybės vardu,

„—emigracija į USA ir kt. kraštus 
rūpinasi tik katalikai... Esame katali
kiška tauta... bendruorrienės priešaky 
turi būti katalikai!“

Tasai pat rinkiminis štabas lapeliu 
be parašo puola priešiškuosius kan
didatus ir piktu žodžiu kaltina kan
didatą už neva jo tėvų nusidėjimus. 
Ko čia dėti tėvai? Kitas išvadintas 
spekuliantu, trečias esąs kiaulę nu
sišėręs... Kalba žmonės, kad buvę

IŠLAISVINTOS LIETUVOS ŪKIO ATSTATYMUI PA
RUOŠTI SUVAŽIAVIMAS

Jau antras iš eilės Lietuvos ūkio 
atkūrimui paruošti suvažiavimas, ši 
kartą posėdžiavęs Schwaeb. Gmuen- 
de, IX. 9 — 11d., baigė savo darbus. 
Šis suvažiavimas buvo ir gausus ir 
produktingas. Pirmasai, Augsburgo 
suvažiavimas, įvykęs 1947 m. sausio 

„mėn. pabaigoje, ieškojo vedamųjų 
Lietuvos ūkio atstatymo krypčių, šis 
gi, pasirėmęs jau sutartais ūkio pla
ningumo principais ir gairėmis, ėjo 
prie atskirų ūkio sektorių planų apta
rimo ir jų konkretinimo.

Išsamius pranešimus padarė Pla
navimo Komisijos pirmininkas ir pla
nuojamųjų ūkio sričių vadovai. Ūkio 
planavimo pranešimai buvo patiekti 
šioms ūkio sritims: žemės ūkiui, pra
monei ir amatams, statybai, susisie
kimui ir transportui, energijos ir miš
kų ūkiui, finansams, prekybai ir so
cialiniams klausimams. Šių klausimų 
detalus svarstymas buvo perkeltas į 
atitinkamas komisijas ir čia dar kar
tą pagrindinai apsvarstyti ir išdirbti 
Visais šiais klausimais, juos dar ap
tarus bendrame suvažiavimo posėdy, 
buvo priimti atitinkami nutarimai.

Suvažiavimas praėjo darbingoj nuo
taikoje ir savo rezultatais džiugina 
kiekvieną, kam šie klausimai rūpėjo 
ir rūpi. Stovyklos vadovybė gražiai 
priėmė suvažiavimą ir jo dalyvius ir 
kuo tik galėjo juos parėmė. Stengsi
mės „A. K.“ skiltyse, kad ir suglaus
tai supažindinti mūsų skaitytojus su 

plakatų su didesniais priešo niekini
mais.

O kas gi tie „katalikų“ niekinttmie- 
ji? Nagi: vienas jų agronomas, įvai
rių kursų organizatorius, Agronomų 
Sąjungos pirmininkas; kitas — inži
nierius, automechanikų kursų organi
zatorius ir .lektorius, L. Raud. Kr. 
vietos skyriaus pirmininkas, energin
gas visuomenininkas.

Gal pasakysite, kad ir priešas „ka
talikų“ ir „vienybininkų“ atžvilgiu 
buvo nekorektiškas? Tas priešas vie
ną „katalikų“ kandidatą šitaip api
budina: —„universiteto profesorius, 
filosofas, rašto žmogus, bet į gyveni
mą žiūri tik pro knygas, vargu galės 
vadovauti tremtinių bendruomenei“.

Gmuendo rinkimai buvo išėję iš 
krašto „dėl didelio rašto“. Skaity
tojas tesprendžia: kas rinkimuose 
šmeižė savo artimą, kad ir kitaip ma
nanti, kas šnekėjo apie vienybę, bet 
tikrybėje ją ardė, kas mūsų kovas už 
laisvę ir tautos išlaikymą verčia ko
va už katalikybę, kas bendrą lietuvių 
reikalą, tvarkingai emigruoti į kitus 
kraštus, jei toks reikalas atsirastų, 
pavertė į vienos grupės demagoginį 
žaidimą su piliečių gązdinimu ir te
rorizavimu? — Tremties sąlygose 
Gmuendo rinkimai galėki ir turėjo 
eiti kitokia kryptimi. Bet tas, kas 
buvo Gmuendo rinkimuose, reiškiasi 
visame mūsų gyvenime. Vienaip kal
bama, kitaip daroma. Tai „gilauš pro
to visuomeniškumo“ padariniai!

įdomia ir dėmesio verta atskirų sri
čių planavimo medžiaga.
. Tenka priminti, kad pasigendama 
dar vienos svarbios visuomeninio ūkio 
planavimo srities, — savivaldybinio 
(komunalinio) ūkio sektoriaus. Ir 
šiam sektoriui specialistų ir žinovų 
turėtų atsirasti. Jo sritims studijuoti 
teoretinės medžiagos ir praktiškų pa
vyzdžių Vokietijoje ir kt. kraštuose 
yra labai gausu.

Šia proga visiems planavįmo darbą 
dirbantiems linkime gausių darbo re
zultatų, geriausių nuotaikų ir ryžtin
gumo š« darbą dirbti visokiomis ap
linkybėms, kokios jos bebūtų.

Naujos pareigos?
Tiems DP, kurie savo emigracines 

bylas yra užvedę per Katalikų orga
nizacijas (NCWC), yra iš jos Muen- 
cheno skyriaus atsiunčiamos anketos. 
Anketą užpildžius, ją turi patvirtinti 
ir parašyti atestaciją stovyklos kle
bonas, pažymėdamas ar anketoj mi
nimas asmuo yra geras katalikas, ar 
gyvena moterystėj pagal Katalikų 
bažnyčios nuostatus ir be to palikta 
vietos ir kitokioms klebono pasta
boms. Savo atestaciją parašęs klebo
nas pats anketą ir pasiunčia. Anks
čiau minėta organizacija tokių anke
tų nepraktikavo.
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Ar ne su ta nauja klebonų pareiga 
reik sieti faktą, kad, pav., Augsbur
go — Hochfeldo stovykloj IRO šiaip 
sumažinusi tautinių grupių dirban
čiųjų skaičių, davė algas 3 kunigams. 
Tiek pat gavo latviai, o estai — 4, vi
so 10 apmokamų kunigų. Stovykloj 
yra apie 4.000 gyventojų.

SPD SUVAŽIAVIMAS
Apie Vokietijos Soc. dem. partijos, 

rugsėjo 11—14 d. suvažiavimą Dues- 
seldorfe ir apie SPD moterų suva
žiavimą Wuppertaly, taipgi apie pri
imtus nutarimus plačiau kitą kartą. 
Šių metų SPD suvažiavimas atstova
vo 874.471 nariui ir 9.191 vietos or
ganizacijai. Palyginus su praeitais 
metais narių ir organizacijų skaičius 
■žymiai padidėjo.

Pirmuoju pirmininku vėl išrinktas 
dr. K. Šumacheris, o antruoju — E. 
Ollenhaueris.

ESTŲ TAUTINE TARYBA
Estų Tautinė Taryba veikia Švedi

joj ir iš ten vadovauja estų tautos 
kovai už išsilaisvinimą ir jos sieki
mus. Ir Vokietijoje gyvenantieji es
tai - tremtiniai pripažįsta šios institu
cijos politinę vadovybę. ETT sudaro 
tik politinių partijų atstovai. Tarybos 
organui: visuotinis tarybos susirinki
mas, valdyba ir jos prezidiumas. • Į 
prezidiumą įeina, buvęs parlamento 
pirmininkas — Estijos respublikos 
prezidentas, soc. dem. Rey, Penno ir 
Klerment. Estijos socialistai priklau
so tarptautiniam biurui (BIS), ūkinin
kai ir liberalai — atitinkamiems In
ternacionalams. Estijos pasiuntiniai 
be jokių rezervų remia Tautinę Ta
ryba.

E.T.T laiko savo atstovus įvairiuo
se kraštuose, pavyzdžiui, Prancūzijoj 
ir Kanadoj, pastarosios atstovas daug 
padėjo estams emigruoti į šį kraštą. 
Tautinės Tarybos veiklą finansuoja 
estų tautinis fondas. E.T>T. bendra
darbiauja su Baltijos valstybių išlais
vinimo organizacijomis.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Hanovery Vokiečių socialdemo

kratų partija pradėjo leisti savaitinį 
laikraštį „Neuer Vonvarts“ su 50 
tūkst. tiražu. Šio laikraščio licenciją 
gavo dr. Kurt Schumacher, Fritz Hei
ne ir Alfred Nau.

— Fašizmo aukų sąjungos praneši; 
mu, Vokietijoj ir kt. kacetlageriuose 
išžudyta apie 11 mil. žmonių, jų tar
pe 6 mil. žydų. 300.000 vokiečių polit. 
kalinių sąjungininkų buvo iš kacetla- 
gerių paleista.

— Vienos Kontrolinėj Taryboj So
vietų atstovas pareikalavo įsteigti 
naują kacetlagerį naciams ir karo 
kurstytojams. Anglų, amerikiečių ir 
prancūzų atstovai šį pasiūlymą -at
metė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Bendras Darbas, Liet. Tremt. 

Amatininkų ir Darbininkų Prof. S-gos 
informacinis leidinys, 8 psl. 1948 m.

Socialdemokratai pasaulio parlamentuose
Penkiose valstybėse, tame skaičių- Suomijoj iš 200 atstovų — 48 soc.

je vienoje didžiojoje valstybėje—An
glijoje, socialdemokratams tų kraštų 
parlamentuose priklauso absoliuti 
dauguma, tad šių valstybių visą po
litiką vairuoja socialistai ir nieks ne
girdėjo, kad šiuose kraštuose dan
gus griūtų arba kas nors pikto dary
tųsi, priešingai apie tų kraštų tvarką 
daug gero girdime.

Anglijoj iš 640 parlamento atstovų 
395 priklauso darbiečiams bei sociali
nės demokratijos šalininkams socia
listams.

Švedijos antruose rūmuose iš 230 • 
atstovų 115 — socialdemokratai, gi 
pirmuose rūmuose iš 150 deputatų — 
86 atstovai socialdemokratai.

Norvegijos turtinge iš 150 — 76 at
stovai socialdemokratai.

Australijos jungtinėje valstybėse iš ' 
74 atrųjų rūmų atstovų •— 43 prik
lauso socialistams, gi senate iš 36 de
putatų —-33 socialistai.

Naujojoj Zelandijoj iš 80 deputatų 
— 42 socialistai.

Stiprias atstovybes soc. dem. turi 
šių kraštų parlamentuose:

Danijoj iš 149 atstovų — 57 soc. 
demokratai,

Austrijoj iš 165 atstovų — 76 soc. 
demokratai.

Belgijoj iš 202 atstovų — 70 soc. 
demokratai (II-ji rūmai),

ir senate iš 167 atstovų — 55 soc. 
demokra tai 

rugsėjo mėnuo, Nr. 1, atsk. N-rio kai
na 0,30 pf. Šis leidinys bus Įdomus 
ne tik profesininkams, bet ir plates
nei mūsų visuomenei. Jame yra daug 
įdomių žinių iš įvairių kraštų prof, 
sąjungų gyvenimo.

Darbas, Lietuvių Darbininkų Drau
gijos bertaininis žurnalas Nr. 2 (4) 
So. Boston, Mass. Šio žurnalo leidimą 
nuo pastarojo savo š. m. VI—19—20 
d. suvažiavimo rems LSS—Amerikos 
Lietuvių Soc. Dem. S-ga. Linkime ge
ros sėkmės.

Kanados Socialdemokratų Partijos 
(Cooperative Commonwelth Federa
tion) programos ir principų pagrin
dai. Ši partija, sutrumpintai vadina
ma CCF, įsisteigė 1932 metais ir kai 
kuriose Kanados provincijose sudaro 
valdžią. Šių metų birželio 11 d. rin
kimuose, įvykusiuose didžiausioj On
tario provincijoj, CCF laimėjo 14 
naujų mandatų. Šios partijos progra
mos pagrindus lietuvių kalba išleido 
Toronto lietuvių socialdemokratų or
ganizacija — CCF lietuvių skyrius.

Briviba. Latvių soc. dem. žurnalas 
Nr. 1, rugpjūčio m. 84 psl.

Naša Borotba (Mūsų kova) ir lu- 
necka Borotba (Jaunimo kova) ukrai
niečių Rev. Dem. Partijos ir jaunimo 
organai.

L e o n B 1 u m: Tavo kelias * socia
lizmą. Vertė L. Garliauskaitė, „Tal
kos“ leidinys, 35 p.

Hilferuf dės litauischen Velkes, 38 
p„ „Talkos“ leidinys — tai LSDP už
sienių organizacijos 1945—47 mt. raš
tai, rašyti įvairioms darbininkų orga- 

demokratai.
Islandijoj, Prancūzijoj, Olandijoj, 

Liuksenburge, Švedijoj, Italijoj, Airi
joj socialdemokratų astovų skaičius 
yra žymus ir svarus.

Japonijoj iš 466 deputatų — 140 
priklauso soc. dem.

Kanadoj, pavyzdžiui, Saskačevano 
provincijos parlamente iš 55 atstovų 
— 47 priklauso socialistams.

Ir Vokietijoje, pav., Šlezvig - Hol- 
šteine, soc. dem. turi 43 deputatus iš 
40; Berlyne iš 128 — soc. dem. pri
klauso 63 atstovai.

Šiose valstybėse: Anglijoj, Švedi
joj, Norvegijoj, Danijoj, Australi
joj ir Naujojoj Zelandijoj, valdžios 
yra socialistų rankose; daugely kitų 
kraštų be jų dalyvavimo vyriausy
bės susidaryti negali.

Prancūzijos ir Xilstrijos preziden
tai yra socialistai. 16-kos valstybių 
ūkinės sąjungos pirmininkas yra Bel
gijos socialistas P. H. Spaak.

Iš šių skaičių kiekvienas mato, ko
kios esama socialistų įtakos ir svorio. 
Aišku, kad be socialdemokratijos 
pati šių kraštų demokratija neįsivaiz
duojama. Ir nuostabu, čia išvardin
tuose kraštuose mes nęgirdime kovos 
prieš religiją triukšmo,, kaip prana
šauja mūsiškų lietuviškų namų socia
lizmo priešai.

nazacijoms Lietuvos išlaisvinimo rei
kalu.

Dėl laisvos Lietuvos, 36 p., Kaina
0,50 pf., „Talkos“ leidinys.

KAS DAR NESKAITETE, BŪTI
NAI TUOJ PASKAITYKITE:

1. L. Blum „TAVO KELIAS Į SO
CIALIZMĄ“. Kaina 0,50 DM.

Joje Prancūzų socialistų vadas tei
sybės ieškančiam jaunimui nurodo 
tikrąjį kelią į geresnę ateitį.
2. DEL LAISVOS LIETUVOS! Kai

na 0,50 DM.
Tai Lietuvos Socialdemokratų Par

tijos užsienių organizacijos memoran
dumai, rašyti 1945 — 47 mt. Įvairių 
kraštų darbininkų organizacijoms Lie
tuvos išlaisvinimo reikalu.

Kiekvienas išvykstantis iš Vokieti
jos turėtų turėti tą knygutę, kad su
tikęs Kanadoj, JAV ar kur kitur 
Maskvą garbinintį tautietį galėtų jam 
pakišti:

— Skaityk, ką rašo Lietuvos dar
bininkų atstovai, kurie patys viską 
matė ir savo kailiu patyrė.

3. Arthur Koestler „NULIS IR 
BEGALYBE“. Kaina 2,80 DM. Tai 
žavingas romanas iš komunistų gy
venimo. Jį pradėjęs skaityti'nenusto
si kol baigsi.

Reikalaukite visuose stovyklų 
kioskuose!

Als Manuskript gedruckt 
Rankraščio teisėmis
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