
M33 f
KAINA 30 PFEN

ATEITIES KELIU
VISUOMENINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

I (17) N 1949 M. BALANDŽIO MEN. li! METAI

DAUGIAU ŠVIEŽIO ORO!
(Kodėl Maž. Lietuvos atstovai nepriimami Į Vilką?)

Rinkimus laimėjęs, prezidentas Truma- 
nas, atrodo, yra pasiryžęs vykdyti per 
rinkimus duotą pažadą dirbti taikos (gy
vendinimui pasaulyje. Marshall'io pakei
timas Ašesonu, karo kreditų sumažini
mas kongrese, kai kurių karo laivyno 
vienetų „demobilizacija", atrodo, yra 
pirmieji naujo prezidento žingsniai vytis 
taiką. Gal „gudrųjį" tėvą Josifą tai pas
katino realizuoti savo eilinę provokaciją, 
kuri tačiau nuėjo niekais. Viešojoj opini
joj tie „taikos ofenzyvos" žingsniai su
darė buvusio įtempimo atoslūgį, ir vėl 
gaivinamos senos viltys ir net senos 
iliuzijos, kad taika gali būti sukurta.

Taikos noras Vakaruose yra neabejo
jamas ir nuoširdus. Jos labiausiai siekia 
Vakarų Europa, norinti atsikurti ir nau
jai tvarkytis. Bet noras yra viena, o rea
lusis gyvenimas yra vėl kas kita. Niekuo 
savo esmėje nepasikeitė bolševizmas ir 
nenutlldoma sovietų agresija. Paskuti
niai įvykiai Kinijoje, kur veikia sovietų 
militarinė galia, sudarė naujus faktus ir 
naują Tolimuose Rytuose situaciją, kuri 
mirtinai gresia Vakarų ekonominiams 
interesams, ir jau netolimoje ateityje 
gali pasikeisti jėgų santykis. Tie patys 
sovietai, spausdami Skandinaviją, daro 
brutalių pastangų trukdyti Europos mili- 
tarinę ir politinę konsolidaciją. Strate
ginių pozicijų tvirtinimas vyksta ir to
liau. Karo pramonė JAV ir D. Britanijoj 
dirba visu tempu.

Mes neturime pagrindo keisti savo 
pagrindinio nusistatymo, kad Rytų ir 
Vakarų priešingumai yra esmėje neišly
ginami ir kad konfliktas neišvengiamas. 
Bet esamoje padėtyje ir mes turime skai
tytis su tuo, kad įvykių raida vėl lėtėja, 
ir kad mūsų bylos sprendimas gali užsi
tęsti; dėl to turime rimtai ruoštis ilges
nei Lietuvos laisvinimo kovai.

Tai kovai turime suburti visas mūsų 
jėgas ir jas konsoliduoti. Atkaklumą ir 
pasišventimą kovoje turime paversti 
mūsų būdo savumu; kovą turime vesti 
pastoviai, kad ir labiausiai mus žlugdan
čiose sąlygose, ir nieko jai nesigailėti. 
Tremty ir išeivijoje mums krinta atsa
kinga pareiga neleisti, kad Lietuvos byla 
būtų pasaulio užmiršta ir turime daryti 
visa kas galima padėties krašte paleng
vinimui.
VLIK'as iškėlė gražią iniciatyvą suburti 
visus lietuvius į Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę. Ir mes turime dėti visas pas
tangas, kad ji įsikurtų, kad būtų veikli 
ir kad virstų lietuvišku kahalu bendrie
siems mūsų uždaviniams vykdyti. Bet 
kartu VLIK'e darosi dalykai, kurie šian

dien jau pasidarė mūsų lietuviškos gat
vės vieša paslaptis ir kurių mes negali
me suprasti, juo mažiau juos pateisinti. 
Galvodamas apie atkursimą Lietuvą, tas 
pats VLIK’as savo svarbiu uždaviniu 
pasistatė apjungti, išlaisvintoj Lietuvoj 
visas jos žemes, vadinasi, Vilniaus kraš
tą ir Mažąją Lietuvą. Kiek tenka čia 
kalbėti apie Mažosios Lietuvos prisijun
gimą, dera kiekvienam mūsų žinoti, kad 
tą uždavinį mums stato ir patys M. Lie
tuvos lietuviai, tą politinį šūkį iškėlę 
viešumon jau 1918 metais, gaivinę jį per 
visą .mūsų nepriklausomą gyvenimą, pa
kėlę už savo pastangas ypač pastarai
siais laikais skaudžių aukų ir nesiliauną 
kovoti ir dabar.

Įvykiams padedant, Vokietija, supras
dama savo vaidmenį Europos atsikūrime 
ir galimuose ateities įvykiuose, moka 
ir mokės pareikalauti už savo dalyvavi
mą juose kainą. Jokie Vokietijos padali
nimai neišdildins vokiečiuose atkaklaus 
siekimo atkurti Reichą senose jo sienose. 
Jų pradėta ofenzyva neužmiršta ir Ryt
prūsių, ir jų akcija, sistemingai vedama 
ir tarp pabėgėlių Vokietijoje iš M. Lie
tuvos, kas kartą stiprėja. Turime ir mes 
suprasti, kad klausimo sprendimo metu 
lemiamos jam reikšmės turės ir pačių 
gyventojų pasisakymas, kur jie politiniai 
norės dėtis.

Ir štai šiuo taip svarbiu momentu tam 
pačiam Vlik'e atsiranda grupių, kurios 
atkakliai priešinasi M. Lietuvos atstovo 
įsileidimui į mūsų vadovaujantį organą. 
Kuriais motyvais? -Sakomi motyvai yra 
tie, kad M. Lietuvos lietuvių atstovo da
lyvavimas Vlik'e galįs sunkinti Vlik'o 
uždavinius santykiuose su oficialiuoju 
pasauliu; kad mūsų pretenzijos į M. 
Lietuvą sukalsiančios piktą reakciją iš 
vokiečių pusės ir padarysiančios juos 
mūsų priešais. Prie to pridedami dirbti
niai ar formalaus pobūdžio argumentai, 
kad tokiam priėmimui yra priešinga 
Vlik'o esmė ir formalūs nuostatai, ku
riais remiasi vad. organo sudarymas.

Tai yra sakomi motyvhi. Dėl jų ver
tinimo čia netenka kalbėti jau dėl to, kad 
M. Lietuvos, tiek pat ir Vilniaus krašto, 
sujungimas su Lietuvos Respublika 
mums yra nediskutuotinas klausimas. 
Mes neprileidžiame jo sprendime jokių 
kompromisų ir jokio politinio M. Lietuva 
mainikavimo, nors vokiečiai ir pyktų. 
Gyvename revoliucinį mūsų tautos gy
venime laikotarpį, gal vienintelį istorijoj, 
ir mūsų ateities klausimą turime taip 
statyti ir taip spręsti, kaip reikalauja 
tautos interesas ir jai priklausanti mora

line teisė. Ne kitaip gali klausimą sta
tyti ir Vlik’as, kovojančios tautos valios 
reiškėjas. Kartu mes negalime su talmu- 
dišku atkaklumu laikytis Vlik'o sudary
mo pragindų, paskelbtų jo 1944 metų 
Vasario 16-os dienos deklaracijoje, su
prasdami, kad deklaracija yra gyveni
mui, o ne gyvenimas deklaracijai.

Tačiau visoj toj tikrai nelemtoj isto
rijoj lemiami yra ne sakomi motyvai, 
bet nesakomi. M. Lietuvos atstovo daly- •
vavimas Vlik'e parautų dominuojančią 
tam tikro bloko padėtį VLIK'e. Atrodo, 
kas iš to? VLIK'o uždavinys tėra vienas 
— daryti kas galima Lietuvos laisvini
mui, o tas uždavinys yra bendras visai 
lietuvių tautai, visom visuomenės sro
vėm. Bet kurie sroviniai interesai turi 
būti iš jo pašalinti. Juos nešti į VLIK’ą, 
per jį norėti ruošti sau ateities pozicijas, 
yra pikta ir nepakenčiama nuodėmė 
ypač šiuo mums tragišku momentu. (No
rėdama ruošti pozicijas ateičiai, kiek
viena srovė gali dirbti pačioje visuome- z"
nėję). Ta nuodėme kaltiname M. Lietu- 
vos atstovo įsileidimo į VLIK’ą prieši
ninkus.

Daromo prasižengimo dydžiui įvertinti 
turime aiškiai suprasti padėtį. Mes no
rime ir M. Lietuvos lietuviai nori ateity 
gyyenti vienoj valstybėj, vienu tautiniu, 
kultūriniu ir ūkiniu gyvenimu, be jokių 
separatinių tendencijų. Bet vieno noro 
čia dar neužtenka. 500 metų buvome 
vieni nuo kitų atkirsti, gyvenome kas 
savo sąlygose ir šiandien daug kuo ski
riamės, nors ir būdami vienos tautos 
sūnūs. Norint ateity sutapti, neužteks tik 
politinio apjungimo. Mums reikia ne tik 
susijungti, bet ir susigyventi, susilydyti; 
tautos gyvenimo bendruose reikaluose 
būti vienos minties, vieno jautimo, turėti 
tuos pačius bendrus siekimus. Tam rei
kia padėti daug darbo. Būdami tremty 
ne tik galime, bet ir privalome tą darbą 
bent pradėti. Ir tai bendromis jėgomis. 
M. Lietuvos lietuviai yra dabar padėty, 
kurią mes, didžlietuviai, pergyvenome 30, 
jei ne 50 metų atgal. Sąmoningo tautinio 
ir valstybinio susipratimo procesas M. 
Lietuvos lietuvių tarpe dar tik dabar 
vyksta masėje, kaip jis pas mus vyko 
1900—1907 metais. Daug kam jų užpa
kaly be to dar velkasi germanizacijos 
„žegnonė ", ne vienam praskrudinusi tau
tinę jo sielą. Dabartinį patogų momentą 
tremty ir net išeivijoje turime panaudoti 
tam, kad pagaliau susirastume ir susigy
ventume. Kiek sąlygos leidžia, darbo 
turime imtis visi; bent nuoširdžiai pa
dėti tiems, kurie jį jau dirba ir dirbo 
dešimtimis metų.

Tai nėra tik M. Lietuvos atstovo į 
VLIK’ą įsileidimo klausimas. Tai yra visų 
mūsų reikalas. Bet būtų sunkiai pataiso-
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DĖMESIO PROFESINIAM ŠVIETIMUI
Paskutinę savo sesiją^ Schwab. Gmūnde 

Kultūros Taryba ' paskyrė svarbiam 
. reikalui — mūsų švietimo reformos 

' klausimui. Galima tik pasveikinti tokią 
iniciatyvą ir atsidusus tarti: „Pagaliau!- 

Nežiūrint visų korektyvų, kurias 
gyvenimas privertė vesti jmūsų švietimo 
darbą ir pačią mokyklą, stebėtojui iš 
šalies pasiliko nenugalimas įspūdis, kad 
ir mūsų švietimas, ir mokyklų sistema 
savo esme buvo carinės Rusijos švietimo 
sistemos kopija. Pagal Jurgį ir kepurė. 
Atsilikusi luominė Rusija su luomų 
privilegijomis, , su režimo statomais 
reikaįavimais skyrė mokyklą privilegi
juotam inteligentų sluogsniui ruošti, 
skurdžius trupinius numesdama liaudies 
švietimui. Kad bendrojo lavinimo moky 
klų tarpe atsirado ir daugėjo specialiųjų, 
tai tebuvo atsipirkimas nuo būtinų 
gyvojo gyvenimo reikalavimų, nekeikęs 
švietimo pobūdžio iš esmės.

Pasekdami carinę Rusijos mokyklą, 
pasekėm ir jos dvasią, jos mokymo ir 
auklėjimo būdus, jos santykį su gyve- 

. nimo reikalavimais. Ir į mūsų mokyklas, 
gimnazijomis pradedant, jaunimas ėjo 
ir tėvų buvo leidžiamas tam, kad turėtų 
„lengvą duoną", kad būtų „ponais". Ne 
visai įsisąmoninta, kad tie naujai paruošti 
ponai turės ant ko nors ponauti. Bet 
išmokslintieji ir patys greit susiprato, 
virš ko jie turės iškilti, ir kažkaip sa
vaime pasidarė, kad iš samanotos ba
kūžės išėjęs ir dar neseniai galvijėlius 

A ganęs, inteligentas pamėgo ir greit įprato 
iš aukšto žiūrėti į tą pačią bakūžę. Jei 
sau to ir neįsisąmonino, tai gyvenimo 
praktikoj, nekalbant apie išimtis, išmoko 
labai gražiai taikyti. Lietuvos miestas 
vis labiau skyrėsi nuo Lietuvos kaimo, 
ir tam atsiskyrimui iš kaimo į miestą 
atėjęs vadovavo inteligentas ar net 
pusinteligentis, pats sau to ir neprimes- 

' damas.
Tai buvo mūsų mokyklos pirmas, 

'i . socialinio pobūdžio, blogumas, dažnam 
mūsų kartėliu atsiliepiąs patekus kad ir 
į mūsų senosios išeivijos tarpą Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. Bet buvę

ma klaida, jei mažlietuviai dirbtų patys 
vieni, o mes jų atžvilgiu tevykdytume 
„gubernatoriaus" vaidmenį. Norėdami su
tapti, turime tapdintis visame kame, gy
venti vienais siekimais ir iš vien kovoti 
dėl jų įgyvendinimo. Kaip tuomet galima 
būtų suprasti M. Lietuvos atstovo į 
VLIK ą neįsileidimą?

Dėl iškilusio ginčo padėtis VLIK’e pa
sidarė tiek įtempta, kad ji kliudo nor
maliam jo darbui. Reikia su tuo baigti. 
Jei būtume Lietuvoje ir ten turėtume 
sąlygų laisvai pasisakyti, klausimas iš
sispręstų greitai ir lengvai, nors ir ten 
VLIK'as būtų laikomas tautos įgalintu 
„suverenu" Lietuvos laisvinimui vado
vauti. Mes nesame pasinešę nei VLIK'o 
autoriteto griauti, nai mažinti jo reikš
mės. Niekas neprivalo būti daroma, kas 
galėtų pakenkti Lietuvos laisvinimo rei
kalui ne tik mūsų „užsieny", bet ir 
mūsų pačių tarpe. Bet tas deda pareigą 
VLIK'ui, kad jis susitvarkytų; pats susi

ir antras blogumas. Atgavę nepriklau
somybę turėjome stoti ant savų kojų ir 
sau patikrinti ne tik politinį, bet ir ūkinį 
bei kultūrinį savistovumą. Turėjome 
pertvarkyti savo ūkį, moderninti' jį, 
siekiant didesnio jo našumo ir pelnin
gumo. Mūsų laikais ūkio pažanga yra 
nedaloihai susijusi su technikos pažanga, 
su kvalifikuotu darbu, su kvalifikuotu 
jo vykdytoju. Ir pas mus specialistų 
reikalas darėsi vis opesnis, ir pas mus 
mokykla turėjo tą reikalą tenkinti 
pirmoje eilėje. Ar į tai tinkamai atsiž
velgta?

Manau, ne; bent žymia dalimi ne. Ir 
čia pradėta nuo. aukštųjų kvalifikacijų 
personalo paruošimo, nuo inžinierių, 
agronomų, ekonomistų, • gydytojų, miš
kininkų, ilgą laiką mojant ranka į 
žemesniąsias specialybes, amatus imtinai. 
Tų žemesniųjų specialybių nei mokykla, 
nei gyvenimas nespėjo ar negalėjo 
paruošti, ir mums nuolat trūko kvalifi
kuotų darbuotuoju, Tą spragą pildė 
darbo „fušeriai" ir kitų tautybių žmonės. 
-Kuomet valstybinis ir sąvivaldybinis 
aparatas liko pasotintas, „ponų" pradė
jome turėti — bent į galą, — jau ir 
perdaug, tuo tarpu padorus amatas, net 
kvalifikuotas darbas buvo vertinamas 
nekiek aukščiau už socialinį šiukšlyną.

Būsime beviltiškam bankrote, jei 
nemokėsime suprasti gyvenimo vysty
mosi krypties ir pobūdžio, jei nemokė
sime prie jo prisitaikinti bei jam iš 
anksto pasiruošti. Kad galėtume atsikurti 
ir siekti materialinio gerbūvio ir kuh 
tūriniai-socialinės pažangos, turėsime 
imtis intensyvaus, sumoderninto, techniš
kai pažangaus ūkio daug spartesniu 
tempu, negu tai darėme pirmame nepri
klausomybės laikotarpy. Turėsime siekti 
galimai pilnesnio apdirbimo savų ir 
įvežamų žaliavų, vystyti amatus, tobu
linti statybą, įvairinti žemės ūkio gami
nius, ir t. t. Pagyvėjusį ūkio tempą turės 
sekti susisiekimas ir transportas, pastan
gos kurti ir ugdyti savo laivyną. 
Suderintu žingsniu -turės eiti prekyba, 
kils materialinės kultūros lygis, reika
laudamas kas kartą vis labiau kvalifi
kuoto aptarnavimo.

tvarkytų ir be vidujinių kliūčių vykdytų 
jam pavestą uždavinį. "

Tačiau kas tenka daryti, kai mūsų 
„suverenas" dėl taip mums svarbaus 
klausimo' susiskaldo į dvi lygias dalis 
ir savo tarpe neranda susipratimo? Juk 
tokia padėtis, griaudama VLIK'o autori
tetą jo paties rankomis, skaudžiai ken
kia visai mūsų bylai. To mes negalime 
toleruoti ir negalime ilgai kęsti. Išeitis 
tegali būti viena. Mes suprantame, kad 
VLIK'as, būdamas suverenu, yra visgi 
demokratiškas suverenas. Nesurasdamas 
ginčo sprendimo savo tarpe, jis turi 
apeliuoti į mūsų visuomenę, kiek jos 
mes čia turime, — į visuomenę tremty, 
į lietuvišką visuomenę išeivijoje. Ir jeigu 
tai visuomenei pakankamai aiškiai pasi
sakius, užsispyrusios grupės panorėtų 
spirtis ir toliau, išvada būtų aiški. Šiuo 
klausimu reikia atidaryti VLIK’o 
pasėdžių kambario langus, kad jį pra
pūstų šviežias ir gaivinąs mūsų „gatvės" 
oras.

Tokiai suintensyvinta? ir tobulinamai 
ūkinei veiklai bus reikalingi tie šimtai 
tūkstančių kvalifikuotų darbo skruzdžių, 
kurių sumanumas ir profesinis pasiruo
šimas lems mūsų ūkinius pasiekimus, 
kurs naujas vertybes, tuo vertesnes, 
kuo dirbančiųjų kvalifikacija bus auk
štesnė. Čia netenka kalbėti apie mūsų 
ateities ūkio organizaciją ir jo formas. 
Kokios jos bebūtų, visi būsime inte
resuoti didesniais ūkiniais pasiekimais, 
ir mūsų būsimos mokyklos reikšmė 
ateičiai ir jos pasiruošimui, taikantis 
gyvenimo reikalavimams ir skatinant jo 
pažangą, bus dominuojanti. /

Galime nesvyruodami laikytis dėsnio, 
kad mokykla turi būti gyvenimui, o ne 
gyvenimas mokyklai. Dėl to ir mūsų 
ateities mokykla turės būti iš pagrindų 
pertvarkyta ir visam švietimo darbui 
duota nauja, socialiniai humanistinė ir 
kartu praktiška kryptis. Mūsų ateities 
bendruomenė turės ne tik būti, bet ir 
jaustis darnaus ir vertinamo darbo ben
druomenė, kurioje kiekviena darbo 
skruzdė būtų vertinama kaip visiems 
kiticrąs lygus žmogus. Mokyklos auklė- 

1 jamasis uždavinys bus čia labai atsakin
gas.

Netenka suprasti, kad praktiški 
gyvenimo reikalavimai turėtų nustelbti 
benrąjį lavinimą. Be to, tam tikros pro
fesijos, reikalingos bendrojo išsilavinimo, 
bus ir toliau gyvenimui būtinos ir dėl 
to paruoštinos; kiekvienas specialistas 
yra kartu ir visuomenės žmogus, galįs 
ir turįs išvystyti save kuo pilniau kaip 
asmuo. Bet profesiniam paruošimui, daug 
daugiau specifikuotam kaip ligšiol, 
turėsime dėti išimtinų pastangų,, ir jas 
reikės pradėti nuo mūsų mokyklos.

Tenka pasidžiaugti, kati Kultūros 
Taryba tam reikalui parodė gyvo supra
timo. Profesinio švietimo klausimui 
svarstyti įvadą padarė inž. K. Germano 
referatas „Profesinio švietimo gairės". 
Tai tikrai tėra gairės, ir K. Taryba gerai 
padarytų, jei pradėtą darbą toliau tęstų, 
imdamasi profesinio švietimo uždavinį 
vis labiau konkretinti ir jį apipavidalinti. 
Buvimas Vakaruose duoda mums retos 
progos pažinti profesinio švietimo 
organizaciją ūkiškai pažangiuose kra
štuose. Būtų nuodėmė nėpasindaudoti ta 
galimybe, tikint mūsų laisva ateitimi.

Paskutinei Kultūros Tarybos sesijai 
buvo būdingas, dar vienas momentas. 
Mūsų kovingieji krikščionys, vystą 
ofenzyvą visomis kryptimis, nepraleido 
piogos bandyti ir švietimo reikalo re
formą pakreipti savaip. Taryboje jų 
buvo iškeltas pasiūlymas mūsų ateities 
mokyklą išparceliuoti • ideologinėmis 
srovėmis vadinamos kultūrinės autono- 
'mijos principu. Tuo keliu eidami mūsų 
diktatūriniai demokratai vilėsi pasiekti 
gražiausių sau rezultatų valstybės 
lėšomis prisiugdydami sau ateičiai par
tinius kadrus. Deja, tas „progresyvus" 
šūkis nerado Taryboje jokio atgarsio ir 
tuo. tarpu dingo beribėj erdvėj. Taryba 
aiškiai pasisakė už valstybinę moklyklą..

K. Kautsky, „SOCIALDEMOKRATI
JA IR • KOMUNIZMAS", sulietuvino Dr. 
Pr. Ancevičius, 47 pusi., kaina 0,50 DM. 

Norintis suprasti, kuo skiriasi social
demokratija nub komunizmo čia ras 
aiškų atsakymą.
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Europos Centro ir Rylą Socialistinių partijų Sąjun
gos / BIS / konferencija

Praėjusių metų spalio mėn. 2—4 
' dienomis Paryžiuje vyko BIS konferen
cija, kurioje dalyvavo ir LSDPartijos 
Organizacijos užsieny atstovas. Kas yra 

.BIS?
1948 metų sausio-kovo, mėnesiais 

susikūrė pirmoji kalbamos organizacijos 
užuomazga, kurią sudarė keturių social
demokratinių organizacijų tremty atsto
vai, būtent: Jugoslavijos, Rumunijos, 
Vengrijos ir Lenkijos socialistai, įvykių 
priversti apleisti savus kraštus ir atkurti 
partines savo organizacijas Europos 
Vakaruose. Tos užuomazgos vykdoma
jam centrui pasirinktas „Tarptautinio 
Socialistų Biuro" pavadinimas / prancū
ziškai Bureau International Socialiste 
(BIS) nr jo būstinė — Paryžius.

BIS organizacijos tikslas dabartiniu 
metu yra apjungtomis jėgomis, esant 
užsienyje, kovoti už savo kraštų 

• išlaisvinimą, informuoti Vakarus apie 
sovietinio režimo žiaurumus sovietų 
faktiškai okupuotose šalyse, nors _jos 
būtų laikomos ir nepriklausomomis. 
Tokioj padėty randasi keturi paminėti 
sovietų satelitai.

Besikurdama BIS organizacija nereiškė 
jokių ideologinių skirtumų nuo Vakarų 
socialdemokratijos ir jokio noro išsis
kirti iš socialistinio sąjūdžio bendrųjų 
uždavinių ir jo organizacijų. Atskirai 
susigrupuoti vertė įvykiai ir susidariusi 
Europos rytuose politinė situacija — 
sovietų užplūdimas. Bet buvo ir kai kas 
papildomo, kas tam regionaliniam susi
būrimui taip pat davė pagrindą, — tai 
didžiųjų socialistinių partijų Vakaruose 
ypatinga veiklos linija, būdinga gyvena
majam momentui.

Visoj. eilėj Europos vakarų valstybių 
socialistinės partijos arba buvo su
dariusios pačios vienos vyriausybes 
/ Švedijoj, Norvegijoj, Danijoj / arba 
dalyvavo valdžioje koalicijos principu 
sudarytuose kabinetuose. Dėl to, rem
damos savo vyriausybių politiką, ypač 
užsienio politiką, tos socialistinės parti
jos leido sau bristi į tuos pačius kom
promisus, kuriuos sau laikė neišven
giamais jų vyriausybės. Tą kompromisų 
politiką esamoje padėtyje diktavo pra
džioje stiprios Vakaruose iliuzijos, kad 
su bolševikiniais Rytais bus* galima 
bendradarbiauti, dėl to bus galima sulip
dyti ir šiokią tokią taiką. Tomis iliuzi
jomis Vakarai gyveno ypač 1945—47 
metais, vengdami daryti bet ką, kas 
galėtų užrūstinti sovietus.

Vakarų diplomatiniam koncerte pir
muoju smuiku griežė D. Britanijos dar- 
biečių vyriausybė. Dėl to ir Anglijos 
Darbo partija, uoliai padedama pran
cūzų socialistų, tą pačią politikos kryptį 
skiepijo ir socialistinių partijų nusi
statyme bei santykiuose. Kai darant 
pastangų burti socialistines jėgas Vaka
ruose buvo sukurta partinė organizącija 
Socialistiniam Internacionalui atkurti, 
vadinamoji COMISCO, kompromiso 
dvasia įsimętė ir' į tą organizaciją. Ji 
išryškėjo, kai COMISCO sprendė klau
simą, kas gali būti jos nariu. Patiems 
Vakarams tai buvo visai aiškus klau
simas, bet jis sunkiau buvo spren- 

. ūžiamas tų socialistinių partijų atveju, 

kurių kraštai buvo atsidūrę už geležinės 
uždangos. Vengrijos socialdemokratija 
suskilo į nepriklausomus socialistus ir 
ieškojusius bendradarbiavimo su komu
nistais. Tas pats pasikartojo Lenkijoj, 
Čekoslovakijoj ir Rumunijoj. COMISCO, 
pirmose savo konferencijose Ciuriche ir 
Briusely pripažindama oficialią tų 
kraštų padėtį, paskubėjo, pasisakyti ofi
cialiųjų, legalizuotų s-d. partijų naudai, 
palikdama už savo ribų nelegalizuotas 
ir priverstas savo vadovaujančius or
ganus perkelti į užsienius, nors kaip tik 
šios pastarosios atstovavo laisvą social
demokratinę mintį ir tikruosius dirban
čiųjų masių siekimus.

Tas neleistinas COMISCO kompromi
sas sužadino gyvą reakciją egziliniuose 
socialdemokratuose, kuri pasireiškė 
protestais. COMISCO konferencijai 
Briusely buvo pasiųstas griežtas ir 
LSDPartijos organizacijos užsieny pa
reiškimas, til’pęs mūsų leidiny „Dėl 
laisvos Lietuvos." Reakcijos pasėkoje 
atsirado ir BIS, kovojęs ne tiek prieš 
rytų okupantą, bet ir prieš Vakarų kai 
kurių socialistinių partijų oportunizmą. 
Protestuojančioms s-d. partijoms egzilyje 
pagalbon ėjo pats gyvenimas: legali
zuotos ' partijos satelituose, brutaliai 
okupanto prievartaujamos, labai greitai 
buvo priverstos įsilieti į vietos komuni
stines partijas, tuo nugara atsisukdamos 
ir į COMISCO. Pagaliau įvykių raida 
kasdien gausino įrodymus, kad viltys 
susiprasti su sovietais yra bergždžios.

Antroji BIS konferencija vyko jau 
žymiai pasikeitusioj situacijoj. Padau
gėjo BIS narių skaičius. BIS pasipildė 
Bulgarijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovais. Pareiškimus įsijungti į BIS 
įteikė taip pat Ukrainos s-d. partija 
egzilyje ir Gruzijos bei Armėnijos s-d. 
partijos. Pati tarptautinė padėtis 1948 
metų gale jau buvo ryškiai kitokia. Bet 
santykiai tarp COMISCO ir BIS pasiliko 
kaip buvę ir tuo pridavė BIS konferen
cijai specialų pobūdį, žymėjusį visą jos 
eigą. Čia tenka papildomai pasakyti, kad 
COMISCO rezervuotumas BIS atžvilgiu 
dalimi buvo diktuojamas nepagrįsto 
įtarimo, kad BIS pretenduoja imtis 
iniciatyvos atkurti Socialistinį Interna
cionalą. Tas jau ryškėjo pačioje kon
ferencijos pradžioje, kai prasidėjo svei
kinimai. Iš COMISCO organizacijos, 
IrTirios branduolį sudaro MarshaU’io 
plane dalyvaujančių kraštų s-d. partijos, 
sveikinimo nebuvo, išskyrus pačius 
šeimininkus. S. F. L O Seinos apygardos 
Socialistinės Federacijos sekretorius 
Marceau Privert, atstovaudamas 
savo organizaciją, sveikinimo kalboje 
su tikrai prancūzišku ekspansingumu ir 
nuoširdumu pareiškė nieku nesąlygo- 
jamą simpatiją BIS’e esančiom s-d. 
partijom, kovojančiom už demokratinį 
socializmą prieš totalinį okupantą. 
Pažymėdamas jo atstovaujamos partijos 
solidarumą BIS'ui, jis kartu pareiškė 
norą, kad „diplomatinės” kliūtys, kurios 
dabar trukdo glaudų BIS organizacijos 
bendradarbiavimą su didžiosiomis so
cialistinėmis Vakarų partijomis, būtų 
kiek galima greičiau pašalintos. Raštu 
konferenciją pasveikino ir Liuksemburgo 

s-d. partija, nors savo atstovo ir 
neatsiuntė, kaip buvo pažadėjusi.

Su tokiu pat nuoširdumu kaip ir 
minėtas S. F. I. O atstovas, konferenciją 
sveikino italų š-d. partijos (Saragato 
grupės) atstovas Carlo Andreoni, 
pabrėždamas, kad ir jo partija, kovo
dama namie su totaliniais komunistų 
užsimojimais, turėjusi sunkumų su 
COMISCO. Jis taip pat reiškė vilties, 
kad šiuo momentu taip reikalingas so
cialistinių jėgų apjungimas įvyks jau 
artimoj ateity. Po to sveikino Ispanijos 
egzilinės socialdemokratijos atstovas? 
pareikšdamas visišką solidarumą su 
BIS'o uždaviniais ir jo pastangomis.

Ypatingai būdingas buvo Leon D e n - 
n e n , JAV socialdemokratų Federaci
jos atstovo sveikinimo žodis. Pareikš
damas visišką savo solidarumą su nepri
klausomų socialdemokratų iš okupuotų 
kraštų laikysena, jis tiek JAV socialdem. 
Federacijos, tiek jos organo „New 
Leader" vardu pasakė, kad jie, nežiūrė
dami jokių „diplomatinių" motyvų, 
mo aliai be rezervų palaiko s-d. sąjūdį 
sovietų okupuotoj zonoj ir smerkia kai 
ku ių socialistinių partijų Vakaruose 
laikyseną, kurios dėl politinių motyvų 
leidžiasi j kompromisus dėl socializmo 
ir demokratijos principų. Leon Dennen 
kalbą konferencijos dalyviai palydėjo 
ypač karštais plojimais.

Vokječių socialdemokratus atstovavo 
Max Cohen. Konferenciją sveikin
damas jis pabrėžė, kad jo draugus 
jungia su BIS arši vokiečių socialdemo
kratų kova su sovietiniu okupantu.

BIS konferencija, visu veidu stodama ■ 
prieš savo priešą — sovietus, be noro 
savotiškai demonstravo ir prieš Vakarų 
socialistuose pasireiškusią kompromisinę 
kryptį.

Konferencijos darbų dienotvarkę su
darė:

1. BIS sekretoriato pranešimas apie 
veiklą;

2. Naujų narių priėmimas;
3. BIS organizaciniai klausimai1;
4. BIS santykių su COMISCO klausi

mas;
5. Socialistinio Internacionalo atkū

rimo principai;
6. Žmogaus ir tautų teisių problema;
7. Bendradarbiavimo klausimas su 

ūkininkų (Žaliuoju) Internacionalu;
8. Pagalbos organizacija Europos Cen

tro ir ■ jos rytų socialistams.
Siame straipsnį neteks duoti kon

ferencijos darbų apyskaitos. Ji yra 
atspausdinta atskiram leidiny prancūzų, 
vokiečių ir anglų kalbomis su pilnais 
priimtų rezoliucijų tekstais. Čia norėčiau 
sustoti tik ties kai kuriais konferencijos 
momentais.

Konferencija skyrė ypatingą dėmesį 
BIS pastangoms suburti visas sociali
stines organizacijas, kurių kraštai pateko 
sovietų priklausomybėn. Ukrainos s-d. 
partijos egzilyje priėmimas į BIS nesu
kėlė jokių diskusijų ir buvo teigiamai 
išspręstas. BIS centras jau ir anksčiau 
davė pasiūlymų Čekoslovakijos social
demokratams tremty prisidėti prie BIS; 
tas klausimas tačiau pasiliko nepaaiš- 
kėjęs. Dėl gruzinų ir armėnų s-d. partijų 
priėmimo į BIS konferenciją pasisakė la
biau rezervuotai, motyvuodama tuo, kad 
BIS yra regionalinė organizacija, su ku
ria minėti kraštai geografine ir speciale
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savo padėtimi nesutampa. Bet kartu 
konferencija, palikdama tą klausimą to
limesniam aiškinimuisi, pareiškė nuoširdų 
norą su Kaukazo s-d. galimai glaudžiau 
bendradarbiauti.

Tuo būdu BIS jau dabartinėj savo 
būklėj, įėjus Į jo sudėtį Pabaltijo s-d. 
partijom, apjungia, kraštus, kurie sudaro 
ištisą juostą nuo Baltijos iki Viduržemio 
jūros. Ar tai būtų Intermariumo koncep
cijos savotiškas realizavimas? Turint gal
voje PPS vaidmenį BIS'o veikloje, ta 
mintis pirštųsi. Diskutuojant konferen
cijoj BIS'o uždavinių klausimą, buvo 
iškelta minčių, kad tie uždaviniai netu
rėtų būti apriboti tik dabartiniu momen
tu. Ateityje, BIS’o kraštams atstačius 
savo nepriklausomybę ir susikūrus Euro
pos Unijai, tarp pramoningų Vakarų ir 
labiau agrarinių Rytų neabejojamai pa
sireikš priešingumai, kurių tinkamu 
sprendimu bus interesuotos ir BIS'e daly
vaujančios partijos. Vadinasi, BIS’o rei
kalingumas ir ateity turėtų būti supran
tamas. Ta mintis, iškelta ČSDP atstovo, 
konferencijoje rado visišką pritarimą. 
Bet esmėje BIS nesiriša su Intermariumo 
koncepcija jau ir dėl to, kad dalyvavi
mas BIS’e, einant statutu, palieka jo na
riams politinio blokavįmosi klausimu 
visišką laisvę. Statutas tereikalauja su
derintos veiklos dabartinės kovos dėl 
nepriklausomybės atstatymo laikotarpy 
ir solidarumo bei bendradarbiavimo jau 
namie vykdytinų uždavinių srity. Kaip 
toli tas bendradarbiavimas turėtų eiti, 
bent tuo tarpu pasilieka atviras klausi
mas.

Sąryšy su BIS'o sudėties pasikeitimu 
pasikeitė ir jo pavadinimas. Dabar toji 
organizacija vadinasi „Europos centro ir 
rytų socialistinių partijų sąjunga", Euro
pos rytais suprantant kraštus iki 1939 m. 
Sovietų Rusijos sienos.

Konferencija išdiskutavo ir Socialisti
nio Internacionalo atkūrimo reikalą, kai
po socialistiniam sąjūdžiui šiandien labai 
opų ir terminuotą klausimą. Įvedamasis 
j diskusijas dr. Zivko Topalovitch refe
ratas būtinumą aiškino tuo, kad pasaulis 
stovi ūkinio ir socialinio persitvarkymo 
prieangy. Nežiūrint didelių kliūčių, ku
rios kyla iš vienos pusės dėl kapitalisti
nio ūkio įvairiuose kraštuose nevieno
dos išsivystymo stadijos, iš kitos pusės 
dėl darbininkų klasės jėgų pakrikdymo 
komunistų veikla, sėkmingas visuome
nės persitvarkymas į naujas gyvenimo 
formas tegali vykti demokratinių lais
vių sąlygose ir socialdemokratijai vado
vaujant. Tai yra pribrendęs reikalas. Dėl 
to, atsiribojant nuo totalinio komunizmo 
tiek s-d. politinėj veikloj, tiek ir vado
vaujant dirbančiųjų profesiniam sąjū
džiui, socialistų pastangos turi būti ap- 
vienytos siekimuose ir jų vykdyme pa
sauliniu mastui, sukuriant pajėgų vado
vaujantį organą. To organo veiklos pa- 
gr indan turi būti padėti humanizmo ir 
socializmo pradai ir jo pastangos turėtų 
būti nukreiptos į visų dirbančiųjų ap
jungimą, apimant ir demokratiniai nusi
teikusią darbo ūkininkiją, į vadovavimą 
pasaulio ūkiniam ir socialiniam persi- 

/ tvarkymui, einant per nacionalizaciją į 
socialistinę santvarką. Tas tebus galima, 
kai demokratija bus išlaikyta, kur ji da
bar yra, ir atstatyta; ten, kur ji totalinių 
režimų yra sunaikinta. Vadovaujant 
COMISCO, į atkuriamą Socialistini In

ternacionalą turi spiestis visos social
demokratinės partijos, legalios ar nele
galios, glaudžiai tarpusavy bendradar
biaudamos. Jame neturi rasti vietos tos 
s-d. partijos, kurios siekia bendradar
biauti su komunistais arba nuo komu
nistų priklauso.

Spręsdama BIS santykių su COMISCO 
klausimą, konferencija savo tuo reikalu 
rezoliucijoj pabrėžia, kad BIS’e apjung
tos partijos: \

1. yra priešingos bet kokiam bendra
darbiavimui su komunistais ir tota
liniais režimais-,

2. bendras BIS'o narių uždavinys — 
kovoti už savo kraštų politinės ne
priklausomybės atgavimą ir socia
linės demokratijos juose įgyvendi
nimą;

3. BIS yra susikūręs Soc. Internacio
nalo d’Anvers’e priimtu principu, 
pagal kurį turinčios bendrų uždavi
nių socialistinės partijos gali kurti 
regionalines organizacijas; tuo pa
čiu principu yra susikūrusi ir 
COMISCO organizacija.

4. BIS'e dalyvaujančios partijos savo 
programas ir veiklą remia demo
kratinio socializmo pradais ir ap
jungia Europos centro ir rytų s-d. 
organizacijas.

Išvadoje rezoliucija reikalauja, kad 
tarp BIS ir COMISCO būtų sudaryti 
glaudūs ryšiai, kurie leistų BIS’ui daly
vauti tarptautinio socializmo darbuose 
ir atstovauti savo kraštų socialistinius 
sąjūdžius. Toks bendradarbiavimas būtų 
abipusiai naudingas.

BIS’o konferencija buvo būdinga, kad 
ji įvairiomis progomis, tiek referatuose, 
tiek ir priimtose rezoliucijose, pabrėžė 
reikalingumą darbininkijai glaudžiai ben
dradarbiauti su darbo ūkininkiją. Tas 
Vakarams mažiau aktualus klausimas 
sovietų okupuotuose kraštuose, kur ūki- 
ninkijos svoris yra didelis, darosi gyva 
ateities problema. Atkuriant demokrar 
tinę santvarką, einant prie demokratijos 
pradų įgyvendinimą ūkinės santvarkos ir 
socialinių santykių srity, glaudus darbi
ninkų ir (darbo ūkininkų bendradarbiavi
mas darosi būtinas. Artimos ateities pa
siekimai BIS’o kraštuose pirmoje eilėje 
pareis nuo to, kiek tas bendradarbiavi
mas bus teisingai pagrįstas ir sutartinai 
vykdomas. Dėl to suprantama, kad Eu
ropos centro ir rytų socialistinės partijos 
daro ir darys pastangų savo veikloje 
apimti ir dirbantį žemę kaimą. Konfe-. 
rencijos priimtoj rezoliucijoj dėl santy
kių su Žaliuoju Internacionalu BIS'e ap
jungtos partijos daro pirmą žingsnį. Re
zoliucija konstatuoja būtiną reikalą ben
dradarbiauti su Žaliuoju Internacionalu, 
bendradarbiavimą remiant bendrais pro
graminiais uždaviniais politinio, ekono
minio ir socialinio gyvenimo srity. Kon
ferencija pavedė savo vykdomajam ko
mitetui užmegzti ir tęsti pasitarimus su 
Ūkininkų Internacionale vadovaujan
čiais organais.

Aptarusi dar kai kuriuos klausimus ir 
nustačiusi Biuro bei BIS Vykdomojo 
Komiteto sudėtį, konferencija baigė savo 
darbus.

BIS'o antroji konferencija Paryžiuje 
buvo mums ir iš viso Pabaltijo social
demokratams pirmas betarpiškas susiti
kimas su mūsų artimesniais ir tolimes

niais kaimynais. Be ideologinio bendru
mo mus suartino bendra mūsų kraštų 
padėtis dabartiniu metu ir bendri užda
viniai, — kovoti už mūšy kraštų laisvę, 
už demokratinės santvarkos juose at
kūrimą, už jos tolimesnį vystymąsi so
cialinės demokratijos kryptimi. BIS'o 
bendruomenėj nesireiškė skirtumų tarp 
s-d. partijų tų kraštų, kurie atskirti nuo 
Vakarų dviem geležinėm uždangom, ir 
tų, kurie atskirti viena geležine uždanga. 
Sovietų okupacija nuosekliai eina prie 
tų skirtumų išlyginimo, vergdama visus 
jų „globoje" esamus kraštus to paties 
režimo žiaurumu ir brukdama gyvenimą 
į sovietiško režimo sukiautėjusias for
mas. Kaip BIS'o partijų suartėjimas to
liau vystysis ir kiek’jis jas suriš į pa
stovesnę regionalinę socialistinę organi
zaciją, parodys artimoji ateitis. Bet prad
žiai jau padėtas pagrindas. Atrodo, kad 
ir tame susibūrime Pabaltijo socialdemo
kratus jungs' ypatingai glaudus rysys.

BIS veiklos bendrieji principai.
/Rezoliucija, priimta BIS’o antroje kon
ferencijoje Paryžiuje 1948 m. spalio mėn.

2—4 d.d./
Diktatūriniai režimai, sovietų primesti 

mūsų kraštams, panaikino politinę ir 
profesinę organizacijų laisvę. Gyventojai 
teroru yra verčiami pasiduoti naujam 
komunistinio totalizmo smurtui.

Darbininkų ir ūkininkų partijos pas 
mus pasidarė didžiausių represijų taiki
niai. Darbininkų socialistinis sąjūdis ir 
nepriklausomos demokratinės ūkininkų 
organizacijos neteko galimybės veikti 
legaliai. Tos partijos, būdamos demo
kratinių siekimų ir socialinės pažangos 
nešėjos, pastoja Stalino totalizmui kelią. 
Komunistai ir jiems talkininkaują pasi
savino pirmųjų vardą ir jų simbolius; 
kovojančios liaudies vadai ir kovos da- 
dalyviai yra persekiojami, kalinami ir 
žudomi. Panaikinus mūsų kraštų nepri
klausomybę, jie liko atskirti nuo Euro
pos Vakarų ir smurtu įterpti į sovietų 
ekonominį, politinį ir- kultūrinį režimą. 
Nežiūrint milžiniško karo pasėkoje kilu
sio vargo, mūsų kraštams trukdoma dė
tis prie Europos pastangų atsikurti, kelti 
gerbūvį, amerikiečių tautai padedant.

Nežiūrint mūsų kraštuose siaučiančio 
teroro ir persekiojimų, darbininkų ir ūki
ninkų masės pasilieka ištikimos laisyės 
idealui; jos neapkenčia naujų tironų ir 
visą laiką siejasi su demokratiniais Va
karais iš ten laukdamos sau pagalbos.

Mes, būdami nepriklausomo socialisti
nio sąjūdžio Europos centre ir jos rytuo
se atstovai,- esame moraliai įpareigoti 
reikšti tikruosius dirbančiųjų masių sie
kimus. Tie siekimai gali būti taip su
glaustai formuluoti:

1. Tautinės nepriklausomybės, bolše
vikinio režimo smurtu mūsų kraštuose 
pamintos, atstatymas. Galimai glaudžių 
santykių užmezgimas su visomis laisvo
mis tautomis ir visų pirma su Europos 
tautomis, kurių apsivienijimas duotų 
laisvės ir taikos išlaikymo geriausias 
garantijas.

2. Socialistinės santvarkos ir socialinio 
teisingumo įgyvendinimas p?r:

a) tikrosios demokratijos dėsnių įgy
vendinimą ūkio ir socialinių santy
kių srity, vykdant konstruktyvias 
reformas;
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MUSU UŽDAVINIAI

6Tremties visuomenė pradėjo sklaidytis po platųjį pasaulį. Nemažas lietuvių būrys susimetė Anglijoje, keli tūkstančiai jau nutūpė Australijoje, nors prieš metus apie šį tolimąjį kraštą beveik niekas dar negalvojo. Keliai į JAValstybes, kur daug kas turi artimų giminių, draugų ir bičiulių, niekados nebuvo aklinai uždaryti. Kanadoje nuo seniau gyvena nemažas skaičius lietuvių, gi naujieji emigrantai, greitai baigę, savo darbo prievoles, galės apsigyventi kur panorės siekimus ir mūsų krašto laisvę. Be to,■ ir prisidėti prie bendruomenės. Tad galime skaityti, kad į šiuos keturius lyg ir pagrindinius kraštus daugumoje keliauja tremties žmonės. Tiesa, vienas kitas pasirenka ir Pietų Amerikos valstybes. Nors lietuvių, palyginus, ten mažai vyksta, tačiau kadangi Argentinoje ir Brazilijoje yra nemažas senųjų išeivių būrys, tai bendras lietuvių skaičius P. Amerikoje taipgi bus nemenkas. Tad drąsiai galima teigti, kad tremtiniai, susijungę su senaisiais emigrantais, tuose šešiuose kraštuose sudarys ryškiausius lietuviškų organizacijų branduolius. Čia netenka kalbėti apie tuos pavienius ir neskaitlingus mūsų tautiečius, kurie, pabirę po pasaulį, gyveno ir gyvens be artimesnio kontakto su pagrindinėmis emigrantų masėmis.Tremties visuomenėje turime namažai mūsų idėjinių draugų ir pritarėjų. Jei dėlb) laisvės ir demokratinės santvarkos patikrinimą darbininkų ir ūkininkų organizacijoms;č) laisvas profesines sąjungas.Tų uždavinių įgyvendinimui mes šaukiamės pasaulinės demokratijos pagalbos, kad paremtų mūsų kraštų dirbančiųjų kovą. /Visuomenės laisvai reiškiamoj minty ir atkurtame Soc. Internacionale mes matome patikimą ir pajėgią galią atsispirti Europos rytuose ir jos centre siaučiančiam totalizmui. Socialistinis Internacionalas, kurio atkūrimo mes labai laukiame, reikšdamas socialistų ideologinį vieningumą, būtų vieninteliai pajėgus atsispirti komunistiniam totalizmui. Tokio Internacionalo atkūrimas suteiktų darbininkų sąjūdžiui didelį veržlumą ii* gyvą paskatinimą atremti komunistų socialinės demokratijos siekimų puolimą.Vardan šių idealų ir siekdami įgyvendinti aukščiau paminėtus tikslus, mes esame sukūrę Europos centro ir jos rytų Tarptautinį Socialistų Biurą /BIS/. Mes suvienijame mūsų pastangas, įsitikinę, kad tarptautinis solidarumas yra ne tušti žodžiai. Mes esame tikri, kad viso to, kas dedasi sovietų okupuotuose kraštuose, toleravimo laikai jau bus praėję. Mes manome, kad smurto aktai, diktatūrinio komunizmo dangstomi socializmo ir demokratijos vardais, yra pakankamai paaiškėję ir kad mūsų priešų atlaidus traktavimas, kuris socialistams atnešė tiek nusivylimo ir kartėlio, jau bus baigtas.Vardan šių idealų ir mūsų siekimų įgyvendinimo mes kreipiamės į visas mūsų kraštų darbininkų ir ūkininkų demokratines organizacijas, kviesdami jas sudaryti vieningą kovos frontą už demokratiją ir socialinį teisingumą, prieš tironiją ir darbo žmonių pavergimą. 

daugelio priežasčių čia, tremtyje, negalėjome išryškinti mūsų sąjūdžio ir -sudaryti platesnės organizacijos, tai išvykę į kitus pastovesnio įsikūrimo kraštus turime tuojau to darbo imtis. Pirmasis mūsų uždavinys bus kiekviename krašte, susiradus mūsų vienminčių draugų, steigti socialdemokratines organizacijas, nes tose naujose vietose negi atšlysime nuo visuomeniško darbo, negi atsisakysime nuo savo ^įsitikinimų ir kovos už savo organizuotis naujose vietose verčia ir tai, kad ten, kur fbus tirštesnė lietuvių koncentracija, tuojau prasidės visuomeninė veikla, nuo kurios joks aktingas žmogus negali ir neturi pabėgti. Tuose kraštuose be abejo greitai kursis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės junginiai, tad ir juose dalyvauti būtinai reikės. Ir dalyvauti ne palaidai, pavieniui, bet organizuotai. Pasaulio Lietuvių Benįruomenės, tos lietuvių savivaldos svetimuose kraštuose, turės spręsti rūpimus mūsų išeivijai politinius, kultūrinius ir kt. klausimus. Tų bendruomenės organų rinkime turėsime ir mes dalyvauti, statyti savo kandidatus, sudaryti' veiklos programas ir t.t. Viso to negalėsime atlikti, jei būsime neorganizuoti ir plačiu baru netę- sime mūsų pradėtos veiklos.Kai kuriuose kraštuose, k. a. JAValsty- bėse ir Kanadoje, nuo seno egzistuoja lietuvių socialdemokratų organizacijos. Panašios turės susidaryti ir Australijoje, Anglijoje ir visur, kur yra kiek daugiau lietuvių ir mūsų draugų.Antras uždavinys — palaikyti esamą socialdėm. spaudą ir sudaryti sąlygas ko didesniam jos išvystymui. JAValstybėse
SOCIALDEMOKRATIJA PASIMOKĖKai tik buvo nugalėta Vakarų pabaisa — Adolfas Hitleris, beveik rytojaus dieną pasaulis pasijuto stovįs prieš naują ir, atrodo, dar baisesnį pavojų, — prieš bolševizmą. Tamsus Stalino šešėlis, vis augdamas, jau dengia ne tik Vakarų Europą, bet siekia Ameriką, sukeldamas visuotinį nerimą dėl netikro rytojaus. Bolševizmo ryškėjus veidas kelia žmonėse šiurpą, — tiek jame daug bruožų iš senos, mongoliškos praeities.Kai galvojama apie bolševizmo grėsmę, dažnai Unkštam ją laikyti tos pačios rūšies, kaip ir visi iš rytų kilą pavojai,— kaip pagyventų- amžių mongolų ir turkų užplūdimai, kaip maras ir cholera, kaip badas. Žodžiu, kaip pavojus, kurjs ateina iš šalies. Tokiam vertinimui susidaryti padeda -ir tas, kad bolševizmas atsirado ir išaugo Rusijoj, kad jis rytų tautose lengviausiai rekrutuoja savo šalininkų minias ir lengviausiai prigija ten, kur darbo žmonių vargas, kartu ir jų tamsumas, yra ypatingai dideli ir kur žmogus pernelyg greitai ii lengvai nori nuo jų išsilaisvinti, lengvai pasiduodamas svetimai valiai ir iliuzijom. Vakarų žmogui, augusiam ir brendusiam demokratinėse laisvėse, daugiau savim pasitikinčiam bolševistinio jautimo savumai yra svetimi ir dėl to pats 

kraš- veikla mūsųlėšos,

turime „Naujienų" dienraštį /Čikagoje/ ir „Keleivį" bei „Darbą" Bostone. Tačiau tuo pasitenkinti negalime. Mums reikia knygų atskirais klausimais, reikia rimtų žurnalų, kurie nagrinėtų daugeliui rūpimus klausimus, reikia pagaliau organo', kuriame atsispindėtų atskiruose tuose esančių mūsų organizacijų ir kuris jungtų į vienumą visus vienminčius, kur jie bebūtų. >Veiklai plėsti bus reikalingos bet neturėdami organizacijos negalėsime ir jų. sudaryti. Atskiruose kraštuose mūsų draugai turės steigti fondus, kad ne tik įgalintų mūsų veikimą emigracijoje, bet ir tam, kad grįžuš laisvon tėvynėn •tuojau galėtume imtis darbo, organizuoti mūsų spaudą ir t.t. Todėl trečias mūsų uždavinys — kaupti lėšas mūsų veiklai dabar ir ateity.Atsisveikindami su tremties sąlygomis, negalime užmiršti, kad anksčiau ar vėliau galėsime ir privalėsime grįžti į savąjį kraštą. Tačiau negalėsime grįžti tuščiomis rankomis. Nualintam kraštui atstatyti neužteks vien gerų norų. Kiekvienoje srityje, ar tai ūkinėje, socialinėje, politinėje, reikės prityrusių darbuotuoju, todėl savo buvimą Vakaruose turime panaudoti tam, kad kiekvienas parvežtume namo ką nors teigiamo, pirmoje eilėje specialybę ir naudingų žinių, kurias galėtume panaudoti > atstatymo darbe.Ties tokiais, bendrai paėmus, uždaviniais stovi kiekvienas mūsų, išvykdamas iš tremties sąlygų į naujo, tačiau vis- vien laikino įsikūrimo kraštus. Juose su padvigubintu pasiryžimu turime dirbti, kovoti ir visas jėgas nukreipti į pasi
ruošimą ateičiai, kad atėjus grįžimo į namus valandai nepalūžę darbo! stotume prie

galvoseną irtik derinasi įbolševizmas neįtelpa į jo jaučiamas kaip svetimas.Kad ir bolševizmas vis Vakarų kultūrą, tas nėra tik išorinis jame reiškinys. Bolševizmas, atskilęs nuo socialistinio sąjūdžio, pasisavino jo ideologinius pradus, jais remia savo siekimus, jais stengiasi grįsti ir pateisinti savo veiklą, kad ir žiauriai juos klastodamas, kaip jis viską klastoja. O juk socialistinis sąjūdis yra Vakarų padaras Dėl to tenka kaip tik dabar neužmiršti, kad pirmykštės, bolševizmą iššaukusios priežastys yra ne rytuose, bet vakaruose ir, tik Rusijos sąlygose besivystydamas, jis apaugo žvėrišku kiauktu.Čia nereikia daug apie tai kalbėti, kas tas. priežastis sudarė ir sudaro. Sudaro kapitalistinis ūkis. Pačioj savo pradžioje žiauriu darbo žmogaus išnaudojimu, jis privertė dirbančiuosius ieškoti apsigynimo priemonių prieš skriaudėjus ir paragino susikurti rirasinį darbininkų sąjūdi. Kartu jis pažadino žmogaus mintį, kad duotų pagrindą ne tik apsiginimo kovai dabar, bet ir pastatytų proletarų sąjūdžiui jo ateities uždavinius. Kai atsirado kapitalizmas, turėjo atsirasti ir socializmo mokslas, jis, ištyręs kapitalistinio ūkio savumus, jo vystymosi tendencijas, jo neigiamus reiškinius, priėjo išvadą, kad kapitalistinė santvarka turės žlugti ir kartu pasakė, kas turi kapitaliz-'
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mą pakeisti. Pakeisti ne savaime, bet pastangomis ir kova tų, kurie tuo pakeitimu bus intėresuoti. Socializmo mokslo išvadomis naudojasi ir bolševizmas, savaip jas perdarydamas.Dabar mes stovime tų pasikeitimų prieangy. Jei šiandien pasaulis yra tąsomas skaudžių konvulsijų, — pirmasis pasaulinis karas, Jf sekęs nacizmas' ir fašizmas, iš jų kilęs antrasis pasaulinis karas, gretimi tų įvykių besivysiąs bolševizmas ir dabar ore pakibęs trečiojo karo pavojus, — tai tas viskas nėra pavieniai, tarp savęs nesurišti reiškiniai. Visi jie eina iš bendros priežasties: žmonija pribrendo naujai santvarkai ir ją turi pagimdyti. Pagimdyti, arba sunykti. Jei ir bolševizmas dabarties įvykiuose tiek daug reiškia, tai dėl to, kad nežiūrint jo nukrypimo nuo socializmo mokslo, viso jo praktikos abuojumo, jis vistik yra dabarties, padaras, tiek pat visuotinis, kaip ir jį pagimdęs kapitalizmas. Dėl to ir jo pavojus darosi visuotinis.Bolševizmas yra socialistinio sąjūdžio atskala. Diktatūrinis bolševizmas virto aršiausiu demokratiškojo socializmo priešu, tuo pačiu socializmo esmės' priešu. Jeigu mes tikim, -kad kapitalizmus baigia, savo dienas ir jo vietą turi užimti socialistinė visuomenės santvarka, tai‘savaime kyla klausimas: kas , pasaulio kūrybiškam persitvarkymui vadovaus — bolševizmas ar demokratiškasis socializmas. Dabar vykstančiose rungtynėse linkstama matyti tik du priešus, — Amerikos vadovaujamą kapitalizmą ir Maskvos vadovaujamą bolševizmą. Bet kokios tolimesniems įvykiams įtakos turės Vakarų . socialdemokratija? Ką ji iš viso gali nulemti ateities įvykiuose?Prieš pirmąjį pasaulinį karą vieningas socialistinis Europos sąjūdis, metais stiprėdamas, buvo rimčiausias . buržuazinio pasaulio rūpestis ir baimė, jo atkaklių puolimų objektas. Po pirmojo karo nuo socialdemokratijos atskilęs ,,kairiųjų'' sąjūdis išvirto komunizmu ir beaugdamas susilpnino socialistinio proletariato galią ir jo įtaką gyvenime. Kad taip atsitiko, kalta buvo pati socialdemokratija, pirmoj eilėj Vokiečių socialdemokratai. Kalta savo nepasiruošimu ir dėl to savo veiklos neryžtingumu. Pasibaigęs pirmasis kapitalistinis karas su skaudžiu masėms ryškumu iškėlė kapitalistinės santvarkos negeroves. Visoj eilėj Europos kraštų darbininkų sąjūdis n o r ė j o nedelsdamas patiekti jai sąskaitą ir eiti prie savų siekimų įgyvendinimo. Jis jautėsi pakankamai pasiryžęs ir pakankamai pajėgus, kad pradėtą kovą laimėtų. Reikėjo, kad tą masių pasiryžimą atitiktų vadovybės ryžtumas.Vokiečių socialdemokratija, kaip stipriausia Europoje, turėjo atsistoti kitų priešaky ir pirmoji imtis Vokietijos gyvenimą pertvarkyti. Būdama vieninga, atsirėmusi į klasiniai subrendusią dirbančiųjų masę, ji turėjo visus šansus pasiekti dideliems laimėjimams. Laimėdama Vokietijoj, būtų padėjusi laimėti visai Vakarų Europai.To ji nepadarė. Kuomet reikėjo ryžtingai, turint aiškų veikimo planą, ji neišdrįso. Buvo galima ir reikėjo pravesti žemės reformą, tuo paraunant

vokiečių ągrarus ir kartu vokiečių militaristų kastą.-To nebuvo padaryta. Reikėjo nacionalizuoti stambioji pramonė ir sudoroti tuo monopolinį kapitalizmą. Socialdemokratija leido monopoliniam kapitalui dar labiau sutvirtėti infliaęijos metais, centralizuotuose trestuose ir virsti viso Vokietijos ūkiškojo gyvenimo diktatoriumi. Atsidėkodami, pramonės magnatai susituokė su agrarais ir pastatė Hilterį ant kojų miliardiniais nacizmui asignavimais. Vokiečių socialdemokratija naujo gyvenimo kūrimu turėjo paimti savo vado- vybėn karo , ir monopolinio kapitalo nusmukdintą vidurinį - visuomenės sluogsnį, jį užinteresuoti ateitim ir jį savaip patraukti. Socialdemokratija/ ir to nepadariusi, pastūmėjo tą sluogsnį į Hitlerio glėbį, tuo padėdama Hitleriui sukurti masinį nacių sąjūdį, kuriuo 'atsirėmęs Fuehreris vėliau nusmogė Vokietijoje ir demokratiją ir pačią socialdemokratiją. Dėl to socialdemokratijos neryžtingumo suskilo ir pats darbininkų sąjūdis, — po to ir socialdemokratai ir komunistai turėjo kapituliuoti prieš Hackenkreuz'ą. Svarbiausia to priežastis buvo nepasiruošimas, nežinojimas, kas ir kaip reikėjo daryti ir iš to sekęs neryžtingumas. Taip buvo Vokietijoj. Bet tas pats buvo Italijoj.Nacizmo ir fašizmo laimėjimai jau susilpnintu aidu atsiliepė ir kitose valstybėse. Pabaltei atnešdamas vadi- stinį režimą. Ir visur, kur buvo įsigalėjęs totalizmas, socialdemokratų partijos susilaukė to paties likimo, — laikinai buvo visai likviduotos.Bet silpnai reiškėsi ir subendrinta Europos socialistų veikla. Praleidęs momentą, kuomet tuojau po pirmojo karo buvo galima ir reikėjo veikti su dideliu užsimojimu, iniciatyva ir ryžtumu, Socialistinis Darbininkų Internacionalas vėliau tenkinosi eilinių sąjūdžio reikalų rūpinimu, santykių derinimu, daug dėmesio dėdamas sparčiai išaugusiam koriiunizmui. Kartu ir su mišriu jausmu sekė SDI įvykius Rusijoj. Iš vienos pusės Maskvos diriguojamas komunistinis sąjūdis, neatodairiškai- puldamas socialdemokratiją, vertė ją gintis. Iš antros pusės daugeliui socialistų Sovietų Rusija vis dar buvo socializmo Meka, nelie- čimas tabu, iš kur galėjo pakilti ateities saulė. Tokiomis iliuzijomis SDI gyveno gana ilgai, kas kartas gaudamas skaudžiai nusivilti. Ir tame taip pat reiškėsi socialdemokratijos nepasitikėjimas savomis jėgomis, jos nesugebėjimas eiti įvykių priešaky. Tai buvo socialistinio sąjūdžio didelio sukrėtimo pasėka, nes sąjūdis liko suskaldytas tarp socialdemokratijos, bolševizmo ir dalimi nacizmo. Taip susilaukta antrojo pasaulinio karo.Iš tos padėties buržuazinis pasaulis paskubėjo padaryti greitas išvadas. Socialdemokratija, girdi, baigė savo laimėjimų dienas ir slenka į savąjį saulėleidį. Uolesnioji reakcija pradėjo jai pranašauti net greitą mirtį. Darbininkija, girdi, nepakenčia jai per sudėtingo Socialdemokratijos galvojimo ir jos lėto veikimo. Darbininkija bėga į komunizmą, nes komunizmas kalba į dirbančiuosius suprastintai aiškiais žodžiais ir juos patraukia savo beatodairinju veržlumu. Socialdemokratija greitai taps vadovybė

be armijos, pasidarys savo dogmose sukiautėjusi sekta, atitrūkusi nuo gyvenimo ir jam nebereikalinga. Tokią dainelę tebedainuoja ir dabar lietuviškųjų klerikalų vadinamieji „ideologai"Kalbamam laikotarpiui kai kas iš to. socialdemokratijos vertinimo buvo visai teisinga. Bet tiek socialdemokratijos priešai, tiek jos draugai nepastebėjo labai svarbaus įvykio. įvykių skaudžiai paliečiama, brendo socialistiiiė mintis: Dėl ko atsirado nacizmas ir fašizmas, ir ką jie reiškia? Kokios įtakos turės nacizmas ir fašizmas tolimesnei įvykių eigai? Kokius uždavinius stato socialdemokratijai tie ateities įvykiai? Kaip jiems ’ reikia pasiruošti? Ar viskas tvarkoje socialdemokratijos ideologiniame bagaže? Ar netenka kai ko keisti savo pažiūrose ir savo veikimo taktikoje?Jei socialdemokratija norėjo atgauti savo prarastas pozicijas ir laimėti naujas, teisingas ir greitas atsakymas į tuos visus klausimus buvo pirmoj eilėj būtinas. Tą supranta ne tik pati socialdemokratija. Mes atsimename uolias kad ir pavėluotas mūsų klerikalų pastangas, kuomet jie, karui jau pasibaigus, tremty mums siūlėsi su tėviškais patarimais atsižadėti materialistinio istorijos supratimo, atsižadėti klasių kovos sup/atimo dabartinėj kapitalistinėj visuomenėj, atsižadėti kovos su religija, kurios socialdemokratija niekuomet nevedė. Už tą viską buvo žadama didelių ir mažų „griekų” atleidimas praeity ir laiminga ateitis.Ką mūsų klerikalai darė pavėluotai, tą jų kolegos vakaruose padarė daug anksčiau, bet taip pat pavėluotai. Socialistinė mintis dar prieš antrąjį pasaulinį karą su anksčiau pastatytais klausimais jau buvo išsiaiškinusi. Iš totalistinių /režimų laikotarpio analizės jį padarė išvadą, kad nacizmas ir fašizmas yra to paties kapitalizmo padaras ir buvo kapitalizmo tam sukurti, kad sunaikintų mirtiną jo priešą — socialistinį darbininkų sąjūdį ir tuo pačiu prailgintų kapitalistinės santvarkos amžių. Ta pati analizė socialdemokratijai aiškiai pasakė, kad nacizmas ir fašizmas yra paskutinis (gal priešpaskutinis) kapitalizmo pasispardymas prieš savo galą, užsibaigęs antruoju pasauliniu karu. Iš to socialdemokratijai sekė atitinkama išvada, — reikia skubi’ai ruoštis socialistinių uždavinių vykdymui, einant į socialistinę santvarką.Dauguma to socialistinio darbo buvo padaryta 1925—45 metų laikotarpy; kas nebuvo padaryta, išbaigiama dabar. Jį atlikusi, socialdemokratija jaučiasi stipresnė savo ideologiniuose pagrinduose, kaip kada nors buvusi. Pasau- ■linių vykių raida patvirtino socializmo mokslo įvykių tyrimo metodus ir — svarbiausia — kapitalistinio ūkio vysty- linių įvykių raida patvirtino socializmo pradų nereikia keisti. Tereikia papildyti įvykių eigos aiškinimą nauja medžiaga, kurią patiekia kapitalistinio ūkio paskutinė, monopolinio kapitalo fazė. Tereikia įdėti į socialistinio sąjūdžio uždavinių supratimą pilnesnis, konkretesnis turinys. Ir kas gyvenamajam momentui yra svarbiausia, — skubotai pasiruošti persitvarkymui ir persitvar-
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ANGLIJOS TORY /KONSERVATORIAI/ 
JAU PABALNOJO ŽIRGUS...

Rinkimai j Anglijos parlamentą įvyks 
1950 m., ir konservatorių /Tory/ partija, 
toji Anglijos kapitalizmo tvirtovė, jau 
dabar energingai ruošiasi būsimai rinki- 

.mų kovai. 1948 m. konservatorių partijos 
suvažiavimas padarė visus reikalingus 
nutarimus ir patvarkymus rinkiminėms 
kautynėms pradėti. Minėtas suvažiavi
mas ir pats buvo kai ko vertas. Jame 
dalyvavo apie 4000 delegatų, iš kurių 
virš 1000 atstovų priklausė jaunųjų kon
servatorių organizacijoms. Konservatorių 
partija turėjo 1 200 000 narių, dabar jų 
skaičius pakilęs iki 2 249 000, ir tai įvyko 
vienų metų bėgyje. Partijos „kovos fon
das"; turįs apie 1. mil. svarų įnašų, buvo 
sudarytas per labai trumpą laiką. Taigi, 
po 1945 m. patirto smūgio konservatoriai 
atsigriebė ir sparčiai ruošiasi likiminei 
busimųjų rinkimų kovai.

Bet to maža. Konservatoriai persitvar
kė ir ideologiškai, duodami partijai neva 
naują turinį ir pasipuošdami kitos spal
vos rūbu. Dabar iš konservatorių pro
gramos visai išguitos kapitalizmo sąvo
kos. Jų vietoje dabar vartojama graži 
ir nekalta „nuosavybe aprūpintos demo
kratijos” sąvoka. Jau prieš metus kon
servatorių partijos vienas vadų, lordas 
Woolton, pareiškė: „Mes nesame vienai 
kuriai visuomenės klasei atstovaujanti 
partija, nes mūsų „kovos fondui" aukojo 
ir labai maži žmonės”, duodami kad ir 
nedideles aukas". Tačiau vienas Londono 
laikraštis ėmė ir išsiplepėjo, pažymėda
mas, kad buvo nemažai aukotojų, kurie 
fondui skyrė po 10 000 svarų. Tai rodo, 
kad lordo Wooltono pasigyrimas buvo 
kiek nerimtas.

Konservatorių partija, norėdama pa
veikti ir „mažąjį žmogų”, sudarė specia
lią komisiją, kurios uždavinys yra pa
ruošti planą „mažųjų žmonių" aprūpini
mui nuosavais butais. Be to, konservato
riai žada išspręsti visus agrarinės poli
tikos ir imperijos susitvarkymo klausi
mus, gi po nauju „nuosavybe aprūpintos 
demokratijos" rūbu jie nori paslėpti savo 
kapitalistinę praeitį. Kad mažasis žmO- 
gus kartais nepastabėtų iš kurio nors ■ 
konservatorių skverno kyšančios kapi
talistinės lapės uodegos, Tory partijos 
žmonės visur ir visiems skelbia, kad dar- 
biečių nacionalizuotas Anglijos Bankas, 
anglies kasyklos, gazas, elektra ir trąns- 

. portas nebūsią denacionalizuoti, t.y. grą
žinti privatinėn nuosavybėn. Bet konser; 
vatoriai visokiais argumentais atmeta 
geležies ir plieno nacionaliziją, nes abi 
pramonės yra Anglijos kapitalizmo ba- 

kymą, vykdyti pačiame gyve
nime. Socialdemokratija turi imtis 
ryžtingo veiksmo. Taip jai susitfrientuoti 
padėjo 'ir nacizmas, ir bolševizmas. 
Susiorientuoti realiai, pasimokius iš savų, 
bolševizmo ir dalimi nacizmo klaidų. 
Socialdemokratijos istorijoj tas laiko
tarpis bus jos ateičiai lemiamas. Su 
nauju susiorientavimu socialdemokratija 
vėl pilnai surado save ir išeina į pasau
linių įvykiu areną kaipo lemiamas 
veiksnys Vakarų Europoje, telkiąs apie 
save „trečiąją jėgą” naujam pasauliui 
kurti. Ji turi savus uždavinius, skirtin
gus nuo bolševizmo, ir savąjį kelią 
jiems įgyvendinti. 

stilija, kurią sugriovus konservatorai ne
betektų po kojomis pagrindo.

Darbo Partija taipgi ruošiasi kovai. 
Šįmet įvykstantieji savivaldybių rinki
mai parodys, kaip „mažasis žmogus" ver
tina darbiečius, ir kaip vertina spalvą 
keičiančius konservatorius. Jau tie rinki
mai žymia dalimi parodys vyraujančias 
Anglijoje nuotaikas. Gi busimieji parla
mento rinkimai galutinai nulems kapita
listinės ūkio sistemos Anglijoje likimą 
Taigi, esame lemiamų kautynių išvaka
rėse tarp kapitalizmo ir demokratinio so
cializmo Anglijoje.

KARINES RUOŠOS.
Vartodama „šaltojo karo" metodus ir jo 
pagalba plėsdama savo įtaką, Maskva 
kartu skubiai ruošiasi „karštajam karui". 
Apie 250 divizijų gali trumpu laiku eiti 
į karo lauką ir pradėti ofenzyvgs arba 
gynimosi veiksmus. Maskva seka Lenino 
patarimu, kad smūgį Europai reikia 
smogti per Aziją. Šiandien kiekvienam 
aišku, kad jau dabar sovietai kontroliuo
ja didesnę Kinijos teritorijos dalį su šim
tais milijonų gyventojų, kurių per akis 
užteks ir sovietų vergų darbams, ir karo 
veiksmams. Negalima užmiršti, kad ir 
1918/20 m. bolševikai įsitvirtino valdžioje 
su kiniečių dalinių pagalba, pasamdytų 
už ryžių saują.

Kokius strateginius planus puoselėja 
Maskva, sunku dabar pasakyti. Jie iš
ryškės tuomet, kai tretysis karas virs 
akivaizdžiu faktu. Bet jau dabar spau
doje yra žinių apie Maskvos sumany
mus vakaruose. Visai aiškiai žinoma, 
kad nuo Rygos iki Karpatų rengiama 
vadinamoji „Stalino galingoji linija", ku
rios plotis maždaug 200 klm. ir kuri eina 
Pripetės balomis ir Gudijos miškais. Yra 
žinių, kad aneksuotieji buvusios Lenki
jos rytų plotai į šią milžinišką sutvirti
nimų liniją neįeina. Aneksuotos Baltijos 
jūros salos taipgi paverstos tvirtovėmis, 
ir į jas joks pašalinis žmogus patekti 
negali.

Baltijos kraštai su Leningrado rajonu 
sudalo savitą gynimosi erdvę su atskira 
armija, atskira vadovybe, generaliniu 
štabu ir savitu žmonių ir jų aprūpinimo 
rezervu, kad galėtų nepriklausomai ir 
automatiškai vykdyti visas karo opera
cijas. Labai skubiai sovietai ruošia Pa- 
baltyjy moderniškas Oro laivynui bazes, 
nes iš tų valstybių matomai ruošiamasi 
oro ofenzyvai prieš Skandinaviją ir An
gliją. Šiam karo sektoriui, į kurį įeina 
Karelija su visa šiaurine dalimi, vadovau
ja Vorošilovas. Jo vyriausioji būstinė 
esanti Leningrade. Visa likusi Rusijos 
dalis taip pat suskirstyta į dar penkius 
karinius sektorius su autonomiškais 
štabais, vadovybėmis ir armijomis. 14 
pirmaeilių NKVD divizijų vykdo baisų 
terorą ir saugo sąmokslininkų klikos 
ruošą karui, pridengtą melu ir „taikos 
siekimu".

Bet Vakarai taip pat nemiega. Jie taip 
pat ruošiasi, tik be to perdėto paslap
tingumo. Atlanto paktas, jungiąs visą 
eilę valstybių, yra ne pasaka, bet gero
kai sovietams nemaloni tikrovė. Vdkarų 
Valstybių sąjungos projektai darosi vis 
ryškesni. Tiesa, atsverdama Marshall’io 
planą, jungiantį Vakarus ūkiškai, Mas
kva Stengiasi apjungti Čekoslovakiją, 
Balkanus ir Lenkiją, su tuo tik skirtumu, 

.kad Maskva, užuot duodama ką nors 
toms valstybėms, jas plėšia ir išnaudoja, 
grąsindama apnuogintu ginklu.

Kalbama apie Tolimųjų’ Rytų paktą, 
minimi Artimųjų Rytų susitarimai. Net 
.šiaurės ašigalio ledynai įeina į karinių, 
dperacijų apskaičiavimus. Nors iš visų 
pusių sklinda garsios kalbos apie taiką, 
tačiau eilinis amerikietis karo reikalams 
moka 100 dolerių metams, vietoj 1938 
metais mokėtų 8 dolerių. Tas pat yra 
Anglijoje ir tuose kraštuose, kuriuos 
gali paliesti būsimoji audra. Įsidėmėtini 
yra ir maršalo Montgomerio nesenai pa
sakyti žodžiai: „Kai artinasi liūtys ir 
audros, reikia paširūptinti atitinkamu 
■skėčiu!" . /

Atrodo, kad tie rūpinamieji skėčiai 
nebus Muncheno gamybos ir Čember
leno markės.

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ INTER
NACIONALAS SUSKILO.

Iki antrojo pasaulinio karo pabaigos 
demokratinės profesinės sąjungos nepa
sidavė bolševikiškų sirenų viliojimams, 
vėliau šmeižtams bei grąsinimams, ir iš
laikė visai savitą profesinių sąjungų 
tarptautinę organizaciją, žinomą Amster
damo Prof. Sąjungų Internacionalo var
du. Amsterdamas, jungęs milijonus pro
fesiniai organizuotų darbininkų, sėkmin
gai kovojo su Profinternu /sovietų prof, 
sąjungų neva internacionalu/, griežtai 
išlaikydamas savo liniją.

Kas Vakarų ir pasaulio profesiniai or
ganizuotiems darbininkams iki karo buvo 
visai aišku ir suprantama, karui pasibai
gus staiga pasidarė neaišku. Mat, Pro
fesinį Amsterdamo Internacionalą suda
riusios Vakarų Europos ir JAV profesi
nės sąjungos sutiko bendrai su sovietų 
prof, sąjungom įkurti Pasaulinę Prof. 
Sąjungų Organizaciją. Mums, gerai pažį- 
stantiems sovietų iš Maskvos diriguoja
mas prof, sąjungas, buvo aišku, kad ben- 
di adarbiavimas turės būti neilgas.

Nesenai, du su puse metų trukusi va
kariečių sąjunga su sovietų prof, sąjun
gomis, galų gale pasibaigė. Negalėdamos 
bendradarbiauti su Maskvos diriguoja
momis prof, sąjungomis, Anglijos, JAV 
ir Olandijos prof, sąjungos apleido prieš 
du metus sukurtą Pasaulinę Prof. Sąjungų 
organizaciją, įsitikinusios pagaliau, kad 
tolimesnis jų dalyvavimas joje yra be
tikslis, nes Sovietų prof, sąjungų reika
lavimai galų gale privertė vakariečius 
padaryti tai nenuoširdžiai sąjungai galą.

Išėjusios iš Pasaulinės Prof. Sąjungų 
organizacijos, JAV, Anglijos ir kitų vak. 
Europos valstybių prof, sąjungos apims 
apie 25 milijonus profesiniai organizuotų 
naril], todėl nekliudomos sovietų jos Su
darys daug patvaresnę ir vienincjesnę 
jėgą- ___ __

TAI DARBININKIJOS 
NUOPELNAS ...

1948 m. lapkričio 2 d. laimėjęs prezi
dento rinkimus, Harry S. Trumanas kitą 
rytą artimiausių savo draugų būrely 
pasakė: „Labor did,it" /tai padarė dar
bininkija/. Nors tokį Trumano pasakymą 
ir negalima laikyti visu 100°/o atitinkantį 
tikrovei, tačiau neginčijamas faktas, kad 
ant svarstyklių mestas didžiųjų JAV 
prof, sąjungų /AFL ir CIO/ balsas pasta-
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ruošė rinkimuose tikrai buvo lemiamas. 

Tai, kad Amerikos prof, sąjungos prieš 
Įsisenėjusias tradicijas organizuotai me
tėsi politinėn kovon, nėra pripuolamas 
arba vienkartinis reiškinys. Jis rodo, kad 
JAV darbininkija šiandien darosi tam 
tikras politinis faktorius, kad ji suprato 
savo klasės interesus ir nebepasitenkina 
jų gynimu tik prof, sąjungų rėmuose. 
Kova dėl gerbūvio, atsiribojant nuo vie
šosios politikos, liko organizuotos dar
bininkijos praeity. Šiandien toji kova 
Įėjo įsnaują fazę, kuri gali būti likiminės 
reikšmės.

Amerikos prof, sąjungos jau „New 
Deal" laikais, sąryšy su labai aštriomis 
Roosevelto rinkiminėmis kovomis pradė
jo organizuoti politinio lavinimosi insti
tutus. CIO /Congress of Industrial Or
ganizations/ 'įsteigė tam tikslui PAC 
/Political Actions. Committee/, tačiau 
klaidinga būtų manyti, kad minėtas insti
tutas ir išjudino darbininkijos mases. Jis 
daug kuo prisidėjo prie darbininkijos 
„supolitikinimo", tačiau lemiamą vaid
menį čia suvaidino 80-sis. JAV kongresas 
su respublikonų jame dauguma, kurie 
vedė socialiniai reakcinę ir aiškiai kapi
talistinę politiką. Garsusis Taft-Hartley 
Įstatymas darbininkiją ypatingai nustatė 
prieš respublikonus, ir paskutiniuosius 
prezidento rinkimus, kur reikėjo pasi
rinkti tarp respublikonų ir demokratų 
politikos, prof, sąjungos sutiko atviro
mis akimis ir pilnai pasiruošusios politi
nei akcijai. Sekdama CIO pavyzdžiu, po
litinio lavinimosi institutą įsteigė ir antra 
didžioji JAV prof, sąjunga — AFL, pa
vadindama jį „Labor’s League for Poli
tical Education". Taip pat ir eilė kitų 
prof, sąjungų, kaip antai mašinistų, įstei
gė panašius institutus, įr jie visi į prof, 
organizacijas įnešė iki tol nežinomą po
litinį turinį. Sąryšy su rinkimais, tų in
stitutų tikslas buvo neleisti grįžti val
džion nė vienam atstovui, kuris balsavo 
už Taft-Hartley įstatymą. Tačiau vien 
tuo nepasibaigė. 80-sis kongresas su savo 
nedrauginga darbininkijai politika užsi
traukė pastarosios nepasitenkinimą, gi 
R8osevelto era su jo „New Deal" Ame
rikos darbininkui jau senai buvo pasida
riusi pastovios konjunktūros, kylančio 
gerbūvio ir socialinių reformų sinonimas. 
Todėl organizuota darbininkija nedvejo
dama pasisakė už tos politikos tęsėją 
Trumaną, kuris savo rinkiminėj progra
moj /beje, jos sudarymui didelės įtakos 
turėjo prof, sąjungos/ ypatingai atsiž
velgę- darbininkijos reikalus. Ir Tru- 
manas laimėjo, dideliam nustebimui savo 
priešų, net savo draugų, laimėjo prieš 
visus radijo, spaudos ir garsiųjų „Gallup- 
Polls” /neva moksliškų institutų viešajai 
nuomonei tirti/ pranašavimus.

Toks JAV darbininkijos, kuri buvo 
įpratusi galvoti kapitalistinėmis katego
rijomis ir kuri tebuvo profesiniai orga
nizuota, staigus ir aiškus posūkis p_oliti- 
kon yra įsidėmėtinas visuomeninis reiš
kinys. Kartą pasireiškusi kaip politinis 
faktorius, prof, sąjungų darbininkija 

■ negrįš atgal, ir reikia laukti jos nuolat 
didėjančio aktingumo politinėje arenoje. 
Nuo Trumano politikos pareis, ar profe
siniai organizuota darbininkija ir toliau 
rems demokratus, ar jais nusivils ir ieš
kos naujų formų savo politiniam ak- 
tingumui pareikšti. Dviejų partijų siste
mai viešpataujant, trečiosios partijos 

atsiradimas yra labai problematiškas 
dalykas; trečioji partija gali tuomet išsi
laikyti ir augti, kai abi senosios ir reak
cinės ir mažai viena nuo kitos skiriasi. 
Bet kadangi JAV demokratai yra pažan
gioji partija, reikia, laukti, kad ji ir to
liau radikalės beveik nesavarankiškai, 
daugely atžvilgių priklausydama nuo 
savo rėmėjų. Jau dabar kai kuriose JAV 
vietovėse* demokratų partijos vadovybė 
yra profsąjungininkų rankose, todėl gali
mas dalykas, kad laikui bėgant prof, 
sąjungos užvaldys demokratus iš vidaus, 
nesudarydamos atskiros partijos. Kaip

EMICBAEIJOS I VEBMONTO VALSTIJA lil lhll l
Amerikoje išėinąs „Keleivis" š.m. 

vasario mėn. 23 d. Nr. 8 aprašo Lietuvių 
Soc.Dem. Sąjungos 19 kuopos Brooklyn 
vasario mėn. 12 d. suruoštą vakarą, 
kurio metu pasakė prakalbas Liet. Tremt. 
Amat. ir Darb. Profesinės Sąjungos 
įgaliotinis JAV Vincas Gervickas, 
V. J. Buivydas ir A. Jen- 
kins-Jankauskas. V. Gervickas, 
anot laikraščio, gražiai apibūdinęs ama
tininkų ir darbininkų padėtį tremtyje ir 
jų pastangas sukurti savo organizaciją. 
„Iš karto ir patys netikėjome, kad 
galėsime susiorganizuoti, bet mes susior
ganizavome ir turime 23 skyrius, gi- 
narių tarpe — visokių rūšių amatinin
kų ir specialistų, kurių dalis čia išmoko 
amato ir dabar rengiasi emigruoti į kitus 
kraštus", — pasakė V. Gervickas

Drg. A. Jenkins-Jankauskas, Vermonto 
valstijos unijistų, veikėjas, savo kalboje 
nupasakojo, kaip pernai "Atlantic City 
buvo išrinktas Amerikos lietuvių profsą
jungininkų komitetas išvietintiems tau
tiečiams padėti ir kaip sunkiai sekėsi 
surasti kelius ir būdus jiems pagelbėti. 
Štai ištrauka iš A. Jenkins-Jankausko 
kalbos: „Aš jau gavau šimtui DP 
garantijas iš IRRC organizacijos, kad jie 
bus aprūpinti ir kad galėtų atvykti. 
Išvietintieji lietuviai visi tuojau norėtų

I.TUVIŲ TREMT. PROF. S —GOS III — 
SUVAŽIAVIMAS

Jis įvyko 12—13 d. Augsburge. Daly
vavo 34 atstovai.

Šiuo metu S-ga turi 22 skyrius su dau
giau kaip 1000 narių. Vienas skyrius yra 
Belgijoj ir vienas Austrijoj. Per 1948 mt. 
S-ga žymiai jšaugo, nes II-jojo suvažia
vimo metu ji teturėjo 14 skyrių. S-<Ja 
šiuo metu yra išėjusi, taip sakyti į tarp
tautinę plotmę, nes ji priklauso Rusijos 
pavergtųjų valstybių prof, s-gų organiza
cijai, kurioj centras yra Paryžiuje. Ta 
organizacija' sparčiai plečia savo veiklą, 
leidžia savo laikraštį — Le Syndicaliste 
exile, kuriame duodama daug dokumen
tuotos medžiagos apie pavergtųjų val
stybių darbininkų ir jų organizacijų 
būklę. Be to ta organizacija ir kitokais 
būdais kelia balsą komunistų pagrobtų 
kraštų, taigi ir Lietuvos, darbininkų 
vardu.

S-ga aktyviai dalyvavo tremtinių 
visuomenės svarbesniuosiuose darbuose. 
Pav., jos atstovai dalyvavo Lietuvos 
atstatymo konferencijoj, kurioj buvo 
svarstytas ir amatų ir kitų darbininkų 

ten ateity bebūtų, šiandien yra viena 
aišku: JAV darbininkija didelės reikš
mės istoriniam posūky.

JAV darbininkijos suaktyvėjimas po
litikoje yra prikišamas pavyzdys, kaip 
pats gyvenimas priverčia darbininkus 
ginti savo interesus ne tik ekonominėje, 
bet ir politinėje srityje. Juk ir Anglijos 
dąrbo partija, susidariusi iš darbo unijų, 
rodo, kaip dąrbininkų klasė suranda 
tinkamus kelius savo siekimams reali
zuoti. JAV darbininkija taip pat jau 
suka į politinės kovos kelią savo inte
resams ginti. - 

atvykti, bet to greit padaryti negalima. 
Jeigu negausime organizacijų, kurios 
užstatytų kokį 10.000 dolerių, mes 
neužtrukdysime. Mano pastangomis 
Vermonto Valstijos gubernatorius 
įnešė bilių, kad paskolinti 10.000 dolerių, 
bet Seimely tie reikalai greitai neina. 
Esu tikras, kad Seimelis prašomą sumą 
pinigų skirs ir tada prasidės emigracija 
į Vermonto valstiją. DP žmonės nekan
trauja, bet - dabar turime jų atstovą V. 
Gervicką čia Amerikoje. Jis jiems 
artimesnis ir geriau supranta reikalą, 
tegul jis informuoja DP. žmones, kaip 
čia dirbame ir dirbsime, kad pagelbėti 
jiems iš tos nelaimės, į kurią, juos 
įstūmė antrasis karas.”

Be to, A. Jenkins-Jankauskas ragino 
brooklyniečius daryti pastangų, kad jų 
organizacijos sudėtų kaucijų kad ir 
tūsktančiui ar daugiau žmonių.

V. Gervickas įteikė A. Jenkins- 
Jankauskui prisiųstą iš tremtinių profsą
jungininkų pagarbos raštą, kas nepa
prastai Jenkins-Jankauską sujaudino.

Ši trumpa informacija bus naudinga 
tiems, kurie domisi Profesinės Sąjungos 
įgaliotinio JAValstybėse veikla ir 
kuriems rūpi emigracijos į Vermonto 
valstiją reikalas.

organizacijų sutvarkymas išlaisvintoj Lie
tuvoj. Neapsiėjo be S-gos atstovų ir 
konferencija emigrącijos rel’.alais. Žo
džiu, S-ga įgijo svorio, kuris jai pri- '. 
klauso. S-ga leidžia savo laikraštį — 
Bendras Darbas, kuris atlieka didelį 
auklėjamąjį vaidmenį narių tarpe, o taip 
pat yra ir didelis propagandos įrankis ir 
kituose kraštuose jau įsikūrusių dar
bininkų tarpe.

S-ga susirūpino, ir /savo nedarbingų 
narių likimu ir įsteigė Savišalpos Fondą. 
Į Centro Valdybą išrinkti: A. Šulaitis 
(pirm), K- Cicėnas (vice-pirm), K. Dau
ginis (sekret), V. Macutkevičius, Skirka 
ir Valantinas — nariai. i

Iš suvažiavimo priimtų rezoliucijų 
pažymėtina: Maž. Lietuvos atstovų į 
Vliką priėmimo klausimu — savažiavi- 
mas yra nuomonės, kad turėtų būti paša
lintos kliūtys, kurios trukdo priimti 
minėtus atstovus.

Čia reikia pastebėti, kad vienas antras 
asmuo mėgino trukdyti suvažiavimą, bet 
jų žalingos pastangos dėl atstovų pavyz
dingo sąmoningumo ir visuomeniškumo 
sudužo į šipulius.
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