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~ ' Suvažiavimas.

S.m. rugsėjo mėn. 13-18 d.d. Pietų Vokieti joje įvyko 
Lietuvių Socialdemokratinio Jaunimo Crg. suvažiavimas-stovykla. 
Pirmosios trys dienos buvo skirtos suvažiavimui, likusios - poilsiui 
ir stovyklavimui. Į jaunujų. socialdemokratų suvažiavimą buvo 
kviesti ir visi senieji LŠDPartijos nariai, kurių suvažiavimas 
įvyko rugsėjo mėn. 14 d. ten pat. Jaunųjų socialdemokratų suva
žiavimo tikslas buvo, politinįs lavinimasis, užmezgimas glaudesnio 
kontakto su vyresniaisiais Partijos nariais, uždavinių tremtyje iŠ- 
ryškinimas ir centrinių organų išrinkimas koordinuoti ir plėsti 
pradėtai veiklai.

Suvažiavime dalyvavo apie 5V žmonių, daugiausia akademinio 
jaunimo,- kurio tarpe džiugu buvo pasveikinti ir darbininkų atstovus. 
Suvažiavimas prasidėjo rugsėjo mėn. 13-d. Po įvairių lietuviškų 
organizacijų ir pavienių asmenų sveikinimų,buvo perskaityti gauti, 
latvių, estų ir lenkų socialdemokratų sveikinimai? o vokiečių 

^jaunieji socialdemokratai savo sveikinimus perdavė asmeniškai 
per jų deleguotu atstovą, kuris dalyvavo visą suv. laiką. Po svei
kinimų ir pranešimo apie organizacijos veiklą ir stovį, sekė vy
kesniųjų Socialdemokratų Partijos veikėjų paskaitos: /Ideologiniai 
socialdemokratijos bruožai" ir "Lietuvos Socialdemokratų Partijos , 
istorija'’.. Pirmoji paskaita sukėlė gyvas diskusijas, įtraukusias 
daug suvažiavimo dalyvių. Buvo iškelti ir diskutuoti žemės nuosa
vybes, darbo prievolės, švietimo klausimai, mokyklų pobūdis, po- 
žiurismį materialistinį istorijos supratimą bei dialektinį materia
lizmą,ir eilė kitų kitų klausimų, lietusių ideologinę socialde
mokratijos pusę. Po ilgai užsitęsusių diskusijų jaunieji social
demokratai buvo supažindinti su Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
istorija. Buvo nušviestas Partijos istorinis vaidmuo kovoje dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės ir jos kova dėl demokratijos.

Rugsėjo mėn. 14 d. Socialdemokratinio Jaunimo suvažiavimo 
dalyviai buvo:pakviesti į Lietuvos Socialdemokratų‘partijos 
Jrg. Užsieny suvažiavimą, kur jie turėjo progos susipažinti su - r v 
vykesniųjų draugų keliamais klausimais bei nubrėžtom darbo gairėm.

Jaunųjų suvažiavimas buvo tęsiamas rugsėjo mėn. 15 d* 
Prieš piet buvo perskaityti 2 referatai: "Teoriniai scčiaMemokra-
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tijos pagrindai (gvildenimas santykių tarp istorinio ir dialekti.t 
nio materializmo teorijų i-r socialdemokratijas)” ir ’’Musų, judė
jimo uždaviniai’.’ Pirmasis referatas sukėlė ypatingai gyvas dis
kusijas. Buvo užakcentuotas pasauližvalgos atskyrimo būti
numas nuo politinės veiklos, iškeltas dialektinio materializmo 
traktavimo klausimas, materialistinio istorijos suptatimo hei 
kiti klausimai, kurių, diskusijose dalyvavo ne vien jaunimas, bet 
gyvai įsitraukė ir vyresnieji partijos nariai.
Antrasis referatas plačiai nušvietė socialdemokratinio judėjimo 
uždavinius ir suvažiavimo dalyvių buvo papildytas įvairiom pasta
bom, atkreipusiom dėmesį į būtinumų glaudaus kontakto su darbinin
kais, į profesinį jaunimo pasiruošimų, demokratinės dvasios sklei
dimų, kuo platesnį santykių užmezgimų su Vakarų kraštų socialde
mokratinėmis organizacijomis, panaudojant tuos santykius ir Lietuvos 
klausimo kėlimui bei nušvietimui Sov.Rusijos diktatūrinės antvar- 
kos ir faktines darbo žmonių būklės joje.

Išryškinus teorinę bei ideologinę socialdemokratijos pusę, 
buvo priimtas LSDJ statutas, išrinkti centriniai organai ir priim
tos. rez.oliucijos, sveikinau šios Amerikos Lietuvių Socialdemokratų 
Sųjungų, Lietuvių Socialdemokratinio Jaunimo Org. kūrėjus~pionieriuš, 
išvykusius Amerikon, Lietuvos Socialdemokratų Partijos vyresniuo
sius narius, latvių, lenkų ir danų.^socialdemokratus ir vokiečių 
socialdemokratinį jaunimų.

Aptarus organizacinius klausimus, suvažiavimas buvo užda
rytas tautos!'himnu. '

Jaunimui šis suvažiavimas turėjo didelę moralinę reikšmę,, 
hes atnaujino,glaudų asmeninį kontaktų ,su yyresniaišiais LSDPartijos 
nariais, supažindino su Lietuvos Socialdemokratų Partijomis kovomis 
už laisvę, nepriklausomybę ir demokratijų, atskleidė nutylėtus ir 
nepilnai prirašytus istorijos lapus ir sukėlė gyvų pasiryžimų tęsti 
vyresniųjų kovų už laisvę, demokratijų ir laisvųjį Žmogų.

Sekančios dienos buvo skirtos stovyklavimui. Puikus sau
lėtas oras, gražios apylinkės leido svečiams pasidžiaugti paskuti
niais vasaros malonumais. Tačiau ir ilsintis nebuvo užmirštas lavi
nimasis. Paskaitytas informacinio pobūdžio referatas ’’Lietuvių 
politinės partijos” sukėlė didelį dalyvių susidomėjimų, o vyresnių
jų draugų pasakojami prisiminimai, iškėlusieji svarbesniuosius _ 
praeities įvykius, susilaukė gyvo dėmesio ir padėkos. Tiek per 
suvažiavimų, tiek stovyklavimo metu pasireiškusi draugiška, jauki 
nuotaika sujungė visus į darnų vienetų. Pailsėję kunu^ sustiprėję 
dvasia^ rugsėjo mėn. 18 d., stovyklai pasibaigue, svečiai ir daly
viai issiskirstė į visas Vokietijos Šalis, aktyviu darbu parodyti 
suvažiavimo rezultatų.

===ėoooė==== ’ - '
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Sveikinimai

' Dėl vietos stokos negalėdami patiekti visu LSDJ suvažia
vimui atsiustu sveikinimu, duodame A .J. S. "Šviesa',’ Lietuviu Trem
tiniu Studentu Varpininku Dr-jos ir lenku Socialdemokratu sveiki
nimu tekstus:

■’Vykstant lietuviu, tremtiniu studentu ideologinei-politi- 
nei diferencijacijai, nuoširdžiai nudžiugome, sužinoję apie lie
tuviu socialdemokratinio jaunimo organizuoto darbo pradžięlir 
tvirtai tikime, kad Jūsų ideologinis išsikristalizavimas ir savis
tovus pasireiškimas sustiprins demokratinį studentijos frontę ir 
tuo pačiu turės didelės reikšmės Lietuvos išlaisvinimo ir jos at
statymo darbui.

'Studentai Varpininkai, ištikimai stovėdami demokratiniu 
idėjų sargyboje, tvirtai tiki, kad tremties gyvenime šioje sto
vykloje užmegzti draugiški ryšiai ir asmeniški mūsų santykiai su
darys tvirtu pagrindu ir tolimesniam glaudžiam bendradarbiavimui ’ 
akademiniame gyvenime.

“Linkėdami Jums? Mieli Colleges, ištvermės ir daug pasise
kimo einant savo idėjų ir principu keliais, tikime, kad musu kova 
bus bendra už tiesę ir grožį, už žmoniškumo ir humanistiniu idea
lu įgyvendinimu ir kad ši kova galimai trumpesniu laiku apvaini
kuos laisvos, demokratinės, suvereninės Lietuvos atsty- 

. mu, kur bus apsaugotas visu piliečiu, lygiai darbininku ir lygiai 
. ūkininku, darbas ir ju teisės*.’

Wiirzburg-Zell
1947 m.rugsėjo men.12 d.

Lietuviu Tremtiniu Studentu 
Varpininku Centro V-ba. 

(parašas)

“Mieli Jaunieji Socialdemokratai,

Mes, šviesiečiai, džiaugiamės galį sveikinti tremtyje 
atsikūrusį pažangųjį socialdemokratinį jaunimu, kuris greta grer> 
ton su “Šviesa“ jaunimu kovos dėl paniekinto žmogaus teisiu ir 
laisvių ir nepriklausomos, demokratinės Lietuvos atstatymo“

A.J.S.“Šviesos“ 
Centro V-ba.

1

“ Zum Tre.fien der litauischen sozialdemokratischen 
Jugendorganisation im eigenen und im Mamen der polnischen Sozial- 
demokraten wiinschen Ihnen alles gute.“ 1 1

Hannover. (parašas) /
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MŪSŲ JUDĖJIMO UŽDAVINIAI. 
(Referatas skaitytas suvažiavime).

Susibardami į socialdemokratinio jaunimo eiles, Savaime pa- 
sistatome tam tikrus uždavinius. Socialdemokratinė idėja buria zmo- 
ne,s ir veda juos į tam tikrą tikslą - į Žmogaus išlaisvinimą. Žmo
gui, įsijungusiam į socialistinę srovę, nepakanka būti 30s neSamu 
statistu, bet reikia pačiam prisidėti prie tos srovės judinimo,’ da
ryti ją dinamišką. Todėl, besibardami Į socialdemokratą kuopeles, 
turime panagrinėti savo uždavinius, juos išsiaiškinti ir siekti 
tobulo ją atlikimo.

_Mūsą judėjimo uždavinius mums sudaro; iš vienos pusės dabar
tinis musą bendruomenės stovis, jos padėtis, o iš kitos pusės - socia
listinis tikslas.. Lietuviškoji bendruomenė yra apolitinė ir neturi 
valstybingumo idėjos, jeigu mes Žiūrėsime demokrato akimis. Tas ypa-_ 
tingai ryšku mūsą jaunime. Turėti tautinės laisvės iliuziją jokiu bū
du nereiškia būti valstybingam. Valstybingas žmogus siekia laisvos 
valstybės tautai'. Laisvos valstybės siekimas kartu uždeda pareigą,- 
žinoti, kas yra valstybės ir kokios valstybės jis siekia. PolitinĮą 
grupią uždavinys ir yra nusakyti žmogui valstybės santvarką ir jos 
tikslas.

naujai besikuriančios mūsą politinės grupės, o taip.pat 
beatsikuriančios senosios, pamiršta savo tikslus, nesuranda morali
nio "pagrindo, todėl ją egzistavimo praktika dažniausiai išeina la
bai'nevykusi.1 Jos išeina į vijisuomenę pastudijuoti, koks tenai yra 
idėjinis pareikalavimas, is to suramsto savo programą ir siekia va
dovavimo. Tokias grupes vadiname, oportunistinėm ir be moralinio 
pagrindo.

Socialdemokratai savo judėjimo ir valstybės santvarkos mo
raliniu pagrindu laiko individo laisvę, ©ia ir prasideda musą užda
viniai. Norint'siekti laisvią, norint jas garantuoti valstybėje, pir
ma reikia jausti^individo laisvę. Todėl: Į

Į’ Pirmasis mūsą judėjimo uždavinys yra gaivinti mūsą ben- 
iruomenės tarpe Žmogiškąją“laisvią supratimą giliausia prasme.' 
žmogiškąją laisvią supratimas individui nėra įgimtas dalykas arba 
kokis nors pripuolama mintis. įvairiais šimtmečiais, įvairiomis kul
tūros epochomis Žmogaus laisvė buvo skirtingai suprantama. -Ilgus 
šimtmečius dauguma Žmonią laisvės sąvokos visiškai nežinojo, nes gimi
mas nusakydavo jo laisves ir teises.'Vergu gimęs, vergu,ture jo ir 
mirti. Paskutiniame šimtmetyugimimo privilegija buvo pakeista turto 

ivilegi ja. Kiek^kas .turtingas, tiek jis gali jaustis ir laisvas.
La s.,lyga dar ir šiandien pilnai galioja.
1 idivido laisvią supratimą duoda politinis lavinimas, ir galutinai 
ei aysprendžia individo kultūrinis lygis. Juo Žmogus yra kultūrin- 
oesnis'?; juo laisvės jam yra svarbesnės,ir tuo jis labiau suintere
suotas tas laisves sau užtikrinti.

- . -...Kiekvienas politnis judėjimas bei politinė grupė turi
s^voti.šką individo laisvią bendruomenėje supratimą. Vieni ją su--. 
-. ranta, kaip pakankamą žmogui laisvę veikti vienos politinės gru- 
?.s pageidaujama linkme, apie ką gerai Žinome iš bolševikmečio. Kiti 
<p-rantuoja laisvę veikti tautos labui, ir, kad nebūtą pažeista tau- 
t, reprezentuojanti.grupė, yra įvedama cenzūra, apie ką puikiai 
Žinome is musą praeities laisvoje Lietuvoje, bet nelaisvoje lietu- 
vrSko.je bendruomenėje nuo 1926 m. Treti Žmogiškomis laisvėmis lai— 
..c turto siekimą. Pav., vienos . lietuviškos politinės grupės Žo- 
a.'.iai:’1 J'LKD Partija yra įsitikinusi, kad viena; privatus savininkas 
yra pigiausias ir stropiausias turtą saugotojas, antra: nuosavybė 
kartu yra ir ūkinė nepriklausomybė, be kurios tikrovėje asmens lais
vės ir savo nepriklausomos nuomonės nėra*.’ ®ia kyla klausimas, kas 
;ali būti ūkiniai nepriklausomas dabartinėj centralizuotoj ūkio
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sistemoj? Jų nuomone, turtas individu apsprendžia. Mes-turime 
nagrinėti, kurios žmogaus laisves yra etiniai vertos, ir kurios 
ne, nagrinėti, ar tikrai individo laisvę turi apspręsti jo nuo
savybės didumas. Žmogaus laisvę mes rišame su kultūra, bet ne 
su Žmogaus materialiniu gyvenimu. Bendruomenės nariai materialinio 
gyvenimo reikalus turi taip tvarkyti ir tuo tikslu tvarkyti;, kad 
tuomi garantuotų lygias teises kiekvienam bendruomenės nariui. Taip 
meo suprantame individo laisvę-. Joje turime bręsti ir nešti tų 
idėjų tarp kitę. Žmonių, kad tų laisvių būtų galima atsiekti demo
kratiniu keliu. ' ’

II. Antrasisimūsų uždavinys yra susburti į tamprias socia
listines grupes. Juo tampriau yra surišta tikslo siekianti Žmonių 
grupė, tuo ji yra stipresnė savo tikslų, siekime.. Socialištinė bendruo 
menė yra ritama draugiškumo, vertinimo vienas kito ir pasitikėjimo 
žmogaas žmogumi. Mes turime giliai įsijausti j vienas_kitų ir pasi
daryti artimi draugai. Mūsų siekimai ir žmoniškumas mūsų, santy
kiuose turi sucementuoti musų, sųjūdį taip, kad jo negalėtų suardy- 

’ti jokia jėga. Mūsų laimėjimai priklausys nuo mūsų ryšių tampru
mo. Mes turime įrodyti mus gaubiančiai aplinkai, kad ne karinė draus
mė, ne*teroras, ne baimė, ne paklusnumas iki individualaus reiški
mosi išjungimo, ne atlyginimas yra tikrieji ryšiai tampriai žmonių 
bendruomenei sudaryti, bet pasitikėjimas žmogaus Žmogumi, atsidavi
mas idealų siekimams ir gilus gyvenimas idėjoje, kurios siekiama'. 
Mūsų bendruomenėje žmogus žmogui yra draugas, ir nėra jokių vadų. 
Vadus mums turi pakeisti mūsų pačių sprendimas. Mes sgvo grupėse 
turime pajusti, kad lengvas yra daroas, kai dirbama is idėjos ir 
su noruj- kad kiekvienas Žmogus gali kų nors dirbti, ir kad kiekvienas 
žmogus, kokį darbę jis bedirbtų gaily būti lygiai vertas bendruo
menės narys. Kiekvienas atliekamas darbas yra tiek vertas,kiek ge- 
rai jis,yra atliktas. Tokia socialistinė bendruomenė yra mūsų sieki
mas, tačiau ir sųlyga musų ateities veiklai.

III. Mūsų socialdemokratinių grupių egzistavimai turi nai
kinti susidariusias cenzmes kastas. ' Musų gilus humaniški prin- ' 
cipai bus tiek verti, kiek juos sugebėsime praktiškai įgyvendinti, 
het sunku yra įsivaizduoti, kokį skirtingų gyvenimų veda mūsų žmo
nių grupės, kurios nėra, taip vadinamės, "inteligentiškos". Gyve
nant tarp svetimų tautų ir išblaškytai, labai dideliame plote, 
mūsų mažai tautos grupei yra sunku palaikyti pakankamai tamprius 
ryšius tarp atskirų bendruomenės narių. Bendroji lietuvių tremti
nių organizacija nėra pakankamai efektinga surišti savo narius. 
Net.glautesniuose tremtinių vienetuose idėjiniais klausimais su 
taip vadinamais '’tamsiais" Žmonėmis niekas nekalba, nes jie yra 
laikomi neišmanėliais. Bendrai paėmus, atrodo, kad mūsų bendruome
nėje nėra darbininkų nei paprastų, žmonių, nes_jie dažniausia niekur 
nesimaišo. Bet tai yra didelė netiesa. Jų mūsų tarpe yra daug. 
Jie dažniausia yra susibūrę į artimas grupeles, grumiasi su gyve
nimu taip, kaip jie darė visų savo gyvenimų ir praeina tyliai pro 
kiekvienų žmogų, kuris jiems buvo ir yra svetimas. Mums su gėda - 
teni-ca konstatuoti, kad atsivežėme savo nerūpėstigumų kitų Žmonių 
atžvilgiu, kuriems Lietuvoje, taip vadinami inteligentai darydavo 
patarnavimus už pinigus, Susigrupavimas moksloncenzo kastomis yra 
lygiai tas pats, koks buvo ir Lietuvoje. Viso to mes, būdami išti
kimi savo humaniškiems principams, negalime nepastebėti. Kiekvienas 
žmogus mums yra tinkamas ir geras tiek, kiek jis yra žmogus. L 
Ne cenzas ar turtingumas, bet žmoniškumas yra mūsų žmogaus verti
nimo kriterijus.

IV. Kova dėl krašto laisvės.
£er politinę mokyklų bei politinį brendimų, susibūrę į 

dvasiniai tamprias grupes, galėsime eiti į kovų už krašto ir žmo
gaus. laisvę. Kova už musų krašto laisvę yra įmanoma politinio, bet 
ne militarinio pobūdžio, todėl ji turi būti vedama politiniu keliu. 
Daugelis musų bendruomenės kovotojų puola į savotiškų isterikų,
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norėdami užsirekomenduoti nepailstamai? laisvės kovotojais. Uokių 
kovotoju.šukavimai vienas kitam į-ausį nenueina toliau stovyklos 
ribų. 0 per stovyklos vartus vaikšto tylus Žmonės,, užsidarę nacio
nalistiniame kiaute , kuris duoda'pagrindo matyti kitų tautybių 
Žmonėse tik bloga, arba, mažiausia, tiek svetimo, kad nepramatoma 
jokia ■ bendradarbiavimo galimybėj Šiandien mums nėra įmanoma tiesio
ginė kova dėl krašto laisvės. Musų kraštų laisvins, mano nuomone, 
visiškai svetimi žmonės ir netam, kad jį išlaisvintų.. Lietuva 
gali atsistatyti tiktai bendrų^politinių veiksniu pasėkoje. Viena, 
ka mes galime padaryti, t ai išlaikyti lietuvių, tautos, kaipo tu- 
tinčios demokratijos supratimų, vardų tarp dar egzistuojančių Vaka
rių Europos kraštų. Mums reikia dalyvauti konferencijose, suvažiavi- 
.muose, atstovauti lietuvių, demokratinę grupę ir tenai užakcentuoti 
laisvės siekimus. Tokias galimybes mes, ir tiktai mes teturime,-nes 
esame internacionališkos šeimos nariai. Tokiu būdu mes galime išvysty
ti -politinę kovų dėl Lietuvos ateities. Mes, jaunimo organižacija, 
būdama pirmasis talkinikas LSDP, turime visomis jėgomis eiti pagelbon 
partijai jos vedamoje kovoje dėl Lietuvos nepriklausomybės. . •

V. Pasiruošimas laisvam ateities gyvenimui.
Kaipo politinės grupės, pirmasis uždavinys yra pasiruogimas 

ateities gyvenimui politine prasme. To ,'mes sieksime savo grupėse, 
_avo socialistinėse Šeimose. Kadangi gyvename nenormaliose tremtinių 
-ųljgose, daug kam gali atrodyti savotiškas nenatūralumas kalbėti, 
diskutuoti dalykus, kurie Šiomis sųlygomis yra perdėm reliatyvus. 
Bet mes gi esame kovojanti grupė, mes tikime ateitimi, todėl.mums gvili 
nėra beprasmiška valstybės ir žmogaus laisvę liečiančius klausimus. 
Mes turime gyventi valstybės kūrimo idėja, ieškoti joje galimybių 
užtiKrinti žmogui laisvę. Politinis mūsų grupių gyvenimas turi pri
lygti savotiškam valstybės organizavimui - tik tokiu budu pilnai 
subręsime politiniai ir savo subrendimų galėsime patikrinti. 
Jėkmingas bendruomenės gyvenimaspriklauso ne tiktai nuo gero politic 
nio organizavimosi, bet ir nuo mokėjimo garantuoji sau geras gyveni
mo sąlygas ,sųvo darbu. Todėl antras šio^pasiruošimo laisvam gyveni
mui punktas turi būti profesinis pasiruošimas. Turime stengtis: 
numatyti, kokie specialistai bus pirmojo pareikalavimo ateities „ 
gyvenimui; grupuoti žmones socialistinėje dvasioje, padėti_jiems 
įgyti specialybes, kad ateities gyvenimo organizavimas nebūtų daro- 

■mas tiktai žodžiais. Specialistai Lietuvoje buvo kitatajtfučiai, 
kurie, tikriausia, apleido kraštų. 0 likusiųjų vietinių kažin kiek 
beliks iki to laiko, kol galėsime laįsvai pradėti tvarkytis. 
Sgecijalistai ateities Lietuvoje bus_pirmasis raktas į bendruomenės 
kūrimų. Socialdemokratai yra ne tik ūkio organizatoriai, bet ir 
kūrėjai. Netenka pagalvoti, kad tinkamai ves bendruomenės ūkio šakas 
ne socialistinės valios, už pinigų dirbantys specialistai. Ugdykime 
pagarbų darbui ir darbininkui, tuomi tikrai pažengsime spartų 
žingsnį į demokratijų. •

VI. Kovoti dėl tiesos r.ūsų tremties kasdienybėje.
Oficialiai yra laikoma, kad mūsų tremties bendruomenė tvar

kosi demokratiškai. Bet kaip ten iš tikrųjų yra, kartais labai 
suiĄu suprasti. Sunku sužinoti, kur demokratija musų bendruomenė
je prasideda, ir kur pasibaigia, bet faktas yra, kad į.demokratiš
kumų mūsų bendruomenė žengia labai nerangiai. Pradedant mūsų va
dovaujančių veiksnių sudarymu ir baigiant dažnai girdimu klerika
lų režimu bei teroro bandymais tremtinių stovyklose, mūsų bendruome
nė dažnai primena buvusių nepriklausomų Lietuvę su nelaisvais 
oerdruomenėje individais. Nesvarbūs ekonomine prasme organai, kaip 
stovyklų komitetai, yra sudaromi demokratinių keliu, nes tai verčia 
daruti IRO nuostatai. Bet svarbesni ekonomine prasme organai ir 
esantys grynai lietuvių'bendruomenės žinioje yra sudaromi, apie rin
kimus visiškai nepagalvojant, nęs lietuviai nuo seno neturi įpra
timo spręsti savo reikalus ir naudotis demokratine praktika bendruo-
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nes reikalų tvarkyme. Nežinoma magiška ranka tvarko mūšy, reikalus, 
o Žmonės, kad nenustotų, malonės, tik patylomis reiškia savo nepasi
tenkinimą. Kai dėl musų vyriausio politinio organo asmeninės sudė
ties nė vienam lietuviuipaslapties nėra, tai visiška paslaptis lieka, 
są tie asmenys atstovauja: kokia forma, valstybės prasme, ir kuriuos 
’monių sluoksnius. ' •** . “ •-* ’ *’ _
Tiktai vieni socialdemokratai turėjo drąsos paskelbti, ko jie sie
kia ir kokį jie turi vaizdą kuriamosios Lietuvos. 0 ko siekia kitos 
lietuvių visuomeniniame gyvenime dalyvaujančios grupės? Gal net ne 
visiems tremtiniams bus galima grįžti į musų politinių organų ku
riamą valstybę! Mums, socialdemokratams, visa tai reikia pastudi
juoti ir išsiaiškinti, kad nebūtų reikalo gailėtis dėl pasivėlavimo.

iMalonūs draugai!^čia pateiktos mintys dėl mūsų ateities 
uždavinių yra tai, kas. jaučiasi iš musų jau pradėtos veiklos. Darbas 
duos patirties, o patirtis šviesos, kuri nušvies ir išryškins mums 
naujus ..uždavinius ir duos naujų idėjų.

======o0o===-==

SOCIALIZES - DEMOKRATIJOS SĄLYgĄ.

"Aukščiausia būtybė žmogui yra pats žmogus 
. ‘ todėl reikia panaikinti visus santykius,

ir visas sąlygas, kuriose žmogus yra_ 
prispausta, pavergta ir paniekinta būtybė 

/Karolis Marksas/.

Kad.būtų išvengta sąvokų painiavos, pabandysim prisiminti, 
kas,' musų supratimu, yra demokratija. Demokratija, kaipo metodas, 
vartojamas tam tikros politinės ideologijos (ar kelių, kompromiso 
'Keliu) savo programai valstybės viduje įgyvendinti, numato daugumos 
valdymą. Senesaiu (siauresniu) demokratijos supratimų,r demokratija 
reiškė daugumos valdymą ir, suprantama, daugumos interesams; nauju 
(plačiu) supratimu - ji reiškia daugumos valdybą visos tautos inte- 
sams. Daugumai suteikiama teisė,ir ji įgalinama surasti kelią pa
siekti visos tautos interesų patenkinimo pagal savą supratimą ir 
ir skonį, bėt budri opozicija, dažnai įvairaus stiprumo,'vis primena 
;avo buvįmą, iškelia savo reikalavimus, daro savo pasiūlymus ir - 
i.až įai išblaško pozijos iliuzijas apie neklaidingumą. 0 svarbiausia, 

■ 4 jį primena, tai, kad opozicija gali pereįti į pozįciją, kad mažu
ma ųjali virsti dauguma, esančiai daugumai išleidus is akių tautos 
oendrus interesus. _

Demokratijos metodas yra būdingas tuo, kad jis, įvairioms 
politinėms ideologijoms siekiant įvairių savo politinių tikslų, 
rriima, kaipo sąlygą, laisvės ■ vivimę. Demokratinėj santvarkoj jo
kie oolitinių ideologijų tikslai negali būti pastatyti aukščiau_to, 
.<as žmogui yra^taip pat būtina, kaip oras ir maistas - negali būti 
įstatyti aukščiau laisvės; jokie tikslai negali pateisinti prie

monių, ypač laisvės varžymo. Visi politinių ideologijų tikslai 
t iri taip derintis, kad neperžengtų tos ribos, už kurios prasideda 
vergija.

\ Taigi, demokratinė santvarka, demokratinis metodas_sąlygo- 
ea laisvės_buvimą ir jos išlaikymą. Tačiau laisvės negali būti be 
lygybės (musų visuomenėj, svarbiausia, be ekonominės lygybės)! 
Taigi ir demokratijos negali būti be lygybės. Tos sąvokos nėra 
sinonimai, bet jos neįsivaizduojamos viena be kitos. "Wenn Freiheit 
ien Geist der Demokratie bedeutet, so ist die Gleichheit ihre Seele”, 
-ako Otto Kraus. Kas siekia laisėvs, nesiekdama^ lygybės, tas sie
kia gangsteriškumo. Ne visi žmonės jau iš prigimties yra lygūs fi-

7



ziškai ir dvasiškai. Vienas gimsta su savo tėvu ir protėvių nelem
tu dvasiniu paveldejimu, kitas gimsta fiziškai menkavertis, kitas 
gyvenime nustoja daug fizinių ir dvasinių ypatybių, leidžiančių, 
jam išlaikyti gyvenimo kovą dėl ąavo laisvės. Tačiau mes dabar 
priimam, kaipo aksijomą, kad visi gimsta laisvi, ir visi gyvenime 
turi būti laisvi, nežiūrint savo ‘Tiži nė s "ar dvasinės nelygybės. 
Mums yra neįmanoma sulyginti juos fiziškai ir dvasiškai, tačiau 

‘.demokratinėj santvarkoj mes jiems turime užtikrinti-..laisvę. Demo
kratinė . santvarka nebus demokratiška, musų, supratimu, jeigu jos 
piliečiai .bus įvairiai .laisvi arba vienas nuo kito priklausomi, jei 
vienas galės varžyti-kito laisvę Čia iškyla praktiški klausimai, 
dėl ko Žmonės-pasidaro nebeiaisvi.ir kaip įgyvendinti laisvę.

Kai Didžiosios Prancūzų revoliucijos metu buvo mesti 
laisvės, lygybės, brolybės Šukiai, buvo manoma, kad’ Žmonės reikia 
tikėtai padaryt*! laisvus, reikia tiktai 'jiems leisti veikti, kaip 
jiems patinka, (žinoma, suvaržant absoliutinę laisvę, kad jie nek. 
kepktų vienas kitam), ir dalyrai- patys savaime eis gerojon pusėn. 
Buvo stengiamasi pilnai įgyvendinti laisvės šūkį, o lygybė ir bro
lybė turėjo lyg savaime, ateiti. Buvo tikima, kad laisvi Žmonės ir 
sugebės ištikti laisvi ir nei įgyvendins lygybę.

Tačiau, kaip minėta, ne v_si gimsta lygūs, ir ne visi 
išlieka gyvenimo kovoj fiziškai ir dvasiškai lygus. Tačiau visi 
pastatomi lygiai kovoti.. kiekvienas būdamas savo nelygiose sąlygo
se. Demokratine santvarka garantuoja piliečiui politines_JLaisves- 
laisves,„leidžiančias jam aktyviai ir pasyviai dalyvauti politikoj, 
leidžiančias jam siekti laisvės, gerinant savo ekonominį būvį. 
Dėl tol turėdami veikimo laisvę. įvairių kūno ir dvasios privalumų 
Žmonės įvairiai sugeba sutvarkyti ekonominę savo padėtį, susidaro 
įvairiai ekonomiškai stiprių žmonių, grupės. Esant tokiai padėčiai, 
žmonės jau ir gimsta ne tik fiziškai, dvasiškai, bet ir ekonomiškai’ 
nebelygus, paveldėdami sąyo tėvų ekonomiškai Įvairiai stiprią padėtį 
Būti ekonomiškai silpnam <arp ekonomiškai stiprių, reiškia, ’ i 
būti nuo jų ekonomiškai priklausomam. Ekonominė priklausomybė, visgi 
yra jau priklausomybė, ir priklausąs žmogus dalį savo laisvės turi 
perleisti tam, nuo kurio jis priklauso. Sis gi, naudojasi jau dau
giau laisvės. T© priklausomybė paliečia visas Smoguas gyvenimo 
sritis. Jis turi daug-ir sunkiai dirbti ir apie nieką kitą negalvo
ti, jei jis turės Šeimą5 jis, pats neturėjęs progos daugiau atsidėti 
dvasios gyvenimui ir .savo protinių galių lavinimui, negali to duoti 
ir savo vaikams, nes visų pirma reikia gyventi,.© gyventi yra sunku. 
Taip jis yra priverstas praleisti progą pagerinti ir savo vaikų 
būvį.. Jis neturi progos ir negali būti toks sąmoningas valstybės 
pilietis, koks jis galėtų. būti, jei turėtų geresnes gyvenimo sąlygas 
ir daugiau laiko. Nebūdamas politiškai sąmoningas, jis sąmoningai 
politiškai yra išnaudojamas tų,nuo. kurių jis priklauso ekonomiškai. 
Jis visą laiką jaučia ekonominį spaudimą /nes netekti darbo ir pragy 
venimo Šaltinio yra mažai viliojantis dalykas/, kuris panaudojamas 
ekonomiškai stipriųjų esamos politinės padėties išlaikymui, ekono- 
mišųai stipriems garantuojančios ir tolimesnį jų stiprėjimą. Jis ir 
negali, nebūdamas išsilavinęs ir sąmoningas, orijentuotis padėty, 
;ur.‘. yra tokia supainiota ir sąmoningai painiojama tųA kurie suinte
resuoti esamos padėties išlaikymu. Panaudojami įvairūs šūkiai, pav. 
kiekviena valdžia iš Dievo, valdžia esanti Šventa, nuosavybės teisė 
šventa, Kai kurie žmonės turį tik pareigų, o kiti tik teisių, pa
reigos atlikimas statomas idealu /vokiečiui per. ilgus metus kalta, 
jog ideali mirtis esanti prie darbo/ ir t.t. Viso to tikslas - tuTr 
.irtiesiems užtikrinti dar didesnį turtėjimą, o kadangi, kur yra tur
kas,, ten ir jėga - visa-tai veda į palaipsninį laisvės išnykimą, 
-takiausių pavyzdžių tam pailiustruoti turime iš II Šeicho netoli
mos, praeities, kur ekonomiškai stiprieji, turėdami savo rankose ka
pitalą ir gamybos priemones ir- nebijodami susidurti su politiškai 
mažai sąmoningų piliečių pasipriešinimu, paėmė į savo rankas valsty-
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valstybės kontrolę, kad ne tik išlaikytą. esąmą padėtį, bet ir už
tikrintą sau visišku hegemoniją - net ir pasaulinę. Taigi, esant 
demokratinei santvarkai ir"siekiant tik laisvės, užmiršąs lygybę - 
neišvengiamai nustojama laisvės, ir demokratija yra sugriaunama 
savo paCigs rankomis. _

ftadangi lygybė yra^laisvės sąlyga, tai, stengiantis įgy
vendinti laisvę f reikia daugiau galvoti api^ lygybės įgyvendinimą. 
Kiekvienas Žmogus, nesvarbu, kas jis bebūtą, jeigu tik jis nėra 
apakęs pelno siekime /net ir konservatyvus katalikas - ’’Dievo duotos 
tvarkos“ Salininkas, arba kapitalistas - suinteresuotas esamos tvar
kos i S laikymu/, negali nepagalvoti apie esamos tv-lrkos neteisingumą,/ 
matydamas masią skurdą. Jis teisinasi, girdi, visi Žmonės negalį 
būti lygusi vieni skirti būti turtingais, kiti - vargšais; vieni - 
valdyti., kiti - būti valdomais; vieni dirbti, kiti - naudotis to 
darbo vaisiais ir lavintis, panaudojant mokslo pasiekimus ir pažangą 
tik dar labiau sustiprinti savo pądėtį. 0, be to, juk Žmonės ir 
giąsta nelygus.! Tačiau niekas dabar nebedrįsta tvirtinti, kad jie 
gimsta nelaisvi! 0 juk tik tas gali nematyti, kad jie yra nelaisvi, 
kas- tyčia užsimerkia! Laisvo žmogaus pavertimas baudžiauninku dar 
pateisinamas ir visuomenės bei kapitalo vystymosi dėsniais.Tai, gir
di, esą neišvengiama, tai gamtos būtinybė, įvairią dėsnią kombinaci-. 
jos išdava ir t.t..

Socializmas, kaipo judėjimas, yra atsiradęs iš masią skurdo. 
Tai,reakcija į Prancūzą Revoliucijos mestą šukią nevykdymą gyvenime, 
neužtenka vien nesąmoningai siekti laisvės, užmirštant, kokiom aplin
kybėm ji gali būti pasiekta. Laisvė mėgsta sąmoningus Žmones, ir ji 
negali įsigyventi pati. Ji yra, kaip toji gėįe, reikalaujanti rū
pestingiausios priežiūros ir ^ero dirvos pažinimo. Laisvės negali 
bąti be lygybės! Socializmas siekia lygybės, tuo jiš~siekia ir 
laisvės ir demokratijos! Dėl to jis turi eiti demokratijos keliu, 
nes jau savo prigimtimi yra demokratiškas. Yra socialistą, kurie mano, 
kad socializmas gali būti ir nedemokratiškas. Bet toks manymas’yra 
klaidingas, ir už tą klaidą turi sumpkėti žmonės,, kurią išlaisvinimo 
Socializmas siekia. Kaip negaĮi būti iaisyės be lygybės, taip negali 
būti lygybės be laisvės! Taigi, ir socializmas negali būti be de'mo-' 
kJatijos, kaip demokratija neįsivaizduojama be socializmo!

Socializmas siekia išlaisvinti žmogų. Tai yra jo tikrasis 
ir galutinis tikslas.Tai yra kartu ir socializmo savisaugos instinį. 
tas, nes laisvas Žmogus turi padėti kurti socializmą ir padėti jį 
išlaikyti, žmogus negali būti laisvas ir sąmoningas, jei neturi tam 
laiko ir sąlygą. Ir demokratinėj santvarkoj, kur pilietis gaįi nau
dotis savo politinėmis laisvėmis, bet kur reikia tam tikrb išsila
vinimo pažintį visuomenės gyvenimo dėsniams, ir kur reikia daug ener
gijos, siekiant ekonominės lygybės, suskurdęs vargššs neturi nei 
fizinią nei dvasintą jėgą kovoti su likimu, kurs, atrodo, yra neiš
vengiamas ir kova su juo be perspektyvą. Dėl to, visą pirmą, socia
lizmas stengiasi išlaisvinti žftogą ii ekonominės būtinybės“, suda
ryti, jam geresnes gyvenimo sąlygas, prilyginti žmogą žmogui, kad jis 
per laisvai kiekvienam prieinamą mokslą pasidarytą sąmoningas pilie-. 
;is, mėgstąs pats apie viską pagalvoti, o ne ieškąs jam primestą, 
pr ėdimą ir' formalią. Jis turi pats galėti apspręsti savo gyvenimą, 
pažinti, kad kiekviena valdžia ar tvarka yrą žmonią, one Dievo; kad 
ji nėra šventa, o žmogiška, kad ji nėra’ tobula, o nuolat taisytina 
ir keistina, priklausomai nuo kintančią aplinkybių. Kadangi ji yra Žmonf 
Žmonią tvarka,* tai Žmonės turi ją ir palaikyti arba pakeisti, kai 
ji nebetinka ją reikalavimams. Juk ne “šventieji puodus lipdo'.

Kai Žmogus turės neiškraipytą savo aplinkos vaizdą, kai nebe- 
, aus rytojaus baimės, o su pasitikėjimu žiųrės į pasaulį, kaipo į savo 
paties kurinį, kada nebesistengs išnaudoti savo artįmo, nes nebebijos, 
kad jo artimas ji gali išnaudoti, tada jis tikrai bUs laišvas, nes 
tada jis jausis lygus tarp lygią, žmogus tarp žmonią.
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MUSŲ PRAEITIS . 
(1896-194'6 metai)..

(Lietuvos’Socialdemokratą Partijos veiklos-duomenys).
/Paskaita, skaityta suvažiavime/.

LSDPartijos veikla buvo Lietuvos darbo 
žmogaus kova už Žmogiškąją būseną ir 
musu krašto išlaisvinimą iŠ Žiauraus 
okupanto jungo. Kas šiuos siekimus 
supranta ar jaučia ir kovoja už laisvo 
žmogaus laimėjimą., tas susiras sau vietą 
kovojančios LSDPartijos eilėse, susies 
su ja savo gyvėmimo kelią.

Įvadas.
Penkioliktajam šimtmečiui stojus, ..tuomentinės Lietuvos 

ūkiškoji raida sėkmingai formavo savąjį lietuviškąjį ir valdantįjį 
feodalą luomą. Si® luomo susiformavimą skatino visos aną laiką są
lygos: didžiojo kunigaikšeio-pirmojo savo padėtimi ir įtaka feodalo- 
valdžios stiprėjimas, jo patarėją karo vadą, tolimąją provinciją 
valdžios atstovą skaičiaus ir ją galios didėjimas. Savo padėtimi vals
tybėje ir Ūkiškuoju savistovumu feėdalą luomas jau-turejo savo ranko
se pakankamai ūkiškąją gėrybių ir galėjo gyventi is kitą darbo eksplo
atacijos.- Tuomet šis luomas išsiskyrė bendros lietuvią tautos 
masės, dominavo aną laiką visuomeniniame gyvenime ir dalyvavo spren
džiamuoju veiksniu šalies politinėje veikloje.

Lietuviškieji feodalai nesugebėjo nepriklausomai ir ryžtingai 
vairuoti Didžiosios Kunigaikštijos valstybinio laibo ir nepanaudojo 
visą galimybią ir nepadėjo visą pastangą, kad išsaugoti šalies nepri
klausomybę. Šio luomo dauguma, isskyrus atskirus ir pavienius asmenis, 
pašlijo į valstybinį bendradarbiavimą su Lenkija, kur feodalizmai 
jau buvo pribrendęs iki žiedą. Sis lietuviškąją bajorą paškijimas 
į Lenkiją ir ją susimasinimas Lenkijos feodališkąją dvarą ir kiemą 
blizgučiais nuvedė Lietuvą į Liubliną, kur lietuviškieji aristokratai 
ir pirmaeiliai bajorai, nors ir turėjo galimybią ir realią jėgą 
atsispirti, bet tomis galimybėmis nepasinaudojom lepšiškai verkšlen
dami kapituliavo ir priėmė unijos sąlygas.

Jungtinė Lietuvos-Lenkijos valstybė nesugebėjo atsispirti 
išoriniams ir plėšriems priešams: rusams, prūsams ir austrams, nuolatoa 
kėsinusiems į Jungtinės Valstybės teritorijas, besugebėjo todėl, kad 
valdantysis luomas, lietuviškai lenkiškieji bajorai savo luomo reika
lus statė aukščiau visko. Bespręsdami -valstybės pirmaeilius reikalus, 
i£e su savo 'liberum veto'* sukorė farsą, iš kurio šaipėsi tuometinė 
galvojanti Europa. Be to, jie atsiskyrė nuo liaudies masią, santykiau
dami su tomis masėmis bizunu ir visišku ją paniekinimu. Rezultate 
gavosi Jungtinės valstybės pakartotini padalinimai ir jos žlugimas, 

oiem tautoms netenkant nepriklausomo gyvenimo.
■mažinant feodalą luomo atsakomybės už Lietuvos-Lenkijos valstybinį 

Jikirą, tenka pastebėti, kad tuo metu, kai Jungtinė Valstybė buvo 
•žiauraus sprendimo išvakarėse ir laukė padalinimą, iš bajorą, ypaš 

nulkesniąją,tarpo,atsirado visa eilė ryžtingą žmonią, kurie miestie
čių ir labai nežymios dalies valstie&ią remiami, metėsi į atkaklias 
<ovas su tos valstybės išoriniais priešais, kad gelbėti padėtį.
'.a turima galvoje Tado Kosciuškos vadovaujamos kovos ir paskesnieji 

31 ir 1863 metą sukilimai prieš rusus.
Lietuvos feodalą luomas, nuvairavęs Lietuvą iki rusą carą 

1 perijos guberniją ir gubernatorią, yra neleistinai nusidėjęs, nes 
musą kraštas neteko savo nepriklausomybės. Tasai luomas nesukūrė 
gražią ir sektiną Už tą nepriklausomybę kovos pavysdžią.
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Bet lygiagręciai Šis luomas~papi-ldė kitą nusidėjimą., kurio jam’ 
niekas ir niekada, neatleis - jis išdavė lietuviu, tautą nacionali
niu požiūriu. Sis luomas atitruko nuo savo tautos, nuo jos papro
čių, nuo jos kad ir primityvios, bet gražios ir kilnios kultūros, 
atsisakė jai vadovauti ir kelti jos lygį. Maža to. šis luomas ta
po savo tautos kalbos ir papročių, aršiausias priešas. Gavęs iš 
lenkų 'feodalų jų,faktinai jau turėtų, privilegijų pripažinimą, lie
tuviškieji bajorai pasipuošė skambiais kunigaikščių ir grafų ti
tulais ir džiūgavo, uždokumentavę savo pirmenybes, privilegijų aktais. 
Tos titulais papuoštos bajoriškosios privilegijos reiškė ne ką ki
tą, kaip baudžiavos santykių Lietuvoje visišką įteisinimą, kitaip 
tarus, pastatymą dirbančiosios liaudies .vergų padėtin ir jos visiš— 
gą pašalinimą iŠ viešojo gyvenimo. • __ . ■

- Šešioliktajame Šimtmetyje ir- Lietuvoje iškilo atviros pro
testantizmo ir tikybinio reformavimo grumtynės su katalikybe ir 
R'-mos bažnyčia. Apeliuodami į baudžiauninkus, besigrumiahtieji 
buvo priversti .savo raštams ir pamokslams panaudoti ir '’pagonišką’-' 
lietuvių kalbą. Šios kovos, be abejo, apstabdė masinį lietuvių 
nutautinimą, kurį skatino pasaulietiškieji ir dvasiškieji feodalai. 
Religinės kovos, nesiekusios platesnių horizontų ir nesukrėtusios 
plačiųjų liaudies masių, greit nurimo ir sustojo. Tai įvyk'- todėl, 
kad lietuviškos masės t^ms kovoms buvo pasyvios, nes jos nematė.di
delio reikalo remti protestantus ar katalikus: mat tų masių atmin- 
*ty' buvo dar gyvi atsiminimai, kaip kryžiuočiai, pasipuošę kryžiaus 
Ženklu, ugnimi ir kardu nešė krikščioniškąjį mokslą į musų kraštą. 
Tos masės dar gyvai atsiminė, kad senieji to krašto dievai su Praam
žiumi priešaky, tokių Žiaurumų savo garbei nereikalavo. Be to, 
religinės kovos nesiekė Žemiškųjų baudžiauninkų kančių šumažinimo, 
todėl sis, kad ir teigiamas musų istorijos perijodas, nepakeitė 
ir nesuminkštino feodalinių santykių.

1795 metais galutinai pasidalinus (Jungtinę Valstybę, rusams 
atiteko didžioji buvusios Lietuvos dalis. Carų laikais baudžiavos 
sąlygos Žmonėms Lietuvoje pasurAėjo, nes ir carai, jei nerėmė,, tai 
ir neskriaudė artimo jiems feodalų luomo okupuotoj Lietuvoj. 
Pirmaujantieji feodalai, besitrindami prie pavergėjo caro dvaro, 
kartkartėmis kai ką dar ir gaudavo iš"carų malonių rankų. Minint 
Lietuvos prijungimo prie Rusijos Imperijos šimtą metų, Vilniuje, 
katedros aikštėje buvo pastatytas Kotrynai -Il-ajai paminklas. 
Paminklo atidaryme, įvykusiame Šio šimtmečio-pradžioje, dalyvavo 
Kauno, Vilniaus ir Gardino (’uv.Lietuvos) gubernijų stambiųjų 
bajorų atstovai: nuo Kauni jos, Pajuostės- (Panevėžio apskr,) - Meiš- 
tavicus ir kt. ir Vilnijos ir Gardino gub. bajorijai vadovaujantie
ji Zubovai. Tie garbingi poną?, tuomet pagerbė Kotryną, kurios 
caruvimo metų Lietuva buvę okupuota. Visi jie gavo caro dvaro 
stalmeisterių (arklydininkų) ir hofmeisterių (kiemininkų) titulus, 
o drauge Su tuo - teisę dėvėti puošnias caro dvaro uniformas ir 
mundurus ir prie jų-bąltąs kelnes. Tai įvyko įso to, kai iš Vil
niaus į ištrėmimą buvo išguita.pirmoji LSDPartijos narių - darbi
ninkų ir inteligentų-grupė, pakėlusi kovą ne tik prieš caro režimą, 
oėt ir sut savais feodalais. Tas prąšmatnias iškilmes Vilniaus dar- 
nininkija, miestelėnai ir krašto smulkioji Šlėkta, ypač aktingasai 
krašto jaunimas, nekentęs okupantų, sukilimų malšintojų muravjovų, 
pažymėjo ironiška dainele apie baltąsias, bajorams iš caro rankų 
tekusias kelnes. Iš ’’katariniežų" (taip buvo praminti minėtieji 
bajorų vadai) ilgai pasišaipyta, bet visa tai nekeitė padėties, .s 
nes luominiai-ukiniai interesai 1 ajorijos viršūnę nuvedė prie Lietu
vos pavergėjos paminklo pakopų.

Ką gi reiškė tie baudžiaviniai ūkiškieji santykiai? Dvari
ninką s -fe odaTa s valde neaprėpiamus ’žemių,' miškų ir vandenų plotus, 
jis valdė žemės ūkio ir buvusių įmonių ir gamybos įrankius. Jis 
buvo visiškas viešpats baudžiauninkams-ukininkamsmir dvarų tarnams.
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ir šitąjį gyvą/savo inventorią vadino ne4m.onem.is, bet"dūšiomis”, . ..1
kuriomis galima buvo prekiauti. , jas keisti į kurį nors gyvulį ar
ba prie gero ūpo mirtinai užplakti. Feodalo dvaras be"duživ”, t.y. 
oę baudžiauninką, neturėjo vertės, mat, tos vertybės, kuriomis minta 
išnaudotojai, sukuria žmogaus darbas, o tai gerai Žino visi žmoniš
kieji parazitai. Feodalas buvo vyriausias visą gėrybią JLr ūkio t'vser* 
kytojas ir tas savo funkcijas atlikdavo ne pats, o per urėdus ir 
patikėtinius.

Baudžiauninkas buvo prirakintas prie vietos ir negalėjo jos 
keisti. Jis tik tuomet ryždavosi ją pakeisti ir bėgti į miškus, kai 
dvarininko sauvalė pasidarydavo nebepakeliama. Bet Šitoks baudžiauninko 
veiksmas susilaukdavo sunkiausios bausmės:. užplakdavo rykštėmis arba 
-aru atiduodavo į caro kariuomenę 25 metams, kur taipgi vyravo lazda 
ir bizūnas. Dvasinis baudžiauninką gyvenimas buvo dvasiškąją feoda-r 
lą rankose. Vyskupai, vienuolynai ir bažnyčią tėvai valdė dvarus ir 
naudojosi baudžiauninką darbu. Tokiu budu baudžiavinė natūralaus ūkio 
sistema liaudies masėms buvo 'fizinis ir dvasinis kalėjimas.

Neskaitlinguose ir suskurduosiuose Lietuvos miestuose dėjosi 
tas pats. Ir miestą dengė feodalinio ir natūralaus ūkio šešėlis, 
sietuvos miestą neskaitlingi gyventojai, pirkliai ir amatininkai, 
daug kur priklausė nuo feodalą, be to, jie buvo ne Šio krašto žmo
nės, jiems nerūpėjo Šio krašto likimas, jo žmonią vargai ir aspira
cijos. Tuo budu feodaliniai, natūralaus ūkio visąomeniniai ir garny - 
triniai santykiai, vyravę Lietuvos kaimo ir mieęfo gyvenime, nesudarė' 
akstino Žio"kraTao"Žmonėms"atbusti tautiškai ir negalėjo iškelti bau
džiavinėje visuomenėje jėgą, siekiančią Lietuvai~ir 30 liaudžiai 
iškovoti laisvo, nepriklausomo gyvenimo~šąlygas.

Baudžiavos gadynės valdantieji sluoksniai turėjo savo ran
kose visas priemones, kad fiziniai išnaudojamieji neišsinertą iŠ 
šios ūkio sistemos ir jos nesugriautą. Pasaulietiškieji ir dvasiškieji 
feodalai jiems gyvemimo gėrybes tiekiančią feodalinę santvarką aty- 
• Šiai saugojo, bet toje sistemoje susiformavo naujos jėgos, kurios 
Lią sistemą pakeitė.

Tos naujos visuomeninės pajėgos feodalinėje,nusistovėjusio
je ūkiškoje sistemoje nepastebimai augo ir brendą, o subrendusios šią 
sistemą su jos visuomeniniai politine santvarka iŠ pagrindą sugriovė 
ir pakeitė. Atskirą kraštą gyventoją skaičius augo, plėtėsi, amatai, 

ir kūrėsi vadinamosios manufaktūrinės (vien ranką darbu paremtos) 
įmonės, didėjo prekybos įmonią skaičius, augo ją apyvartos, tobulėjo 
susisiekimas. Visa tai koncentravosi miestuose, o tai,savo keliu, 
kėlė ją reikšmę ir iš pagrindą keitė viduramžią miestą vaizdą . 
ristuose koncentravosi naujas visuomenės sluoksnis, vadinamas tre

čiuoju luomu. Jį sudarė skaitlingi amatininkai, meisteriai, jų gizeliai 
ir mokiniai, prekybininkai, namą savininįnkąi, besimezgančią lais
vąją profesiją ir Šiaip miestiško pobūdžio žmonės. Taigi, kad ir la
bai savo padėtimi įvairus ir nevienalytis, bet tretysis miestelėną 
luomas negalėjo suderinti savo interesą su feodalų interesais ir 
j, baudžiavine santvarka. Amatininkai-meisteriai, manufakturinią dirb- 
i^vią savininkai, prekybininkai ir-visokie kitokie vertelgos buvo 
.eikalingi laisvą darbininką ir: ją darbo jėgos, nes toji darbo jėga, 
turint trečiojo luomo akimis, turėjo virsti paprasta laisvos rinkos 
prekė. Baudžiavinio kaimo gyventoją.ir darbo jėgos perteklius veržė
si į miestus, bet tas veržimasis buvo nelegalus. Visi minėtieji mies- 
';lėną ir baudžiavinio kaimo interesai buvo priešingi feodalą intere- 

r.8 ir ją visai santvarkai.
Sakytąją interesą priešingumai vis stiprėjo, augo ir.ryškė

jo. Miestelėną mintis ir siekimus formulavo ir tą laiką rašytojai ir 
’ fšlbė kilnius laisvės, lygybės ir brolybės”Šukius. Pagaliau, neradę 
Legalios Išeities, sakytieji visuomeninią klodą interesą priešingumai 
.įsiveržė į viešumą ir sprogo; Šią eksplioziją istorija vadina 

...ažiosios Prancūzą Revoliucijos vardu. Si revoliucijįa, paskelbusi 
.■lisvcs, lygybės ir brolybės Šukius,nušlavė visą be Skirtumo feodalą 
.ivilegijas ir patį luomą fiziniai aplamdė. Garsas apie Didžiąją f" ~n 
cancuzą Revoliuciją po Europą, gi baudžiavos panaikinimą daugelyje
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krašty ant savo dur tuvy atnešė revoliuciniy armijy kariai, kuriems 
vadovavo Napoleonas, be imperatoriaus titulo,.

Rusijoje ir Lietuvoje taipgi reiškėsi tokie pat interesy 
priešingumą i tarp feodalizmo ir tos sistemos prieglobstyje besireiš- 
kianSiy nauj'y visuomeniniy formacijy, tik Čia feodalizmo pašalini- 
mes’ėjo kitu keliu. - • ..

Rusijos dvarininkija neskubėjo geruoju atsisakyti nuo savo • 
privįlegi jy. Priešingai, caro Mikalojaus I-ojo, pavadinto Pblkinu 
(Lazdiniu), valdymo laikais feodalu sauvalė ir smurtas buvo pasiekę 
aukščiausi®, iki tol negirdėtą, laipsnį. ’’Polkino” laikais pir
mavo, lazda, bizunasir rykštė. Reikėjo, kad l)audžiavinė, smurte pa
skendusi ir atsilikusi Rusija pralaimėty Krymo karę (1854/55 m); 
ir reikėjo, kad kai kuriose guiernijose prasidėįy baudžįauninky 
neramumai, kad įtikinty bent dalį Rusijos feodaly, kad visas jy » •' 
režimas laikosi ant palinkusiy ir silpny kojy. Miestiškieji any - 
laiky sluoksniai taipgi nerimo. Visuomenėje pradidėjo diskusijos 
dėl baudžiavoj panaikinimo‘ir jos palaikymo. Sies diskusijos suskal- 
kaldė tą visuomenę į dvi priešingas stovyklas. Baudžiavos šalininkai 
skaitė, kad baudžiavos panaikįnmas sukurs neregėtą ir negirdėt® 
anarchiją, kad ’’mužikai" supranta .tik lazdos argumentus, fed tariamo j 
laisvė reiškia visišką žmonijos galą. įsidėmėtina, kad ir šiais lai
kais esamos kapitalistinės santvarkos gynėjai naudoja panašius ... 
argumentus. Vadinamieji liberalui suprato ir jautė., kad naujoji ^ga
dynė bus ir gera, ir naudinga ir pelninga, tik reikia nesnausti ir 
mokėti ją išnaudoti saviems reikalams.

■ ' Bet juo toliau, tuo reikalai rimtėjo, ir reikėjo, imtis.. 
■ klausimo sprendimo, jei buvo nenorima susilaukti Didžiosios Revoliu- 
jos. pasikartojimo rusuose. Rusijos caras Aleksandras II susikvie
tę į Maskvą dvarininkijos atstovus ir prabilo į juos ne kaip veinvr1- 
dis caras, bet kaip to paties luomo brolis, jo žodžiais tariant, 
’’pirmasai Rusijos dvarininkas". Pirmasis dvarininkas pasakė .bau
džiavos šalininkams: "Jei nepanaikinsime "jos (t.y.baudžiavos), iže \- 
viršaus, ji pati gali pasinaikinti. iŠ apačios".. 
Protingesnieji Šią caro frazę’.gerai suprato.

Netikindami baudžiavą iŠ viršaus, t.y.-patys savo valia, 
-feodalai s&vęs nenuskriaudė. Keimy gyventojai gavo lajszę, bet lais
vė be žemės nieko nereiškė; pav, Lietuvoje buvo’, pravesta ir žemės . 
reforma. Už žemę išlaisvintieji ūkininkai .turėjo mėkėti išperkamuo
sius .žemės mokesčius per ištisą eilę dešimtmečiy, ir tokiu budu 
dvarininkai į savo kišenius sudėjo kelioliką milijony •:aukso rubliy. 
Liberališkieji dvarininkai gerai Žinojo, kur.Šį pinigą dėti, kad 
jis nerudyty, o nešty gerus procentus. Išperkamuosius Žemės mokes
čius galutinai panaikino 1905 mėty revoliucija ir ty mėty gruodžio 

•mėn. sukilimas Maskvoje. . / ■ .
. Pravedant Žemės reformą buvo smark/iai atsižvelgta į tai, 

Kad dvarams ir stambiesiems ūkiams nepristigty pigiy’ darbo ranky. 
Lietuvoje prie kaimy buyo palikti sklypininkai, vadinami bobiliai 
bei dešimtininkai su vienu hektaru žemės. Šie robiliai turėjo sudaryt: 
'igios darbo jėgos rezervus, naudingus busimam laisvo kapitalizmo 
Jciui. ■ .

1861 metais, vasario 19-ą caras paskelbė "laisvės" mani- 
.testą. "Padaryk kryžiaus ženklą, proveslaviškoji tauta", taip pra
bilo pirmasai Rusijos dvarininkas, caras Aleksandras Išlaisvintojas, 
užmiršdamas, kad Rusijoje be provcslavišky ir. kitokiy. tauty yra.- - 
Manifeste nė puse žodžio nebuvo pasakyta apie tikruosius baudžiavos 
panaikinimo motyvys, t.y. apie pavojy, grėsusį sostams, rūmams ir 
jy tvarkai. Čia kalbėta apie Visagalio įkvėpimą ir apie"Dievo ' 
patėptinio" visos Rusijos caro ir vienvaldžio didžią.ją malonę.

Ir Lietuvos .žmonėmsišmušė ’’valnasties" valanda. Atėji' 
ji, to jį valnasti'Sį’ir pradėjo pirmąjį laisvojo kapitalizmo triumfąli- 

Nuo čia prasideda naujieji laikai. J visuomeninę sceną 
išėjo nauji visuomeniniai veiksniai ir naujos jėgos su kitokiais 
siekimais ir ideologijomis. •

=== = O0O--=-=c ■ '•
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APIE VIENYBĘ IR "VTENYTOJUS”. • ■

Apie vienybę bendrai ■ ■ ’
Pradėdami kalbėti apie vienybę’, pirmiausia turime paklaus-’ 

ti, kas yra toji vienybė, iŠ viso, ir kada ir kuriais atvejais ji 
reiškiasi?

Pati vienybės sęvoka yra paprasta ir visiems gerai Žinoma: 
būti vieningais,peiškia bendromis jėgomis ginti tam tikras užimtas 
ūkines, politines bei visuomeninės pozicijas, bendromis jėgomis dirb
ti savanoriškai pasiimtę darbg arba bendrai siekti tam tikro užsi
brėžto tikslo.

Kaip matome, vienybė reikalinga Žmonių grupėms, ir ji atsiekiau 
ma tuomet, kai sutampa tam tikrų asmenų nuomonės, jų tikslai bei inte
resai ir tik tam tikra, ismomentais, nes, bėgant laikui ir keičiantis 
gyvenimo aplinkybėms, iškyla nauji uždaviniai bei klausimai, kurie 
pakeičia ir Žmonių nuomones, o tai neišvengiamai ir priveda prie 
nustatytos vienybės iširimo.

Visuomeniniai į tai Žiūrint, tas pats gaunasi ir kiekvienos 
tautos gyvenime. Vienybė atsiranda tik tuomet,ir tais klausimais, 
kuomet ir kuriais sutampa visų tautiečių interesai bei tikslai. 
Ryškiausiai ji pasireiškia kokio nors pavojaus atveju: svetimos 
tautos užpuolimas, bendra kova už laisvę ir t.p.

Ir, dievaž, nebesurandu dabartiniame pasaulyje valstybės, 
kur toji vienybė klestėtų ir pasireikštų, kaip tai supranta nekurie 
musų’1 nepartinių” ne labai aiškių grupių ’’vienytojai".

Tiesa, kai kurie diktatūriniai režimai reklamuojasi ypatin
ga savo tautų "vieningumu”. I-’et kaip anoji "palaimintoji vienybė” 
atrodo.ir kuriuo budu ji atsiekta, mums yra labai gerai žinoma, ir 
te kelio mes tikrai nepasirinksim. . ■ r

Juk hitlerinėje Vokietijoje ir fašistinėje Italijoje 
vienybė irgi "klestėjo”. Bet kad ji buvo atsiekta kapitalistų bei 
stambiųjų pramonininkų interesų ir jų finansinės paramos dėka, ne. 
vienas iš anuometinių "vadų” ne neprasižiojo. Tę geriausiai liudija 

kad ir dabar vykstanti Niirnberge Krupp’o byla. Vaiskas buvo daroma 
tautos gerovės vardan, sukuriant ypatingai privilegijuotus luomus- 
ir’punąikinant” i visas anksčiau turėtas laisves. Pavergtų masių 
nuraminimui bei jų patenkinimui buvo mesti nauji.Šukiai ir vilio
jančios idėjos, kurių realizavimas reiškė kitų tautų visiškę sunai- 
minimę. . * . .,

Kad tas vienijimas prasidėjo darbininkų demokratinio judė-.. 
jimo bei jų vadų sunaikinimu,- mažai kas apie tai ir užsimena. Ne 
vienas iš musų dar ir dabar pasakys: "Hitleris buvo teisus, nes jis 
sunaikino Vakarų Europai gręsiantį komunizmę" . Gerai, ponai, bet ko
dėl Hitleris naikino bei sukišo į koncentracijos lagerius katalikų 
' ei liuteronų veikėjus? Dėl’ko taip žiauriai buvo persekiojami ir 
Žudomi Vokietijos bei Italijos socialdemokrątai ir jų vadai? Juk so-i 
cialdemokratija komunizmo priešas Nr. 1, kg. skelbia ir dabartiniai 
Kremliaus bonzos.

Taigi, kaip toji "tautos vienybė” buvo atsiekta ir prie 
ko ji privedė vokiečių bei «italų tautas, gerai matome. Komentarai 
nereikalingi.
P.. Koriais klausimais savo netolimoje pPėeityje buvome, vieningi, 

kuriais nevieningi ir kodėl?
Pažvelgę į savo net-.limg praeitį ir- ję’panagrinė ję, pama

nysi''me, kad lietuvių tauta, be skurdžiai mažų išimčių, buvo vieningi 
Šiais klausimais ir laikotarpiais; Klaipėdos, Vilniaus bei 

-.aistybes suverenumo klausimais ir bendra kova už laisvę abiejų 
okupacijų laikotarpiais. Nevieninga: ūkinės bei politinės vidaus., 
santvarkos, jaunuomenės švietimo ir auklėjimo .ir socialinio pėr- 
itvarkymo klausimais. _ . J

Nevienam iš musų jaunesniųjų kyla, mintis: dėl ko gi.nebuvo 
.siekta vispusiškos tautos vienybės? Ar tik dėl musų "neimtų" par-
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tijų doktrinizmo, ar dėl kurių, kitų, priežasčių?
Manau, kąd šie klausimai liks visiškai aiškus, jeigu išsa

miai panagrinėsime Nepriklausomos Lietuvos gyvenimų. Gal geriausiai 
tai išryškinsime, pasinaudodami paprastute pasakaite apie tris 
brolius: ’’Gyveno vienų syk trys broliai, iŠ kurių, du buvo protingi, 
o vienas kvailas. Dėl_jo_neprotingumo broliai jį praminė Joniuku 
Kvailiuku. Bet kadangi jis buvo labai stiprus, protingieji nutarė, 
kad jie dirbti neprivalo. Taigi, pasišaukė kvailąjį ir jam sako: 
‘’Visi h'same vieno tėvo vaikai, priklausomo vienai fū šeimai, dėl to 
turime būti vieningi.Dėl to ir darbus privalome vieningai atlikti. 
Tu, Jonuk, arsi, akėsi ir sėsi laukus,nuimsi derlių ir jį'iškulsi, 
o mes saugosime namus nuo plėšikų ir palaikysime juose tvarkų, pa
dėsime iškulta derlių išvalyti ir vėliau jį pasidalinsime."

"Gerąi,’’ tarė kvailiukas ir išėjo laukų arti. Ir taip plušo kvailasis! suarė ir apsėjo laukus, paskiau derlių nuėmė, jį suveiė, 
iškūlė ir patsai sumalė. 0 kiti du, protingieji, tuo metu namuose 
tinginiavo ir miegojo. Bet kai derlius buvo jau iškultas ir atėj-. 
daįybos, abu protingieji viskų pasidalino i dvi lygias dalis, o 
kvailajam nieko ir nebeliko. Tuomet ir klausia kvailiukas: "Kur gi 
dingo- manoji dalis?" 0 protingie ji: "Matai juk, kad pačiam nieko 
neliko, eik į pasaulį ir pasiieškok!". Bet kvailasis tada iš tiesų 
jau supyko ir, atėmęs iš protingųjų visų derlių, pasakė: "Dabar aš 
padabosiu namus ir pamiegosiu, o jus padirbėki!".

Pasakaitė labai paprasta ir aiški. Bet joje kaip tik ir 
gludi pavaizduotos pagrindinės kapitalistinės ir diktatūrinės san
tvarkos šaknys. Jos buvo plačiai išsikerojusios ir musų tautoje. 
Ir būtent: tautoje buvo privilegijuotasis "Protingųjų.'' luomas - 
partija ir įvairiom priemonėm - leistinom ir neleistinais "šmuge
liais" susikūręs pinigingųjų luomas, kuris besaikiai išnaudojo 
likusiųjų ir didžiausiųjų tautos dalį, pirko jų sųskaiton r 3,
sau dvarus, statė namus, fabrikus ir lobo.

Bet, anaiptol, tie'"neprotingieji" jau nebebuvo anos pasakos 
kvailieji Jonukai. Jie tų Skirtumų puikiai matė ii? reiškė savo ne
pasitenkinimų. Tų puikiai žinojo ir musų, buvę vadai. Dėl to, be peli
tinių priemonių, jie nuo pat pirmųjų, jėgų uzurpuotos valdžios va
dovavimo dienų, stengėsi visus užsodinti ant tautinėm spalvom nuda
žyto vienybės arkliuko. Sis turėjo užtušuoti visus jų neleistinus 
darbus.lai išlaikyti valdžių. Patrijotizmo bei vienybės idėjos 
sųskaiton jaųnuolis-ė turėjo atsisakyti savos pasaulėžiūros, savos 
nuomonės , turėjo laužyti savo charakterį. Praktiškai buvo siekiam- 
to paties, kaip ir fašistiškoje Italijoje ar hitlerinėje Vokietijoje.

Bet jie pamiršo, kad be patrijotizmo ir įvairių tautinių 
c balsių žmogui reikalingas jo gerbūvio pakėlimas, teisingesnis at
lyginimas už jo atliekamų darbų, lygus valdančiųjų sluogsnių trak
tavimai visų piliečių atžvilgiu ir politinės bei kultūrinės laisves. 
Argi buvo įmanma vienybė tarp kumečio ir dvarininko, tarp darbinin
ko ir fabrikanto, tarp sunaus ir posūnio, tarp skriaudėjo ir skriau
džiamojo?, Niekuomet!

Jeigu muši;. galiūnai bei pinigingieji tos vienybės iš tikrųjų butų troškę, tai jie privalėjo savanoriškai atsisakyti nuo dalies 
savo kapitalų bei teisių ir perleisti mažiau jų turintiems tautie
čiams. Deja, jie ne tik kad neketin-' t- daryti, bet, kiek įmanydami, 
stengėsi dar daugiau esama santvarka.pasinaudoti.

Kaip toli jų buvo nueita ir kokiomis priemonėmis buvo tosios 
"vienybės" siekta, bei kaip į jų reagavo lietuvių tai ta, geriausiai 
Išryškina kad ir Sužalkijos ūkininkų sukilimas ir jo numalšinimas. 
Ir viskas buvo daroma tuo pačių patrijotizmo ir vienybės obalsiu.

Argi ne paradoksas buvo, kai vos prieš kelis ar keliolikų 
metų nuo kaimo atitrukę ir dar nespėjęs pamiršti piemenavimo,,ser
mėgos ir mėšlo kvapo berniokas (neminint "jau visų kitų privile
gijuotųjų ir piniguočių), Kauno "Metropoly" ar "Versaly" vaidino' 
frakuotų "frantų“ ar "tautos vadeivų" ir vengė sutikti gatvėje ūkinin
kų ar net ir artimų giminę.
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Gal niekas skaudžiau nepergyveno tos musu tautos, vidujinės 
tragedijos, kaip vilniečių lietuvių jaunuomenė. Aš pats esu vilnietis, 
todėl tai puikiai žinau. Lietuva mums buvo šventas laisvės vardas, 
Biliūno kalno viliojus žiburys, kur visi turėjo jaustis laimingi ir 
laisvi, kur neprivalėjo būti nei skriaudėjų nei skriaudžiamųjų. 
J kiekvieną lietuvį žiūrėjome kaip į savo brolį, kuri.išnaudoti ne
valia, šventvagiška. __

Ir veržėmės prie ano legendinio žiburio, it plaštakės prie 
šviesos. Deja, skaudžiai apsvilome savus sparnus. Niekad nėra dva
siai skaudžiau, kaip, pasiekus visų svajonių kalną, rasti didžiausią 
kontrastą: vietoj laisvės - prievartą, vietoj laimės-išnaudojimą 
bei skriaudą. Užteko Kaune pagyventi tik keletą mėnesių, kad nusivy
lęs, išmuštas'iš ankstyvesnės pusiausvyros, pabėgtum atgal į mielą
jį Vilnių ieškoti naujų kelių į tobulesnę tautos ūkinę bei sociali
nę santvarką.

Dėl to aš jau anksčiau protestuodamas ir dabar protestuoju 
bei protestuosiu ir kovosiu prieš panašios santvarkos sugrąžinimą, 
nors ji eitų vienybės, solidarumo ir kitais panašiais obalsiais.
J. Kas yra tie_musų naujieji ‘’nepartiniai vienyto jai* ir ko jie siekia'1 

Prieš atsakydami įtą klausimą, paimkime kaT'kvria"s"jų sklei- 
džiamas mintis ir panagrinėkime priemones, kuriomis jie tos "vieny
bės“ siekia. Jie tvirtina: mums trūksta asmenybių su plačiu vals
tybiniu diapazonu, trūksta Tštbnnių charakterių, istorinių vanu (!).

Ir" norisi tuos ponus paklausti: ‘HČacl.a gi’anas ^istoriniais 
.£&_.res? eriais, asmenybės" galėjome išauginti? Juk Nepriklausomybės 
laikais, išskyrus vieną"išrinktųjų" partiją, visai tautai buvo už
čiaupta ’.urna, švelniau tariant, uždėtas politinis antsnukis, pro ku
rį jinai negalėjo plačiau pasisakyti ir reikštis. 0 jaunimas, aukolė- 
jamas valdinėse mokyklose ir prižiūrimas tų pačių valdančių slubg.s- 
nių, buvo klaidinamas. Bepūvančios aplinkos skaitlingi pavyzdžiai 
greičiau galėjb Jį išugdyti tik karjeristais ir įvairias dvasiniais 
iškrypėliais, o ne savarankiškais, giliai mąstančiais piliečiais. 
,Toj aplinkumoj gi jie duso, nors vadizmas ir jaunųjų ’vadų" auklė
jimas tame laikotarpyje kaip tik buvo labai skatinamas. Ir ką gi 
jie mums davė? KritiŠkausiu tautos momentu senieji "vadai" išlakstė ■ 
į visas keturias pasaulio Šalis, o iŠ jaunųjų daug atsirado ir tokių, 
kurie, sudaužę "senojo vado" portretą, pakabino atėjūno - "tėvo ir 
mokytojo" - ir pradėjo atlikinėti naujus ritualus. Tai buvo gra
žiausia vadizmo auklėjimo išdava. Gilų, plataus mąsto ir galvojantį 
žmogų galima išauklėti tik laisvoj, demokratiškoj dvasioj.bei aplin
koj, nelaužant, ne siaurinant ir neprievartaujant jo charakterio.

Be to, labai įtartinas atrodo musų "vienytojų" reklamuoja
mas "istorinių vadų" supratimag. Ir netyčia peršasi mintis, kad anų 
vadų tuščioj vietoj nejučiomis siūlosi naujieji musų vienybės apaš
talai. Bet jeigu aš klystu, tebus man atleista.

Jie visuomet labai grąsiu ir perspėjančiu tonu (Hitleris 
Šiuo metodu tik inkilo į "vedų olimpą"), reikalauja lojalaus visų 
partiiy bendradarbiavimo ^kovoje už laisvę. Bet Čia pat”.' nespėję 
ne apsisukti, "jie jau'vaciina~‘visą ’tautą į kovą prieš partijas ir 
partiškumą. Kame gi Šia logika ir vienybės principas?

jie šaukia: 'Kviečiame ypač akademinį jaunimą nusikratyti 
kartinio pavadžio. . . kviečiame -jaunąsias ir patrijotiškasias lie
tuvybės jėgas atsipalaiduoti iš tų smulkių asmeninių ir partinių 
interesų sferos ir telktis apie bendrus tautinius ir valstybinius 
idealus..'.’

Ir,dievaži, manau kad jie ant manęs nebepyks, jeigu aš jų 
šias mintis kitaip suprantu ir būtent? "kviečiame jaunimą nusikra- 
lyti partinio pavadžio ir ;.. užsikabinti už musų siūlomo "neparti- 

; kviečiame‘jaunąsias lietuvybės jėgas” atsipaTaičlucti iš~tų 
smulkių partinių interesų sferos ir... prisijungti prie musų "neas- 
meninio ir nepartinio vi enybės_ lagerio1; Tai—‘bene ir-bus teisi^n-
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giausia ir trumpiausiai formų]uotą.išvada. Kitos, bent.aš, nesupran- 
tUj. Tai yra. vienybės-vardu tik'pridengta "patrijoty”'politihėįji- 

• meškerė, -kuria:bandoma žvejoti drumstam vandeny, Svarbiausi jy da
bartiniai argumentai: tauta yra pavojuj, ir ne laikas mumskurti-■ 
partijas bei auklėtis ideologinėj dvasioj; partiją buvimas skaldo 

. mu.sy vienybę bei silpnina^kovąvuž laisvę.1 Bet tuo pačiu momentu : 

...ir jie išlenda,kaip yJa iš maišo, su sava ’’nepartine” partija 
^.kviesdami visus prie ;jos jungtis.

•• ' į Ir norisi visiems tiems ponams susukti: ’’Liaukitės mulkin- z
ti lietuviškąją visuomenę ir atvirai pasisakyte: ko jus norit ir 
ko siekiat. Apie kokią vienybę šnekat.ir kokios jus. vienybės trokš
tat? ^eigu demokratinės ■- mes ją jau turime, jeigu diktatūrinę'-, 
.nuims- peršat, kraustykitės geriau pas papuasus ar kurias'kitas 
laukines tautas, - ten- jus tikrai rasite nemažai šalininky. Bet 
mes tokios vienybės nepageidaujam. ' ■'

., Bendrais lietuviy tautos interesais, ypač jos kovoję už. ... 
laisvę, mes buvome, esame ir busime vieningi ir be jnsy peršfimy 
receptą. Bet kai dėl jos ateities, jos politinio, ūkinio, kultu*- 
rinio ir socialinio persitvarkymo -.netrukdykite ir leiskite visuo
menei tai. gerai, visapusiškai apsvarstyti ir išstudijuoti, netruk- 

.. dyki te tremties jaunimui auklėtis demokratinėje bei ideologinė je, . 
. plotmėje-, nes. tautai reikia sveiko ir galvojančio žmogaus,- ne^neiš- 
.manėlįOj/užsikabinusio ant siauros diktatūrinės prievartos meškeres. 
0 kai del grąsinimy, vertėty nepamiršti, kad lazda turi du galus. 
Atsargiai Šmeižtais ir' demagogi ja”pliekiant’’kitus, kad .pačiam 
napąkliuty!

■ ’ Pagaliau paklauskime, kas gi yra tie musy’’vienyto jai?” 
.Atsakyti- manau nebus sunku, jeigu geriau paseksime pąOiame. gyvenime 

pa sklaidysime vieną arba kitą., pilną demagogijos ir keiksnojimy, 
_jp rotatorinį laikraštuky. Tai neskaitlingi visuomenėje žmonės, 
atitrukę'nuo kurios nors socialines grupės, nebepritampą prie jo- - 
klos ideologijos, bet pilni tuščios ambicijos bei trokštą garbės, 
vadovaudamiesi privačiais apskaičiavimais ir noru •iškilti į ”vady 
olimpą” ir visi, be išimties, naudoją tą patį falsifikuotą ir visy 
"vady” bei”vaduky" nujodintą ’‘vienybės arkliuką” Bet tikslas 
visy jy vienodas: vienybės bei patrijotizmo vardu'apmulkinus nega
luojančias mases, į savo-rankas paveržti valdžią,' kuri vedė prie 
vienos ’’neklaidingyjy" partijos diktatūros. Tai yra jy tikrasis 
veidas be nuspalvintos kaukės.

Baigmėje nenorint peršasi visokiems- panašiems”apaštalamsM 
vienas patarimas: jeigu jau jojama ant vilko, bet norima jį pa
vaizduoti avinu, tai reikia nudažyti ne vien jo k'ailį ir pakeisti 
spalvą,, bet uždėti>stipry antsnukį, kad jis vilko balsu nekauktą. 
Tuomet gal ir pavyks ką norp apmauti.

7, =====o--0-o=====

SOBIALIZMO TEORINIAI PAGRINDAI . 
(Referatas, skaitytas šuvažiav.).

' _ ■ , Mes,, kaipo socialistai, nuolatos turime būti pagirengę *
kovai filosofinėj plotmėj, dažnai esame klausiami, ar esame už 
ar prieš meterialistinę pasaulėžiūrą? kuri daugeliui yra baubas, ir 
is to yra daromos'išvadosar su'mumis', iŠ viso, galima bendrauti. 
Dažniausiai žmones gązdina vie tik žodis - materijalįzmas, nors 
mažai kuris Žino, kodėl. Daugelis materijalistinę pasaulėžiūrą 
maišo su- banaliu materijalizmu-/nuo kurio nėra laisvi- ir daugelis . • 
idealistais besivadinanciy!7, 'o kadangi materijalizmas yra idea
lizmo priešingybė, ir idealistą jie įsivaizduoją kaipo žmogy, 
bendrus, visuomenės, interesus statantį aukščiau--už egoistinius, tai 
ir'. jy sprendimas'yra .aiškus ir greitas kaip doras žmogus galį 
pasisakyti už.imateri-jalizmą.?' - -
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Kiti, vienašališkai aiškindami istorinį materijalizmą, 
tvirtina, kad jis žmogių pavergiąs robotu, automatu, padaru be valios, 
užmušus jo inicijatyvą, nepaliekąs vietos pasireiftsti jo dvasi
nėms galioms ir išjungiąs protą....

Treti sako, kad materijalizmas jau. .pagal savo prigimtį yra 
religijos priešas, nes mepripažįstąs dvasiai jos pirmumo. 0 kadan
gi socijalizmas taip artimai rišasi su materijalizmu, tai ir jis, 
savaime, eąs priešingas visam tam, kas dvasiška. Todėl kiekvienas,., 
kuris nori būti geras tikintysis, turįs kovoti su visu tuo, kas 
paskendę materijalizme, vadinas, ir su sočiajalizmu.

Iš kitos pusės,daugelis yra šventai įsitikinę (net ir iš 
socialistą tarpo!), kad socialistas turi būtinai būti ir materija- 
listinės pasaulėžiūros šalininkas (kaipo šalininkas, dažnai vien- 
šališkas), tuo supasaulėžiurindami socialiumą. Be materijalistinio 
pagrindo socializmas busiąs neįsivaizduojamas, nes, tur but, pakib
siąs ore. Socializmo esmė, jo tikslas ir metodai, kuriais socializ
mas naudojasi visuomenei pažinti, esą nesuprantami be isterinio matė:? 
rijalizmo pagrindo.

Dar mes girdime nuolatinį priekaištą iš vienos pusės, kad 
esame marksistai, kad Marksą laiką pranašu ar šventuoju,To jo moks
lą - religija^ iš kitog pusės (remiantis pačiu Marksu), - kad nebe
same marksistai^ kad -is Markso mokslo bepasilikę tik kevalą be tu
rinio., kad nebetinkame atstovauti masėms... ■ .

Žadangi mes esą marksistai, tai, savaime, esą baisus dėl 
klasių kovos, kurią, tuojau laki fantazija nudažo krauju, dėl revo- 
lĮucijoą, kurią kelti, atrodo, ir yra nuolatinis marksistą užsiė
mimas, ir dėl kitąresamą ar .esamą, bet klaidingai aiškinamą dalyką .

Kadangi^socialistas kasdien su visais Šiais klausimais,*susi
duria, d.emagogiškai yra išprovokuojamas ginčui ne su tiesos ieškan
čiais, bet tendencipgai ją iškraipančiais ar fanatiškai priešingai 
nusistatahiusįais, tai bus ne pro šalį panagrinėti klausimus:

1. Kas yra materijalizmas?
2. Kas yra socializmas?

• 3. Kiek mes esame materijalistai?
4. Kas socializmui yra Marksas?
5* Ar mes esame marksistąi?
6. Ar sočiajalizmas yra dogmatiškas?
7. Ar socializmas yra įmanomas be materializmo?
8. Ar socializmas yra revoliucinis?, 

kad: 1). daugelis išsšią klausimą mums patiems paaiškėtą; 2) kdd mes 
turėtume tikrą nuomonę, pažiūras ir vaizdą, jei reikės juos ginti;
3) kad aiškėti pasirodytume, kas esame ir kad musą priešai negalėtą 
mums primesti to, ko pas mus nėra.

Filosofinis materializmas.
.— ——— s .................................................   ■■■'■ 1

Paimkim dėl aiškumo Šiek tihk filosofijos istorijos.
Tam tikra prasme visi senieji graiką gamtos filosofai.buvo 

materialistai, nes jiems visa realu yra ir kūniška.
Sielą sudaro per kūną skriejantys ugnies atomai. Mąstymas, 

pagavimas, jutimas yra sielos atomą judėjimas, vykstąs kūne. Tai Demokrito'pažiūra. Savo etikai jis irgi duoga fiziologinius pagrin
dus. AukšCiausias gėris, laimė (euthymia), dvasinė pusiausvyra pri- 
Klauso nuo lygaus sielos atomą judėjimo, o aistras sukelia sielos 
atomą audra. ‘ ;

Epikūras yysto toliau Demokrito atominį mokslą. Jis įveda 
atsitiktinumo momentą. Pasaulis ir žmogaus likimas jam yra sąlygoja
mas aklo būtinumo ir neapskaičiuoijamo atsitiktinumo. Siela yra mate
riali ir mirštama.

Anglas 'Hobbes (16amž.) manė,-kad visi vyksmai kūną pasauly 
gali būti išaiškinti mechaniškai, judėjimu. Tokį aiškinimą jis per
kelia ir į sielos sferą. Sąmonės fenomenai nėra kūniški judėjimai, bet,
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visgi, judėjimai, todėl kūno sąlygojami, nuo jo priklausomi. 
Nemateriali siela neįsivaizduojama, ; ’ .

‘Visa, kas medžiagiška ir pastovu, mes galime įsivaizduoti tik kaip 
kūną...

Etienne de C-ondillac (18 ax) - vianinteįis pažinimo šaltinis 
yra kūno pojūčiai. Visa dvasiška išvedama vien tik iš nervą ir sme- 
’geną darbo. Egzistuoja, tik vienas-aukščiausias tikslas - tai žemiš
ka žmonijos laimė, ir vienas kėlias į šį tikslą -- mokslo pagelba 
pažinti tiesą, ir išblaškyti apgaudinėjimus ir klaidas, į kurias 

"Žmonės, yra įsipainioję,ir kurios juns kankina- ■ .' •
Liudvikas Feuerbachas (1804-1872) pakartoja, kad tik po

jūčiai yra pažinimo pagrindas: 7Pbjučiais nepaguonama egzistencija 
nėra jokia egzistencija'5. Jis prie•žmogaus sielos pažinimo eina - 
per.gamtos pažinimą. "Dvasia'yra šviesa, deginanti ugnis, bet -dega
moji, medžiaga yra maisto medžiaga, todėl maisto-medžiaga yra minčią 
medžiaga (Geęįankenstoff)",, sako. jis. Galvoti, kad dvasia yra Dievo, 
sukurta, peiskia, suprantamus ir aiškius dalykus norėti įteisinti 
pasinaudojant nesuprantamais įr neaiškiais. Bet jis, sakydamas: 
"Materializmas yra. mano Žmogiškosios būties (’fiesens) ir pažinimo 
(Wissens) pastato pamatai, bet' jis nėra man tai, kas,-pay.,, jis ■ ’ 
yra fiziologui, gamtos tyrinėtojui-šiauresne prasmei, kaip, šaky-:V 
sime, Moleschott, kuriam.go sužsiėrai.mas diktuoja jo poziciją,- bu- 
t’ėpt - pats’pastatas", nėra toks nuoseklus materialistas, kaip 
K.Marksas.

K.Marksas nesukūrė.materializ&b. Kaip matėme, Marksas prieš 
save turėjo visą eilę materializmo filosofą- materialistinės pa. ;u- . 
lėžiuros vystyme užėmusią tam tikrą vietą. Artimiausias jam buvo 
i’euerbachas, iš "kurio Marksas paėmė patį branduolį. Jo materializmas 
visiškai priešingas filosofiškajam idealizmui, nors savo laiku jis 
buvo idealisto. Regelio mokynys.'Regelią prie gamtos supratimo nori • 
eiti per Žmogaus dvasią,, arba", kaip pans Marksas 'sako: "Hegeliui 
mąstymo, procesas, kurį jis, pavadinęsidėja , ■ net paverčia sava
rankišku subjektu, yra kūrėjas.(darningas) tikrovės’,, ir. ji sudaro tik. 
jo.(mąstymo proceso - vert.) išorinį vaizdą. Man gi, atvirkščiai, 
visa idealu yra tik Žmonią galvose performuota materialu " (";..das- 

’Ideelle ist nichts anderes als das' im .Menschenkopf umgesetztė ūhd 
ubersetzte'Materielle") /Karl'Marx, Nachwort zux uweiten Auflage 
dos ersten Bandės des "Kapital"/. Q Regelis priešingai: .’’Net ir 
tobuliausias organizmas.yra tik-kūniškas dvasios indas, kuriame 
atsispindi dvasios vaizdas (Gėprage)T. ’ Toliau Marksas: " Ne medžia
ga yra dvasios padaras, o pati dvasia yra aukščiausias medžiagos pro- 
.uktas... Negalima atskirti mintiems, nuo mintijančios. medžiagos, kuri 
yra visą pasikeitimą subjektas." /K.Marx, Ausgewahlte Schriften/. 
Pr. Engelsas, kuris knygoje "Ludwig Feuerbach" dėsto save ir Markso 
pažiūras į Feuerbacho filosofiją. išsireiškia:"Pagrindinis visos 
naujosios filosofijos klausimas yra santykis mąstymo /Denken/ su 
Būsena /Sein/... dvasios su gamta-.. Kas yra pirminė - dvasia ar 
gamta?... Pagal tai, kaip į tą klausimą apsakoma, filosofija susi
skirstė į dvi stovyklas. Kurie tvirtina, kad dvasia yra pirmesne 
f''Ursprūnglichkėit) už gamtą ..., sudarė, idealizmo stovyklą.
Kiti, - kurie į gamtą žiuri kaipo į pirmesnę, - priklauso prie įvai- . 
rid materializmo mokyklą" /pr.Engels,"Lodwig Feuerbach" S.14)/

Kad geriau susipažintume su materializmo terminais, paim
kime dar keletą citatą,. iš Markso inter-pretatorią: Pav., Leninas: 
Materializmas pripažįsta (..uberhaupt arkennt) objektyviai realią 
būseną (materijąkaip nepriklausomą nuo sąmonės, pojuČią (Empfin- 
dung), patyrimo (Erfahrung)....sąmonė yra,tik būsenos atvaizdas, 
geriausiu atveju, labai artimas (adekvati&kas, idealiai egzaktiškas) 
atvaizdas" (Lenin, Materialismus..und Empiriokritizismus", S.340).

Kaip matėme, materiąlizmaš nėra naujas dalykas filosofijos 
istori jo j,'ir jo moderniškas supra tirtasį išeina iš paties jo žodžio -.
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jis reiškia materijos, medžiagos pirmumą, lyginant su dvasia, są
mone... , kurios yra tiktai medžiagos funkcijos.

Dialektika.
Iš eilės pabandykim prieiti prie Markso metodo, kurį ąis 

naudojo gam/t®a ir visuomenės reiškinįą pažinimui. Tai ir Regelio 
vartotas dialektinis metodas, tik Markso ir Engelso "apvalytas” nuo 
Regelio idealizmo. Marksas pasilieka pagrindinę Regelio mintį - 
dialektinį istorijos vystymąsi, o į idealistinės Regelio filosofijos 
vietą deda apdirbtą Feuerbacho,materialistinę filosofinę pažiūrą.

Dialektikos žodžiu senovėje buvo suprantamas menas priešininkt 
sprendimuose rasti priešingumus ir^ues nugalint, prieiti prie 
tiesos. Arba pagal Fichtę, kurs aiškiausiai išdėstė dialektinį meto
dą, kiekvienas pažinimas turi 3 aktus: l)"tezę”/pav., tam tikros 
tiesos realybė/, 2)”antitenę” /tam tikros tiesos neigimas: kiekviena 
tiesa turi savo priešingybę, arba, populiariai išsirdiškus, kiekvie- . 
na tiesa turi kitą savo pusę arba kiekviena tiesa yra dalinė/ ir 
3) ’’sintezę” /ribą- pažinimo ribą/.

Vartodami dialektinį metodą, mes visur prįpažįstam priešin
gumą. veikimąpav., gėris ir blogis, istorijoj nuolat vykstanti ko
va tarp priešingą pradą... Žmonijos istorijoj nėra statinės padėties. 
Esanti visuomeninė santvarka savyje jau turi ir jos neigimą. Esamos 
tvarkos šalininkai stengiasi ją išlaikyti, o jos neigėjai - sunaikint: 
ir" pakeisti kita. Taip vyksta nuolatinė kova tarp^.priešingumą, nuola
tinis judėjimas, nuolatinis istorijos vystymasisl Anbt Engelso: "Taip 
besivystant, visa, anksčiau buvę.tikra, darosi nebetikra, nustoja 
savo reikalingumo, egzistencijos teisės, prasmės /Verndnftigkeit/. 
Vieton mirštančios tikrovės ateina nauja, gaivalinga /lėbensfahig/ 
tikrovė. Ji ateina taikiai, jei sena yrą pakankamai protinga, nesi
priešinant žiūrėti mirčiai į akis; su jėga (gewaltsam) - jei sena 
priešinasi šiam reikalingumui... Visa, kas yra, yra pasmerkta 
Žuvimui” /Fr.Engels, ”L.Feuerbach’’ S.6/.

Be istorinio vystymosi dialektinis metodas dar iškelia i st ori
ui ą reiškinią sąryšį ir kiekvienos tiesos reliatyvumą, atmesdamas 
.tiesą absoliutiškumą, Šventumą... Kaip Engelsas sako: "Regelio fi/lo- 
sofijos tikroji reikšmė ir revoliucinis pobūdis buvo tame, kad ji ga
lutinai atmetė mintį apie žmogaus minties ir pastangą rezultatą galu
tinumą. Tiesa, kurią filosofija turi pažinti, Hęgeliui nebuvo išbaig
tą dogminią sakinią rinkinys, kuriuos, kartą suradus, bereikia tik 
atmintinai išmokti. Dabar tiesos buvo ieškoma pačiame pažinimo vyksme 
ilgame istorinio mokslo vystyme, kuris nuo apačios pasiekė vis aukš
tesnio pažinimo laipsnio, tašiau nepasiekdamas, suradęs taip vadinamą 
absoliučią tiesą, tokios ribos, kurios nebegalėtą peržengti; nes ten 
jam nieko kito nebelikę, kaip tik susidėti rankas ir stebėtis suras
tąja absoliučia tiesa. Tai galioja, kaip filosofijos "taip ir kiek
vieno kito pažinimo ir praktiško veikimo srityje. Kaip pažinimas, tai] 
lygiai ir ist/orija negali baigtis, pasiekusi tobulą, idealą žmonijos 
stovį. Tobula visuomenė, tobula "valstybė” yra tik fantazijai priei
nami dalykai. Priešingai, visi po vienas kito einą istoriniai laiko
tarpiai yra tik atskiros tegalinią žmogiškos visuomenės vystymosi nuo 
Žemesnio į aukštesni laiįtą pakopos. Kiekviena pakopa yra reikalinga: 
todėl pateisamama laike ir sąlygose, kuriosJe ji atsiranda. Bet ji da- 
rosi nebepateisinia naujose aplinkybėse, kurios išsivysto jos pačios 
prięglobsty. Ji turi užleisti vietą aukštesnei pakopai, kuri vėl, savo 
ruožtu, eina į sunykimą ir pražuvimą. Kaip buržuazija per stambiąją 
pramonę, konkurenciją,pasaulinę Iprekybą praktiškai panaikina visas 
pastovios, gerbiamos senovės institucijas, taip ši dialektinė filoso
fija panaikina visus įsivaizdavimus apie galutinę, absoliučią tiesą ii 
apie jai atitinkantį absoliutą žmonijos stovį. Jai nėra nieko galu

tino, absoliutaus, švento. Ji visiems parodo visoko prieinamumą, ir 
J71 yra tikra tik nenutrūkstamas vyksmas tapimo ir žuvimo, begalinio 
Kilimo nuo žemesnio į aukštesnį, kurio atspindys galvojančiose smegeny;
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ji pati yra” (Fr. Engels, Ludwig Feuerbach", S. 6).
Vienas iš vokiečiu "krikščioniškųjų socialistu” (socializmas 

ir krikščionybė musiji krikščionims atrodo nesuderinami dalykai. Tai, 
tur but, dėl to, kad jie nesupranta nei krikščionybės, nei socialism 
mo), Gotthilf Schenkel, taip gražiai.-apibudina dialektinį supratimą* 
'"Kiekviena tikrovė yra asciliacija tarp dveiju priešingu poliu- 
Kiekviena būsena yra tapimas ir Žuvimas. Klasikinė viduramžiu teo
logija ši dialektinį principu išreikšdavo trumpu sakiniu; Sic et 
non, taip ir ne! Tuo kaip tik išreiškiamas konstatavimas r 
esminio kiekvienos tikrovės prieštaravimo, kuri likimiškai svyruo
ja tarp dvieju priešingu poliu įtempimo. _Tiesa,(das Richtige) yrą 
daugiau,negu abstrakti vienalytiska teorija. Tiesa taip pat nėra 
galutiniai apibrėžtąm vidury, bet"nuolatiniame poliniu priešingumu 
išlyginime, vis gaujoj savaime teisingo principo pataisoj, palyginus 
su kita jos puse. Nuo beprasmiško mėtymosi is vieno kiraštutinumo į . 
kitu apsaugoja kaip tik dialektinis supratimas, kad visada reikalin
gas papildymas priešingumu. Kiekvienas fanatizmas, kiekvienas 
radikalizmas,ir totališkumas savo naivume mato teisingą tik vieną 
teoriją, tik vienątikrovės pusę ir dėl to beviltiškai pasiduoda 
vienašališkumui, iškraipymui, neteisingumui ir iliuzijai! Kiekviena 
iki.galo teoriška ir radikali mintis veda į didelį praktišką pavoju 
nuklysti" /G.Schenkel, "Kirche, Sozialismus, Demokratie", S.74/.

Tuo pačiu metodu naudodamasis, Hėgelis išveda savo logiško 
vystymosi teoriją. Jam dialektika yra savaimingas sąvoku vystymasis. 
Hėgelis, pav., sako, kad sistemingai eidami, mes iš vienos visada 
galime išvesti kitą sąvoką, ir kad ne mes vykdom tą vystymąsi,- o tik, 
kaip stebėtojai, galim sekti tą kelią, kuriuo sąvokos pačios eina, 
palios vystosi į sistemą. Taigi, viena sąvoka yra kitoj...

• • Šią teoriją Hėgelis pritaiko gamtai ir istorijai. Argi mag
netinis pietų polius „gali būti įsivaizduojamas be šiaurės poliaus^ 
ar svorio jėga ne suma i gytą. visu daiktu I krūvą, jei išcentrinė jėga . 
jėga jos neišlygintu?.... Istorijoj jis mato nuolatinį vystymąsi. 
Viena valdymosi sistema, valstybė, kultūra pakeičia kitą, kai ši jau 
yra atlikusi savo uždavinį istorinio vystymosi eigoj. Hėgelio supra
timu, istorija susideda is fazių, pereinamųjų punktu ~ Ji turi būti 
suprantama, kaip vystymasis-

Pagal Ernst v.Aster: "Hėgelio filosofija yrą-milžiniška 
vystymosi sistema, kuri abstrakčiai logišku formų sistemiką jungia 
su daugiapusiškumu (Mannigfaltįgkeit) konkrečioj pilnumoj laike ir 
erdvėj patalpintos gamtos ir is čia eina prie dievybės valdymo 
(Walten), kuris pasireiškia Žmogaus dvasias istorijoje" /E.v.Aster, 
Geschichte der Philosophie, S-305/-

Vadinasi, Hėgelis, naudodamasis dialektiniu metodu, sukuria 
gamtos ir istorijos vystymosi sistemą ir virs jos pastato dievybę, 
nes virš gamtos iškyla dvasigs pasaulis, nes gamta esąs dievas,. dvasia 

Sis dvasios.dievo Iškėlimas virš gamtos jėgų yra Hėgelio 
"idealistinis kiautas", kurį Marksas, formuluodamas savo dialektiką, 
atmeta: "Mano dialektinis metodas savo pagrinduose yra ne tik kitoks, 
kaip Regelio, bet jam visiškai priešingas. Regeliui mąstymo procesas, 
kurį jis, pavadinę^ idėja, net paverčia savanaudišku subjektu, yra 
kūrėjas tikrovės, ir jį sudaro tik jo (mąstymo proceso - vert.) iscrir... 
vaizdą. Man gi, atvirkščiai, visa idealu yra tik žmogių galvose 
performuota materialu" (K.Marx, Nschwort zur zweiten Auflage des 
ersten Bandės dės "Kapitals").

Vadinas, Marksas vietoj Regelio "idealistinio kiauto" dial 
leidiniam metodui užmauna "materialistinį kiautą” ir tą -kombinaciją 
pavadina "dialektiniu materializmu".

i
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Materialistinis istorijos supratimas . >
' į • arba

istorinis materiąlizmas ir socializmas.

Istorinis materializmas perkelia visų pirma gamtos mokslui 
sritį? galiojančias materializmo idėjas į visuomeninį gyvenimu. Engel
sas sako: "Kas g&lioja gamtai, kuri- pažįstama irgi kaip istorinis 
vystymosi vyksmas, tai taip pat galioja’ ir visuomenės, visose jos 
Sakose, istorijai bei visų, tu mokslv visumai, kurie užsiima žmogiš
kais ir dieviSkais dalykais. ...Šia irgi, kaip ir gamtos mokslu 
srity, reikia;.pasalinti sudarytus dirbtinus sanny&ius, surandant ti
kruosius. Tai uždavinys, kurs, pagaliau, stengiasi surasti bendrus 
judėjimo dėsnius, Žmonijos istorijoj galiojančius, kaip vyraujančius.

Tačiau visuomenės vystymosi istorija pasirodo vienoj vietoj 
skirtinga nuo gamtos istorijos. Gamtoj, - kiek mes iškeidžiam iš akiŲ 
žmogaus veikim© į ’.gamtą,-yra tik nesąmoningai vienas kitą veikią 
agentai, kuriu, tarpusavio’veikime pasireiškia dėsniai. ..0 istorijoj, 
priešinga i,-veikiantis ji yra ąraoningi; tai yra apsvarstant ir su 
užsidegimu veikiantys, tam tikrą tikslu siekiantys žmonės. Neįvyksta 
nieko be sąmoningo ketinimo, o viskas - siekiant norimo tikslo”.
/Fr. Engels,"Ludwig .Feuerbach’’, S.$l/«

Pagal istorinį materializmu, visuomeniniame gyvenimemateriali 
? ra ekonomika,‘~arKa, "kaip Marksas" sako, gamybos sąlygos~ 
Leninas šitaip apibudina istorinį materializmą: "Jei materializmas 
sąmonę -aiškina iš busencą o ne atvirkščiai, tai jis, perkeltas į 
visuoipenįnį žmonių gyvenimą, reikalauja visuomeninės sąmonės išreiš
kimo iš visuomeninės būsenos”

Taigivisuomeninė būsena” yra tas išeities taškas, iš kurio 
išeinama, aiškinantis visuomenes gyvenimą. K.Marksas tai aiškina smul
kiau.: "Visuomenėj savo gyvenimo gamyboj Žmonės, turi tam tikru, būti
nu, nuo ju valios nepriklausančiu santykiu, gamybiniu santykiu, kurie 
atitinka ju materialiniu, gamybiniu jėgų išsivystymo laipsnį.

Sitų gamybiniu santykiu visuma sudaro, ekonominę visuomenės 
struktūrą arba realią bazę, virš- kurios iškyla juridinis ir politi
nis antstatas, atitinkąs tam tikroms visuomeninėms sąmonės formoms. 
Materialus gyvenimo gamybos 1 ud.as is viso sąlygoja socialinį, poli
tinį ir dvasinį gyvenimo procesą. Ne žmogaus sąmonė nustato jo būsena, 
bet, atvirkščiai, jo visuomenine būsena,nustato jo sąmonę"!

...Tam tikram savo išsivystymo laipsny materialinės gamybos jė
gos pradeda prieštarauti esamiems gamybiniams santykiams arba - o tai 
jau yra tik juridinio išsireiškimo skirtumas - nuosavybės santykiams, 
kuriu rėmuose jos iki .šiol veikė. Iš gamybiniu jegu išsivystymo for
mų tie santykiai virsta ju pančiais. Tada ateina socialinės revoliu
cijom epocha. Keičiantis ekonominiam pagrindui, kartu kinta iš lėto 
arba greičiau ir visas milžiniškas antstatas. Tokius perversmus ste
bint, visada reikia skirti materialinius, moksliškai gerai konsta
tuojamus ekonominiu gamybos santykiu perversmus ir juridinius, poli
cinius, religinius, meninius arba filosofinius, trumpai tariant, idec- 
ogines formas, kai Žmonės įsisąmonina Šį^konfliktą ir jį įgyvendina.

Kaip apie Žmogų nesprendžiama iš to, ka jis pats agie save 
galvoja, taip ir ppie takią perversmo epochą nesprendžiama is jos 

ąmonės, o labiau Ši sąmonė turi būti aiškinama iš materialaus 
gyvenimo prieštaravimu, iš esamo konflikto tarp visuomenei gamybi nių 
jėgų ir gamybiniu santykiu”. /K.Marx, "Zur Kritik der politischen 
Okonomie”/.

Nuo ekonominiai santykiu priklauso visuomenės struktūrą, 
Jos susiskirstymas į klases ir valdžios pasidalinimas. Visuomenės 
sxsiskirstymas klasėm į išnaudotojus, turinčius gamybos priemones, 
ir išnaudojamuosius, turinčius tik savo darbo jėgą, sąlygoja 
nuolatinius prieštaravimus, priešingumus, kurie yra sąlyga istorinio 
vystymosi. 0 Pagal Marksą, istorija yra klasių kovos istorija. Isto
rinio vystymosi eigoj viena gydyiiė kelte kitą, keičiantis ekonominėm 

^lygom. Dabar isnaudojantieji yra kapitalistu klasė, bet dalinai ne . 
nuo jos i .
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priklausančių sąlygų, dalinai dėl nenumatytų momentų, pav.išra- 
dimų, ūkiškai darosi be reikšmės. Jos valdymas pereina į peliti
nį valdymą, ir tuo darosi ekonominio vystymosi st^abdis. Istorija 
bendrais savo bruožais yra savaiminga, sąlygąjama sąvo pačios 
vystymosi įstatymų - tai klasių kovų istorija, kuri aukščiausią 
savo viršūnę pasieks ir baigsis po- lemiamos buržuazijos ir pro
letariato kovos. Tada gamybos įrankiai pasidarys bendra nuosavy
bė ir toks suvisuomeninimas kartu panaikins ir'visuomenės klases. 
Todėl, įvykdžius ateities /socializmą, kartu baigsis ir ateities 
būtinumas (Zwangslaufigkeit^; tada bus žengtas Žingsnis iŠ istori
jos būtinumo (Notwendigkeit) .į individo laisvę., '

Ragai Engelsą: '’Vieton valdžios (Rėgierung) asmenims,. ateis 
daiktų valdymas (Verwaltung von Sachen) ir vadovavimas gamybiniams 
vyksmams. Valstybė bus ne^pąnaikibama, o miršta patį.” (Br.Engels, 
”Anti-Duhring*’).

Pirminis priešistorinis komunizmas, vis didėją klasių 
priešingumai istorinio a~rba- privatinės nuosavybės į gamybos įran-' 
kius perijodo ir ateities socializmas yra trys didieji visuomeninio 
vystymosi etapai, tarp savęs santykiaują kaįp tezė, antitezė ir 
sintezė (dialektika!). Paskutinį-žingsnį Žengs klasiniai susipra
tęs ir savo paskirtį žinąs proietarijatas, todėl jis tam žingsniui 

■ turi būti paruostas ir pašauktas.
k. Visa tai apibudina' mokslinį socializmąj Marksas jo nesu

kūrė, o pasinaudojo prieš _j‘į buvusių filosofų palikimų, visai 
sistemai priduodamas savo atspalvį. Pagal Leniną: ’’Aiškiai matyti, 
kad,-Marksas kapitalistinės visuomenės virtime į socialistinę bū
tinumo išveda vien tik iš moderniosios visuomenės.ekonominio 
judėjimo dėsnio? • • ■ ■

=oėOėo

JIE ŽUVO’ UZ. LAISVE IR‘ DEMOKRATIJĄ 
0527 .IX. s~i w;ix. ly:

Kas krito kovoj - tie didvyriai 
Julius Janonis.

1947,m. rugsėjo mėn. 8 d. suėjo dvidešimt metu fino tragiš* 
kojo Tauragės sukilimo. To įvykio sukaktis sueina kaip tik tuo 
metu, kai Lietuva yra prievarta įjungta į sovietiškojo totalizing 
sistemą,.o kare.įvykiu, pasekmėje tremty atsidūrę lietuviai guodžiasi 
bepriklausomos Lietuvos viltimi. Aišku, kad tokiose sąlygose neį
manoma išaiškinti visų aplinkybių, susijusių su 1927 m.rugsėjo 8 d. 
Tauragės sukilimu.

Bet nežiūrint to, mes, lietuviškieji socialdemokratai, 
skaitome savo pareiga ta reikšminga nepriklausomos Lietuvos poli
tinį įvykį prisiminti ir paminėti, o kartu priminti jį tiems, kurie 
tai norėtų nutylėti, tarytum jo nebūtų buvę Nepriklausomos Lietu
vos politinėje istorijoje. _

1927 m. rugsėjo mėn. g d. sukilimas t tai logiškas padari
nys 1926 m. gruodžio mėn. 17 d. pužo, sulaužiusio konstituciją, 
išniekinusio demokratija ir vietoje teisėtos demokratinės vyriausy
bės pastašiusio koalicinę tautininkų ir krikščionių demokratų 
vyriausyoę. Nieko tad nuostabaus, kad Tauragės sukilimasm kaip 
ginkluota kova už laisvu ir demokratija, yra vertas paminėti. Jis 
parodė, kad gruodžio puęe gimusioj ‘Smetonos Lietuvoj nėra laisvės ■ 
ir demokratijos ir,kad kovojant už tai, Lietuvos vaikams tenka 
mokėti savo gyvybe.

-Ir tai labai brangiai mokėti. 
Lietuviškas fašizmas, būdamas tikruoju Tauragės sukilimo
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kaltininkas, netik kad patį, sukilimą, reikalavusį, laisvės ir de- 
m'kratijos, Žiauriai numalšino, bet panaudojo jį pretekstu visoj 
Lietuvoj žiauriausiom represijom. Literatūroje šis įvykis nelik) 
ee atgarsio. K.Boruta Tauragės sukilimu apdainavo “Kryžių Lietuvoj”i 
viename iš gražiausiu moderniškosios lie-tuvią poezijos rinkinltąįj 

Prieš dvidešimt metą, lietuviu socialdemokratą kraujas
liejosi ne tik Tauragėj. Ne tik Juros upė ir jo šlaitai buvo nudažy- 
ci Tauragės sukilėliu, kurią.....priešaky buvo išvaikyto demokratinio 
seimo atstovas Juozas Mikulskis, krauju. Apkvaitęs režimas buvo 
suruošęs tikrą demokratą medžioklę visoj Lietuvoj. Be jokio teismo 
įvairiose Lietuvos vietose, buvo- sušaudyta 137 žmonės, visai ne
žiūrint į tai, ar turėjo ką nors bendro su sukilimu, ar ne. Šimtai 
nukeliavo į Varnią koncentracijos stovyklą. Prikimštos pilnos poli
cijos daboklės ir kalėjimai. Daugeliui,ieškant išsigelbėjimo,teko 
1 ėgti užsienin. Tie įvykiai sako, kad mums, esantiems tremtyje, 
reikia kovoti ne tik už bepriklausomą Lietuvą, bet kartu už laisvę 
ir demokratiją joje. Klysta tie, kurie mano./.kad, atgavus nepri
klausomybę, mes jau savaime susitvarkysime kuo■geriausiai.

■ Bet koks tas susitvarkymas bus - apie ta. nenorima kalbėti. 
Smetoniškos Lietuvos mes nenorime. Prisimindami Tauragės 

sukibimą ir lenkdami galvas prieš žuvusius, susikaupimo metu sau 
gerai įsisąmonininkim,. kad kovojame už takią Lietuva, kuri/j Laisvė 
ir Demokratija darytą, bereikalingais ir negalimais tokius įvykius, 
kaip Tauragės tragedija. ‘ /-i* -vaa
* .♦ =c=o0oo0o=== ■
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DVASINIS VOKIEČIŲ SOCIALDEMOKRATIJOS-
-SPD- pagrindas.

Socialdemokratija yra sena partija. Tašiau šis 
faktas jos neatpalaiduoja nuo pareigos vėl peržiū
rėti savo dvasinius pagrindus ir suderinti juos 
su Šią dieną mokslo pasiekimais. Daugeliui pagei- 

♦* daujant, antrą sykį tuo tikslu buvo sušauktas S.m.
• ■ . rugpiušio mėn. 21-23 did. Ziegenhain'e (Hessene)

> kultūrinis SPD suvažiavimas, kuris atvirai ir ryž
tingai pasisalė už suderinimą istorinią paskutinią 
dešimtmešią patyrimą su marksistinio mokslo pa- 

■ grindais, pasikeitusio modernaus žmogaus pasaulė-
vaizdžio'-su pagarbos verta tradicija.

’’Socialdemokratu Partija kovoja už demokratiją ir jos są- 
gą - socializmą, dėl žmogaus. Ji kovoja už teisingumo visose ęyveni- 

. mo srityse įgyvendinimą ir už tautos gyvenimo formavimą laisves ir 
endrumo dvasioj, išvystant visas pavienio asmens ir visumos kultū

rines jėgas. (
** • "Toj kovoj ji naudojasi Karolio Markso ir jo mokinią paty

rimais, kurie buvo įgyti istorizmo laikotarpy. Jie pretenduoja į 
tikrumą dėl manomo istorinio vystymosi būtinumo (Zwangslaufigkeit), 
kuriame ęroletariatui tik esą lemta įgyvendinti dialektinio istorijos 
vyksmo dėsnius. Jie, svarbiausia, turi būti ekonominio vystymosi, 
gamybinią jėgą ir garnybinią rsentykią dėsniai.

" Istorijos eigą nuo K.Markso laiką parodė vien tik ekono
minio požiūrio vienašališkumą. Patirties mokslai apie žmogą ir 

. žmonią visuomenę, vis juos gilinant, atidengė žmogaus elgesio ir 
kartu istorinio vyksmo daugiapusiškumą. Nuo to laiko, kai K.Marksas 
surado, kad "ekonomika sąlygoja žmonią veikimą ir galvojimą, ypaš
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* kapitalistinėj- gadynėj, buvo padaryta revoliuciniu atradimu 
apie istorijos varomąsias jėgas. Socialdemokratija, norėdama 
įgyvendinti savo politinius tikslus, sav^ patyrimus toj srity 
turi išplėšti. Marksistinio metodo daviniai jai yra nepaprastai 
didelės politinės išminties Šaltinis , betne vienintelis ir ne 
absoliutus viso pažinimo Šaltinis. Ji pripažįsta dvasinę žmogaus 
laisvę ir jo moralinį atsakingumę, kaipo ir istorinio vyksmo fpr-

- muojanšio faktoriaus'. Ji kovoja dėl savo paskutiniu politiniu 
tikslu, ne tik sekdama ekonominio vystymosi tendencijas arba dėl 
materialinio tikslingumo, bet dėl Žmogaus vertės (Wiirde).

“Prispaustu klasių kovinė sąmonė, žmoniškumo troškimas, 
religiniai ir moraliniai įpareigojimai socialdemokratijoj susi
jungia į, vieną bendrą.jėgą.pakeisti pasauliui, į bendrą valia-, 
žmogaus idėjai suteikti pavidalą visos žmonijos politinėj’ ir 
ekonominėj tikrovėj. Socialdemokratijoj visi turi rasti savo 
politinę tėvynę, kurie yra įsitikinę socialistinės visuomenės • 
santvarkos būtinumu.“

- ./Iš “Sozialistische Moriatshefte, Nr.9/.

NACIONALIZMAS SSSR.

Apie liepos vidurį sovietą spauda smulkiai aprašinėjo 
Kovaliovo paskaitą apie “sovietinį patri jotįzmą*; skaitytą Maskvos 
“Draugijoj platinimui politiniu ir moksliniu žinią Sov.Sąjungoj“. 
Liepos 13 d. “Izviestija“ įdėjo straipsnį, užvardintą “Apie tau;- 
tinį sovietu žmogaus išdidumą“. Jame rašoma: “Musu krašto socia
listinio atstatymo metu sovietą -tąuta, t.y. ūkininką ir darbinin
ką. klasė kartu su liaudiška^ sovietą inteligentija sukurė savo sa
vitą pasaulėžiūrą. Vienas į s Šiios pasaulėžiūros esminią bruožą — 
yra sovietinis patrijotizmas. Tai didžiausios meilės ir pasisu
ko jimo už socialistinę tėvynę jausmas. Tas patrijotizmas yra musą 
socialistinės visuomenės galinga varomoji jėga.... Tautinis 
išdidumas yra vienas kilniąją jausmą sivilizuotose tautose, 
įgytas, žinant tuos nuopelnus, kuriuos tam tikra tauta padarp 
žmonijai. Musą tauta Europą daugiau negu vieną kartą išgelbėjo 
nuo barbarą sunaikinimo: 13-15 amž. nuo mongolą-totorią 
užkariautoją, vidury 18 amž. — nąo vokiešią agresorių su Fridri
chu II prieky, užkariavimo planą, pradžioj 19 amž. musą tauta 
išlaisvino Europą nuo Napoleono tiranijss.

Visose kultūros' srityse Rusija yra neapsakomai daug 
padariusi teisingam atstatymui, Rusu literatūrai neginsiąjamai 
hąmanistinią ir laisvės tendenciją atžvilgiu priklauso pirmoji 
vieta. ‘ .

♦ .'.Sovietinis'išdidumas, pagrįstas giliu Žinojimu, kad 
socialistinė visuomenes santvarka yra pranašesnė už buržuazinę, kad 
musą planingas ūkis pranašesnis už.ikapitalistinį ūkį, kad soviexx 
tą kultūra pranašesnė už buržuazinę, sovietinis žmogus prana- . 
šeinis už kapitalistinės visuomenės Žmogą. Tai ne paprastas 
taukinis išdidumas, koks įprastas visoms tautoms ir iki revoliu
cijos avo ir pas mus. Tai aukštesnės tgarkos išdidumas. 
Suprantama, kad sovietu tauta, civilizacijas labui padarius tokią 
žygdarbią ir įsigijus didelią nuopelną, turi turėti dar didesnį 
iSuidumo Jausmę" IČ1 „Dle New Zejįtung„_

---- ///o///—
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IS VOKIEČIŲ VIENYBES PARTIJOS- 
-SĖD- SUVAŽIAVIMO.

Šią’metą rugsėjo mėn. 20-24 d. Burlyneįyyko SĖD 
suvažiavimas. ■ j ■ ■ <

Partijos pirmįnįnkhš Grotewahl,^kalbėdamas Vokietž^Bfioa';® 
suvienijimo reikalu, pabrėžė, kad pasaulinė politinė padėtis yra 
priešingumą ženkle tarp "nuotykią ieškančios ekspansinės JAV poli
tikos ir konsekventiškos SSSR kevos prieš naują karę". -

Svarbiausia konferencijoj yra -pažymėtina, kad visos sveiki- 
' .-.i m n telegramos, kalbos ir SĖD spaudos organu straipsniai, aiš
kiai pasisakydami už tautinią'rytą kraštą demokratiją solidarumą,’ 
rodo į naujo komunistinio internacionalo atbudimo pradžią, kaip 
rašo "Neue Zeitung“.

SSSR komunistą partija sveikino SĖD. Buvo sugiedotas senasis 
internacionalas. SĖD partijos organas “Neues Deutschland" rašo: 
"Nuaidėju s paskutinės senosios kovos giesmės strofai, prie 
ložės krašto prieęjo rusą kcm. partijos CK narys draugas Suslovas 
ir savo gimtąja kalba susšuko: "Tegyvuoja Socialistinė .Vokietijos 
Vienybės Partija?". Visi jį suprato, visi šį akimirksnį jautė: 
internacionalinė socialistą dvasia tebegyvuoja. Mes nebesame 
vieni... Draugas Matern sušunka: “Tegyvuoja Sovietą Sąjungos komunis
tą partija, jos CK ir jos vadas Stalinas!"

Berlyno "Kurier" pranešimu,. Matern /priklausąs neoficialiam 
SĖD CK/ jpušukęs: "Tegyvuoja vadas Stalinas?"

oOo
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