
V A SA R 1:0 16-OJI.

Lietuvos nepriklausomybę deklaruojąs 1918 gjety vasario 16-os 
aktas yra poros dešimty mėty sąmoningos kovos už musy krašto laisvę 
rezultatas. Tą kovą teko vesti su musy krašto okupanty-cary Rusijos- 
imperializmu, išplėšusiu mums laisvę ir daugiau kaip ištisą šimtmetį, 
smaugusiu musy žmones. Pavergėjy slopinamoje musy tautoje radosi žmo- 
niy, netikė jusiy, kad lietuviy tauta gali atburti nepriklausomą gyve- 

. nimą ir maniusiy, kad, ,turint geras asmenines egzistencijos sąlygas , 
Lietuvai visai tinka '’kampininko” vaidmuo cary imperijos ribose. Tai 
ir su Šitokiais savo laiku teko kovoti. Reikėjo nugalėti ir tuos, ku
rie 1918 mėty vasario 16-os išvakarėse buvo nutarę Lietyvos likimą 
susieti .su kaizerine Vokietija ir ant pralaiminčio vokiškojo imperia
lizmo kortos pastatyti musy ate'itį, surišant ir supančiojant Lietuvą 
pražūtingomis keturiomis konvencijomis.

UŽ Lietuvos nepriklausomybę iki 1918 mėty Vasario 16-osios 
ryžtingai, kovojo Lietuvos darbininkija, vadovaujama lietuviškosios 
socialdemokratijos, kuri 1896 metais paskelbė nepriklausomos ir de
mokratiškos Lietuvos reikalavimą. Į šią kovą 1905 metais stojo Lie
tuvos ukininkija, inteligentijos ir besimokančio jaunimo skaitlingi 
būriai. Tad Lietuvos liaudis - miesty ir kaimy darbo žmonės — buvo 
tie pasiryžėliai ir nepriklausomybės laimėtojai. Tuo būdu 1918 mėty 
Vasario 16-oji yra šios ryžtingos kovos su išoriniu priešu ir su sa
vaisiais neišmanėliais, išglebėliais ir savanaudžiais laimėtos kovos 
aktas. Tai yra tam tikro kovos laikotarpio pabaigtuvės ir_pradžia 
naujos, nepriklausomos gadynės, su naujais siekimais ir rūpesčiais. 
Šiemet sueina Jb mėty, kai šis pirmasai kovos laikotarpis buvo užbaig
tas. 1918 mėty Vasario 16-os dienos aktu. Jaunieji lietuviai, aktin
gieji mūšy naujosios_kartos draugai, stabtelėkite ties šia gadyne, 
paveldėkite iš jos mūšy senujy draugy ryžtingumą, kovos tradicijas 
ir laisvos, demokratiškos Lietuvos siekimąl

.1918 mėty vasario 16-os aktą 1918-20 mėty laikotarpy įgyven
dino ir tuo pačiu įteisino tie patys Lietuvos žmonės. Vieni is jy 
ginklu rankose, kiti sunkiu darbu aukojosi už.Atrasto laisvę. Nebuvo 
baimės stoti prieš skaitlingus ir ginkluotus priešus, nes Lietuvos 
žmonės, atsirėmę į savąją žemę, žinojo, už ką kovojo ir kam savo sun
ky darbą aukoja. Demokratiškieji tautos siekimai buvo visy lūpose, 
tad už juos ir kovota; kitaip galvoti, kad ir norėdamas, niekas ne
drįso. .

Kas metai švęsdavome Vasario 16-osios šventę-. Oficialus pa
radai, eisenos, pokyliai,, oficialios, iškilmingos kalbos. Kiekvienas 
pagal,savo interesą vertino šios dienos ir šventės reikšmę. Kai kas 
vaizdavosi sau, kad jei ne jo ordenais ir kaspinais papuoštas,
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paraduose ir iškilmėse ' dėvimas^munduras ar frakas, jei ne jo '■’tauri” 
asmenybė, jei ne "asmenybės” rūpesčiai ir sugebėjimai tvarkyti k’raš- 
tą ir valdyti nesubrendusius jo Žmones, nubluktu Lietuvos laisvės 
dienos, neišlaikytume savo valstybės. Buvo, o gal dar ir dabar.yra, 
tokiu- galvočių, kurie manė, kad nuo tam tikros koporacijos įsteigi
mo ir vokiškųjų ,sburšišku jU': papročiu sulietuvinimo stojo ant kojų 
nepriklausoma Lietuvos valstybė. 0 kai kas, būdamas,Valstybės tarny
boje, švariai dėvįs ir sočiai valgas, prisiekęs laikyti tvarku,. rim
tį ir saugoti valstybės neliečiamybę, įsigalvojo, kad galima "iš 
nakties” prieš beginklius pavartoti kaprališkę lazdą... 0 kai kas 
buvo supratęs, kad valstybė yra tam, kad biznis sektųsi, kad”asme-' 
nybės” tarptu. Kad nebūty, gėda prieš tūlus “vakariečius", tūli tau- ' 
tiečiai buvo laikomi Dimitrovos ir Varnių stovyklose, o Veiveriai 
visą musu liaudį "jungė” į patriotiniai nusiteikusi? ir vieningę 
tautę...

__ .Šiuos skaudžius dalykus prisimename tik tam, kad busimoj 
nepriklausomoj Lietuvoj jie niekados, o niekados nebepasikartotu- 
Stovėti lietuviu tautos interesu sargyboje ir kovoti su jos visuomeniniame laukė besiverčiančiomis piktžolėmis yra svarbiausioji mū- .' 
su pareiga ir. prievolė.

.Mūsų tėvynė ir vėl okupuota ir teriojama. Užgrobikas, besi- 
dangstęs neva kilniais siekimais, naikina mūs? tautę fiziniai ir ža
loja dvasiniai. Suktas, klastingas, prarūgęs melu, dengiąs savo 
smurto žygius neva pažangumu, jis viešai tikrina, kad Lietuva tvar
kosi nepriklausomai, yra laisva ir demokratiškai valdosi. Kad tik
rai šiom, melui patikėtume, jį kartoja iš musu tautos tarpo kilusie
ji smurtininku klapčiukai ir kvislingai. Kad ir tūkstančius kartu 
kartojamas, melas nevirto ir nevirs teisybe. Lietuva bus mums tik 
tuomet nepriklausoma, laisva ir demokratiška, kai visą taį patys 
atkursime ir, stovėdami savųjų laisvių sargyboje, garbingai ir ryž
tingai jas išlaikysime nuo svetimųjų užgrobiku ir savųjų kvislingu 
pasikėsinimu, nežiūrint kokiomis jie spalvomis besidangstytu- Šitie, 
uždaviniai stovi prieš mus, minint Vasario 16-os aktę ir jo paskel
bimo 30-ties metu sukaktį.

Kietas pasiryžimas, kur bebūtume, sugrįžti į s'avęjį kraštę, 
organizuota ir aktinga veikla už laisvos ir demokratiškos Lietuvos 
atkūrimę, kova visokiam suglebimui ir nevalingumui telydi musu trem
ties sunkias dienas. Tik šituo laimėsime!

. . =====L==o======== •'

C.R.Attlee,.
ANGLIJOS DARBIECIŲ PARTIJA..

Anglijos Darbiečiu Partija yra pasaulinio socialistinio są
jūdžio pasireiškimas Anglijos sęlygose. Kartu ji yra politinis bri
tu tautos sęjūdis, turįs pastovu pagrindą ir senas tradicijas. Būdin
giausias Anglijos istorijos bruožas yra jos vientisumas. Musu tauti
nė savybė_yra, žengiant žingsnį priekin, ieškoti'panašiu atveju pra
eityje. Musu laisvės kovas mes surišam su kovomis prieš karalius, 
baronus įr vyskupus. Musu politiniu ir asmeniniu laisvių istorija 
prasideda su Magna Charta ir Habeas Corpus. Laisvės sąvoka buvo nuo
lat praplečiama ir viena po kitos pasisavinama įvairią klasių- Tos 
laisvės buvo pasiekta labai .‘vairiomis priemonėmis. Kartais karalius 
sutramdydavo feodaliniu baroną tironiją, tada vėl kilmingasis luo
mas suvalydavo karūnos teises. Kartais bažnyčia užstodavo tautą, ki
tę kartą tauta pasipriešindavo klero užmačioms. Kovos laukas, kuriame 
kovota dėl laisvės, laikas nuo laiko keitėsi. Tvirtovės, kurias rei-
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kėjo paimti, buvo įvairią tūšią. Autokratišką karaliaus galia ir 
.įtaka įstatymdavystei buvo pašalintos. Žodžio laisvė, sąžinės lais
vė ir teisė dalyvauti valdyme buvo iškovota, bet Šitoje kovoje 
dėl politinės valdžios visuomet reiškėsi noras panaudoti tą val
džią ūkiniams tikslams. 19 amžiuje visą,pirma rūpėjo politinė lais- • 
ve. 20 amžiuje svarbiausia buvo-ūkinė laisvė ir socialinis tei
singumas. Socialistai suprato, kad politinė ir asmeninė laisvė tu
ri būti papildyta ūkine laisve^ Pastarąją galima pasiekti ne indi
vidualiu, o tik kolektyviniu budu. Vienintelis į ją kelias - visuo
meniška tą. milžinišką, jėgą kontrolė, kurias mums suteikė mokslas. 
Saugumas yra galimas tik kolektyvinio saugumo formoje. Darbiečią 
Partija paveldėjo laimėjimus praeity kovojusią dėl laisvės. Ji yra 
pasiryžusi- paveldėtas laisves išlaikyti ir papildyti naujomis. Jos; 
tikslas yra toks pat, kaip ir jos pirmtakūną. Ji siekia išlaisvin
ti Žmogaus dvasią> tašiau jos dienos uždaviniai yra padiktuojami 
gyvenamąją sąlygą. _

Vystymasis ir uždaviniai. .

Reikia turėti galvoje, kad Darbiečią Partija yra istorinio 
vyksmo rezultatas. Ji nėra kokio nors teorimo kūrinys. Ji nepro
paguoja kokios nors užsieny gimusios teorijos. Ji bando britą tau
tą įtikinti, kad socializmas jai yra būtinas, norint, kad natūrali • 
nes tautos savybės dabartinėse sąlygose pilnai pasireikštą. Kadsu
prasti,- kodėl socialistinis sąjūdis D'.Britani jo j įgavo savitas for
mas' ir vystėsi pagal ypatingus dėsnius, ir kodėl Darbiečią Partija 

• atsirado tam tikru laiku, reikia panagrinėti sąlygas pirmoje 19 amž. 
pusėje. DarbieČią_Partija yra jauniausia iŠ visą triją didžiąją bri
tą darbininką sąjudžią. Ji gimė tada, kai profesiniai ir kooperaci- 
niai darbininką sąjūdžiai jau ilgą laiką gyvavo. Mums tai atrodo 
normalu, nors daugely kraštą tik socialistinės partijos davė impul
są steigti gamintoju ir vartotoją organizacijoms.

Kapitalistinė sistema D.Britanijoj išsivystė anksčiau, negu 
kituose kraštuose. Dėl to darbininkai Čia anksčiau pradėjo organizuo- . 
tis. Pirmaisiais 19 amž. metais kapitalistinė sistema dar nebuvo • 
pilnai išsivysčiusi.' Pramonės įmonės, palyginti, dar buvo mažos, ir 
ją Savininkai buvo smulkūs’, žmonės. Tai buvo pereinamasis laikotarpis.

Tokiose sąlygose darbininkai daugiau, rūpinasi atskirą savo 
grupią reikalais ir todėl apleidžia bendrus visos darbininką klasės 
uždavinius. Atskiros kvalifikuotą darbininką grupės gali išsikovoti 
ypatingas pirmenybes. Pačioje darbininką klasėje rango skirtumai 
vaidina didelį vaidmenį.. Galimybės atskiriems individams prasiverž
ti priekin trukdo bendrąjį solidarumą.

Tačiau 19 amž. pirmoje pusėje kapitalizmo blogybės buvo.tok 
kios didelės, jog. nežiūrint visko,, atrodė, kad gali kilti darbinin-’ 
ką revoliucija. Robertas Owen'at, nušvietęs kapitalizmo pobūdį ir 
socializmą nurodęs kaipo gydančią priemonę, atrodė esąs pranešąs. 
Buvo- galima laukti, kad tokiu metu krašte kils didelis, politinis 
socialistinis sąjūdis. Kurį laiką atrodė, kad D.Britanijoje prasi
verš galinga revoliucija, bet to neįvyko. Revoliucinis prof.sąjungą 
judėjimas apmirė. Revoliucinis chartizmas buvo pralenktas kitą są- 
judži-ą, pvz. agitacijos prieš javą muitus, kurie turėjo artimus, ap
čiuopiamus tikslus. D.Britanijos darbininkai atsikreipė į kuklesnius- 
ir, kaip aurodė, praktiškesnius uždavinius. Profesinis bei koopera- 
cinis sąjūdis o; ’1: ir socialinė įstatymdavystė turi daug dėkoti 
Owen'o įtakai. Jie puolė kapitalizmą iš vidaus ir pabandė arba suma
žinti, .jo augimą, arba sukurti naują visuomenę senosios bernuose. Ta
čiau noras pašalinti viąąsistemą pamažu nyko. Revoliuciją pakeitė 
reforma. Britą darbininkija politiniu atžvilgiu pasidarė liberalinio 
sąjūdžio dalis. Prof.sąjungos, spausdamos abi senąsias partijas,
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stengėsi darbininkams iškovoti iŠ parlamento galimai daugiau teisiu. 
Tačiau yra ir kita priežastis, dėl ko socialistinis sąjūdis Angli
joje vystėsi lėtai. Šiandien mes ’esame įpratę matyti, kad politinį 
gyvenimą valdo ūkinės problemos. Mes sunkiai galime įsivaizduoti, 
kaip smarkiai politiniai klausimai, pvz. rinkimu reforma arba savi
valda Airijai buvo apyeldę darbininku galvoseną visą 19 amžią. 
Dar mažiau šiandien^ galime suprasti, kokia reikšmė tuomet buvo ski.-* 
riama politiniu sektu kovoms. 19.amžius, kuris musą jauniems vyrams 
ir moterims atrodo nuobodus, buvo amžius, kada prie kiekvieno tikėji
mo buvo statomas klaustukas, ir kada vyko visos galimos dvasinės 
kovos. Mes ją negalime, kaip nereikšmingą, atidėti į šalį vien todėl, 
kad jos mums tokios atrodo. Ano laiko Žmonėms jos buvg svarbios. 
Jie nebuvo vieno pranašo šalininkai. Jie nepripažino išimtinai galuo
jant kokio nors apreiškimo. Tai skiria britą socialistinį sąjūdį nuo 
daugelio soc.sjjudžią kontinente. Europoje socialistinės partijos 
svarbiausia risosi su Karolio Markso raštais. Sąjūdis kilo iŠ jo 
mokslo. Jo koncepcijas interpretavo įvairiais budais. Kai kuriuose 
kraštuose veikė kiti galingi faktoriai, ir ją apaštalą charakteris 
bei ypatingosios krašto sąlygos nenoromis vedė prie skirtingą ats
kirą partiją vartojamą metodą', tašiau vienas dalykas joms_visoms 
bendras: jos buvo sudarytos kaip perdėm socialistiški sąjūdžiai ir 
buvo pripildytos marksistine dogma'. ■

D.Britanijoje sąjūdis vystėsi kitaip. Kad ir kaip didelė bu
vo Markso -įtaka-, .tašiau visuomet mažai buvo tą, kurie marksizmą priė
mė kaip dogmą. Tik maža dalis tą, kurie įsijungė į socialistinį są
jūdį, buvo tiesioginiai paveikti jo mokslo. Daugumą britą socialistą 
veikusią įtaką reikia ieškoti kitur.

Socializmas ir religija.
Nekalbant apie Owen’ą_ir pirmuosius pionierius, iš visą įta

ką, veikusią socialistinį sąjūdį, pirmoje eilėje reikia paminėti re
ligiją. 19.amžiuje Anglija buvo biblijos skaitytoją tauta. Anglui į 
rankas duoti biblija yra-pavojinga. Jis ten randa medžiagos, kuri ga
li jį paskatinti paskelbti kokią nors religinę, socialinę arba ūkinę 

♦doktriną. Tai parodo didelis Anglijos religinią sektą skaičius ir ją 
atstovaujami dėsniai-.

Biblija yra pilna revoliucinią minčią, ir nieko nuostabaus, 
kad tokiame krašte, kur viešpatauja galvojimo laisvė, daugelis vyrą 
ir moterą joje rado paramos ją instihktyviam pasipiktinimui nežmoniš
komis sąlygomis, kurias sukėlė kapitalizmas. Socialistiniai kalbėto
jai,. atrodo, daugiau cituoje bibliją, negu kitą partiją kalbėtojai. 
Ne tik sektą šalinius ai, kurią mažiau privilegijuota padėtis artino 
juos prie politinią "kairiąją”, bet taip pat daugelis dvasininką ir 
valstybės bažnyčios galvą suprato, kad kapitalizmas įr krikščionybė 
yra nesuderinami. Pažymėtina, kad laikotarpis tarp owenizmo ir social
demokratą federacijos gimimo buvo užpildytas krikščioniškai-socialis- 
tiniu Kingsley ir Maurice sąjūdžiu. Čia yra tas ypatingas požymis, 
kuris britą sąjūdį skiria nuo užsienio’sąjudžią.

Jokiame kitame krašte krikščionybė nebuvo atversta į socializ
mą tokiu plačiu mastu. Jokiame kitame socialistiniame sąjūdy krikš
čioniškas galvojimas neturėjo tokios didelės įtakos, D.Britanijoj- pa
storius gali pareikšti, kad jis yra komunistas, ir milijonams pamal- 
žią kataliką yra galima pardmti Darbiečią Partiją. Stambus faktorius, 
kąris turėjo didelę įtaką į britą darbiečią sąjuo-Žio susidarymą,yra, 
kad daugelis D.Britanijos kataliką atėjo Čion iš Airijos, kur katali
kiškoji gyventoją masė buvo persisunkusi politinės ir ūkinės revoliu
cijos dvasia.. Britą darbiečią sąjūdis daugeliu atžvilgiu turi būti 
dėkingas tiems vyrams ir moterims, kurie iŠ savo krašto atsinešė 
neapykantą priespaudai.
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Darbo Partija būtinai turi_skirtis nuo tų kraštų broliškų partijų, 
kuriuose socialistai susidusė su bažnyčia, ankštai susirišusią arba 
su valstybe, arba su valdančios klasės interesais ir besiprieši
nančia įsitikinimų laisvei. Kur darbininkai (ir tai buvo daugely 
kraštų.) socialistinio sąjūdžio formavimosi metu buvo surišti su dog
matine tikyba, kontroliuojančia kiekvienų jų gyvenimo fazę, visai 
natūralu, kad ten revoliucinis sųjūdis įgavo ahtiklerikalinį cha
rakterį. Išsivystė atitinkama dogmatika, kuri taipgi buvo siaura ir 
netor-lerantiška. Priešingumaę tarp’ "raudonųjų.’’ ir "juodų.jų" rodėsi 
kiekviename Žingsnyje ir buvo nepašalinamas. Nė viena, pusė negalėjo 
padaryti- kitai įtakos, lygiai kaip to negali padaryti dvi kovojan
čios.ir viena kitų puolančios armijos. Tokia padėtis, be abejo, sąjū
dį pagyvina ir suteikia didelį solidarumų, tačiau ji priveda tautų 
prie skilimo, kuris lengvai veda prie revoliucijos. Eė viena pusė 
negali prasilaužti priekin arba pasitraukti. D.Britanijoj - priešin
gai;., kur politiniai ir religiniai nuomonių skirtumai nėra identiški, 
ten tarp visų grupių yra kontaktas ir nuolatinis ėmimas bei davimas.

. ;• Dar daug buvo įtakų* paruošusių dirvų socializmo sėklai. 
Carlyle ir Ruskino kaltinimai prieš darbdavius ir Manchester!o natio- 
nal-ekonomijos mokyklų, socialinės neteisybės atvaizdavimas litera
tūroje, ypatingai Dikenso veikaluose, darė savo. Vėliau žemės re
formos darbai, ypatingai Henry George agitacijg, prisidėjo, kad dau
gelis prisiėmė socialistines idėjas. Žiūrint is visokio taško - hu- _ 
maniško, meniško, ūkiško - 19 amžiuje augo esančios santvarkos kri
tika. Ji veikė senųjų partijų šalininkus, tačiau praėjo ilgas.;laikas,

1 kol politinis socialistinis sųjudis pasidarė stiprus.
Kadangi sųj'ūdis akstinų gavo iš įvairių Šaltinių, tai natū

ralu-, kad Darbo Partija apimdavo labai įvairių pažiūrų žmones. įgim
tas’ britų palinkimas į "erezijas" ir nuomonių įvairumų kliudė suda
ryti, sustingusių socialistinės ortodoksijos programų. Bandymai jų 
įvesti niekuomet nepavykdavo, ir greičiau susidarydavo sektos, negu 
partijos. Kaip religiniuose, taip ir politiniuose klausimuose britas 
reikalauja teisės galvoti pats už save.

Praktiškoji politika.

Kitas britų sųjūdžio bruožas yra realizmas. Sųjūdis niekuo
met nesusidarė iš teorikų ir revoliucijonierių, kurie taip būtų pa
skendę utopiškuose sapnuose, kad nenorėtų užsiimti kaddieninio gyve
nimo problemom. IŠ pat pradžių britų socialistai, kiek galėjo, sten
gėsi dalyvauti vyriausybėje. Britų komunalinė savivaldybių sistema 
pasirodė esanti labai gera mokykla. Dar ilgų laikų prieš patenkant 
saujelLil darbiečių partijos narių į parlamentų, socialistai įėjo į 
vietinius atstovybių organus ir darė įtakų į valdymų. Parodydami, kų 
galima pasiekti mažame veikimo plote, jie įtikino daugelį skeptiškų 
darbininkų, tikinčių tik tuo, kų matė savo^akimis. Ypatingai Fabia- 
niečiųDDr-jos (Fabian Society) veikla prisidėjo prie komunalinių 
įstaigų laikysenos pakeitimo socialinių problemų atžvilgiu.

Pažvelgę į paskutiniuosius 30 metų, pastebėsime, kad visų 
klasių pažiūra_į socialines problemas labai pasikeitė. Pasikeitė 
sąlygos. Pasiūlymai, kurie 90-taisiais metais su pasipiktinimu 
būdavo atmetami, šiandien visų priimami. Aš dar gerai atsimenu tuos 
laikus, kai tvirtindavo, jog bedarbis pasidaro tik per savo paties 
kaltę. Jeigu šąaadien suprantama, kad nedarbas yra nelaimė, atsiran
danti ne dėl- budo silpnumo, o dėl blogo ūkinio aparato funkcionavi- 
mp, tai .pirmoj eilėj už tai reikia dėkoti socialistams.

Norint vertinti Darbiečių partijos darbus, reikia atsižvelgti 
ne tik į tiesioginius^. bet ir į netiesioginius jos veikimo rezultatus. 
Tie, kurie laimėjimus vertina tik pagal parlamente laimėtų vietų arba 
padidėjusį partijos narių skaičių, nepagauna tikros įvykių reikšmės. 
Šiandien nebeužtenka pasmerkti kapitalizmo ir socializmo išdėstyti 
keliais- bendrais sakiniais. Ateities vizija šiandien turi virsti darbu.

=======0f ')========
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MUSŲ P R A EITIS '
i (1896-1946 metai) . . “ \

Lietuvos Socialdemokratu Partijos veiklos duomenys.

’ 4. Socialistai Lietuvoje.
Nors Lietuvos pramonėjimo .tempas buvo kur kas lėtesnis už 

Lenkijog ir Rusijos kai kurių sričių pramonėjimą, bet socializmo 
idėjų išpažintojų ir pasekėju musų krašte gan anksti atsirado į mat, 
esminės kapitalistinio ūkio savybės ir visuomeniniai santykiai vy- . 

.ravo ir musų krašte. Bet be šios esminės buvo Ir kitų priežasčių, 
•kurios vertė anų laikų kai kurių jaunų ir neskaitlingų Žmonių pro
tus domėtis socializmo doktrinomis ir moderniu darbininkų judėjimu.. 
Lietuva ir Lenkija buvo Rusijos carų pavergti ir smurto priemonėmis 
valdomi kraštai. Jie ne kartą buvo sukilę ir bandę išsilaisvinti iš 
nelemtojo^jungo. Po:ipakartotinų nepasisekusių ir milžiniškų žmonių 
aukų kainavusių sukilimų geriausieji Šių kraštų sūnus Vis neparneš
davo vilčių išsilaisvinti, dairėsi ir,ieškojo tų jėgų, kurios pajėg
tų nublokšti ir sunaikinti šlykščią priespauda ir sunkia nelaisvę. 
Socializmas siekė tikros ir nefalsifikuotos demokratijos, laisvės ... 
paskiram Žmogui ir. nevaržomo atkiloms' ir pavergtoms tautoms apsi
sprendimo. Kai rusų caras durtuvų pagelba padėjo Vengrijos feodalams 
išlaikyti jų privilegijas ir sugniūždinti šio krašto sukilusią 
liaudį, kai 1863 metais Lenkijos ir Lietuvos sukilėliai atkakliai 
besigrumdami, laukė iš Vakarų Europos paramos, valdantieji paskirų 
kraštų sluogsniai ramiai stebėjo mirtinas sukilusiųjų grumtynes, 
bijodami susipykti su rusiškuoju režimu ir vengdami suardyti nusi
stovėjusią Europos jėgų pusiausvyrą. Tuo tad metu tik Vakarų socia
listai, Karolio Markso lupomis, ne-kartą smerkė vienvaldį ir neap
rėžtą Rusijos absoliutizmą, reikalavo intervencijos prieš tarptau
tinį Žandarą-rusiŠką ją reakciją. Vakarų socialist^ visos simpatijos l 
buvo Lietuvos pusėje, kai po sį visų užmirštą kraštą siautėjo pasau
linio garso būrelis Muravjovas Korikas., ne kur kitur, tik Lietuvoje 
įgyvgndinęs carizmo legalizuotą kartuvių sistemą. Kokia įžūlį ir 
ciniška buvo okupantų keršto už sukilimą akcija, matyti iš to, kad 
Lietuvos malšintojas Muravjovas Korikas viešai didžiavosi, kad jis 
tikrai esąs korikas, bet ne ans.Mūravjovas-revoliucijonierius, 
1825 metais dalyvavęs, dekabristų sąmoksle'.

1863 metlli pralaimėtas sukilimas sukėlė skaitlingą buvu
sių sukilėlių emigraciją į Vakarų Europą. Paryžiaus ir kitų didžių
jų miestų gatvės-trečią kartą sutiko lenkų ir ‘’litvinų” emigrantus, 
nustojusius savo tėvynių atviroje kovoje. Nenuostabu., kad šitie emi
grantai daug,vilčių dėjo į socialistiniug sąjūdžius jr jų laimėji-‘ 
mūs, nes su pastarųjų laimėjimu turėjo išmušti lenkiškai-lietuviš- 
kosios valstybės išsilaisvinimo valanda. Emigrantiškieji buvusių
jų sukilėlių nusiteikimai persiduodavo į okupuotų'ir merdinčių tėvy
nių Jaunąsias,.kartas.

Čia išdėstytos priežastys skatino jautriausius protus domėt 
tis mokslinio'socializmo doktrinpmis^ jas studijuoti, suprasti ir;., 
■pritaikinti tam tikroms_mūsų krašto ūkinėms sąlygoms ir bendrai ■ 
visuomeninių santykių būsenai. UŽ socializmo teorijų stovėjo ir jas 
jau tuomet rėmė milijoninės dirbančiųjų masės Masinės dirbančiųjų 
politinės socialdemokratinės partijos, pajėgios ekonominės ir profee 
sinės jų. organizacijos, spartus šių organizacijų augimas, veržli 
masių kova su priespauda ir išnaudojimu' ir nepaprastai svarus dir
bančiųjų klasės, kurios vienas krustelėjimas sukrėsdavo visą iš 
pažiūros stiprų rūmą, vaidmuo kapitalistinio ūkio pastate kreipė į. 
save musų krašto jautrių ir nevaidmainingų kovotojų širdis ir pro- 

visuomeniniame gyvenime ir pastebėjusieji smogiamąją jos galią
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kiekvienai reakcijai ir išnaudojimui pirmieji buvo Lietuvos socia- 

- listai. Šie ^pavieniai savotiško galvojimo žmonės ir savos any. lai
kų visuomenės buvo -nesuprasti. Po baudžiavos panaikinimo, kvyku
sieji socialiniai persigrupavimai buvo įsiteisėję ir nusistovėję, 
nepavykusio sukilimo skaudžios Žaizdos buvo užgijusios, tad any. ?._.il 
laikų Lietuvos vadinamoji visuomenė buvo įėjusi į ramaus, patenkin
to ir sumiesčionėjusio gyvenimo fazę. Paskendusi tokio gyvenimo 
sųlygose ir smulkiuose dienos interesuose, ji negalėjo suprasti į 
tų jos ramybę įsibrovusiu, naujų pranašu ir keistu socialistų var
dų pasivadinusiu žmonių bei jų idėjų.

Septypiasdešimtųjų metų pabaigoje Lenkijos ir Lietuvos pra
monės ir amatyr centruose atsiradę pirmieji socialistai patraukė 
į darbininkus su socializmo idealais ir šių kraštų ypatingais sie
kimais. ^Dirbančiųjų masės,iš tikrųjų, sudarė vienintelę pajėgę, 
sugebančių grumtis su išnaudotojais ir pajėgiančių kiekvienam reak
cingam režimui, nežiūrint_kokiu vardu jis besidangstytų, suduoti 
skaudžius ir lemtingus smūgius. Tuo metu Lenkijoj pradėjusi veikti 
lenkų socialistų partija, vardu "Proletarijat", savo paskirais vei
kėjais ir organizatoriais, nors ir labai ribota savo veikla, reiš
kėsi .didefeniuose Lietuvos miestuose. Šitie pastarieji tad ir buvo 
pirmieji socialistai Lietuvoje. Jų įtakoje ir iš Lietuvos anų lai
kų visuomenės tarpo išėjo pavieniai socialistaij pvz. Vincas Jana
vičius , Vladimiras Zubovas ir kt.,kurie, bestudijuodami Liublija- 
nos (Slovėnijoje) žemės ūkio akademijoje, buvo sudarę kilusių iš 

'Lietuvos studentų socialistų būrelį. Prie šio socialistų.būrelio
priklausė ’ir. Liudvikas KŠivickis, kiek vėliau pasidaręs Žinomas 
plačiai visuomenei mokslininkas.AL.KŠivickis ir Lietuvos temomis 
yra palikęs kelis savo darbus, -išleistus lenkų kalba. Apie šios 
grupelės konkrečius darbus Žinių nėra. Tai buvo inteligentų būre
lis, .veikęs tik į tų aplinkumą, kurioje gyveno, įtakavęs paskirus : 

.asmenis, bet į platesnę yįešumų neišėjęs ir savo programinių gairių 
.. nepalikęs. Aštuoniasdešimtiesiems metams įpusėjus, organizacija

'’Proletarijat" rusų žandarų buvo išsklaidytą,_jos likučiai buvo 
'privėrsfi likviduotis, palikdami pėdsakų ir mūsų krašte.

Kalbamais laikais į t* pirmuosius Lenkijos ir Lietuvos socia
listus didėlę įtakų darė socialistų ii revoliucininkų atsiradimas 
pačioje Rusijoje. 1878 metais lapkričio 14 dienų užsieniuose pasi
rodė pirmasai rusų ’’narodnikų"-/liaudininkų/ nelegalus, revoliu
cinis organas "Žemė ir Laisvė" /Zemlia i Volia/, gi pati "Narodna- 
ja Volia" organizacija, savo teroristiniais aktais drebino paties 
caro sostų. Tais pačiais metais sausio 4-ų dienų įvyko "Siaurės 
Rusijos Darbininkų Sųjungos" pirmasai suvažiavimas, davęs pradžių 
ir issivystęs į Rusijos socialdemokratinį sąjūdį.' Nors sios dvi 
revoliucinės grupės neturėjo jokios tiesioginės įtakos į Lietuvos 
darbininkų sųjudžius, bet šių rusiškųjų revoliucinių organizacijų 
atsiradimas buvo* tuo reikšmingas, kad prieš esamųjų reakcingųjį 
režimų pačioj Rusijoj telkėsi revoliucinės jėgos. Viltys bendromis 
'.jėgomis nušluoti rusiškųjų, visus be skirtumų slėgusių, reakcijų, 
darėsi realios ir įgyvendinamos.

1889 metais lapkričio 10 d. organizacijos "Proletarijat" 
vietoj susidarė Lenkų Socialistų Partija /Polska Partija Sodialis- 
t^czria/, sutrumpin-tai vadinama PPS. Nors šį partija Lietuvoje vei
kė labai intensyviai, tačiau nepajėgė sukurti stiprios darbininkų 
organizacijos ir-nesugebėjo atsistoti masinio- darbininkų .judėjimo 
ir revoliucinio Lietuvos žmonių sųjūdžio priešaky. Sis vaidmuo 
atiteko lietuviškajai socialdemokratijai. PPS turėjo savo organiza
cijas Vilniuje, kiek vėliau Kaune ir net Panevėžy, taipgi ir kituo
se rytų ir pietų Lietuvos centruose. PPS leido nemažai populiarios 
ir revoliucinės literatūros, mat, partija buvo paveldėjusi spaus
tuvę Londone. PPS literatūra ir atsišaukimai turėjo didelę įtakų į 

’lenkiškai kalbančius Lietuvos miestų? darbininkus, supažindindama 
juos su socialistinėmis idėjomis,- siekimais ir su revoliucinio
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sąjūdžio kovos būdais. Kiek vėliau. PPS nelegaliosios literatūros 
gabenimas iš užsienio ėjo per Kudirkos Naumiestį, ir musų knygne
šiai šiame darbe yra daug šiai partijai padėję. Prof.Juozas Bogdo- 
nas, buvęs ir ’’Varpo” redaktorius, šį faktą yra ne kartę savo at
siminimuose konstatavęs, minėdamas pavardes žmonių, kurie dėjosi 
į šį darbą.

5. Lietuviškoji Socialdemokratija. ...
Priežastys, suirusios lenkiškai kalbančiąję radikalią 

"praeito šimtmečio aštuoniasdešimtųjų metą. Lietuvos inteligentiją 
eiti į darbininką, mases su išsilaisvinimo šūkiais ir socializmo 
siekimais, mums-jau žinomos. Žinome taip pat, kad išnaudojamieji 
tuos' siekimus greit suprato, draugingai pasitiko atėjusius -pas juos 
neskaitlingus inteligentus ir su dideliu ryžtingumu aktingai stojo 
į. kovą už skelbiamųjų idealų įgyvendinimą. Greta Vilniuje veikusios 
Lenkų Socialistų Partijos (PPS) organizacijos nuo 1892/93 metų ta
me pat Vilniuje pradeda reikštis lietuviškieji socialdemokratai. 

‘Tai buvo būrelis inteligentų ir darbininkų, slaptuose susirinkimuo- 
_se aętarinėjęs ir diskutavęs naujos Lietuviškosios Socialdemokratų 
Partijos (LSD) reikalingumą ir .jos sudarymo galimybes. Kad prieitų 
prie' tokių minčių ir pasiruoštų .klausimo teigiamam sprendimui., pa
minėtam būreliui reikėjo išspręsti daug neaiškių, painių ir tiems 
laikams kai kam stačiai nesuprantamų, sudėtingų_klauci-.ų;. Kad su
prastume,. prieš kokius sunkumus atsistojo LSD kūrėjai ir jos sieki
mų formuluoto jai , reikia nors apytikriai žinoti anų laikų visuomg- 
nėą, iš kurios tie kūrėjai .išėjo, nuotaikas ir aplinką, kurioj bu
simiems lietuviškiesiems socialdemokratams teko brandinti savąjį 
nųsistątytmą ir^su juo išeiti į viešumą. Lietuviškieji socialdemo
kratai nebuvo išėję iš lietuviškojo kaimo grįčių, jie nebeturėjo 
glaudaus sąlyčio su jau pasire-iškusiu lietuviu tautiniu sąjūdžiu, 
jie net nemokėjo lietuvių kalbos, nes buvo išaugę ir gyvenę lenkiš
koje aplinkumoje, tik.Lietuvos -sąlygose. Anų laikų pažangiosios min
ties ir lenkiškos kultūros Žmonės, kad ir augę ir gyvenę Lietuvoje, 
buvo iki gyvo kaulo, kraujo ir sąmonės lenkai, galvoję lenkiškojo 
gyvenimo katęgorijomis_ir sielojęsi tik Lenkijos ii- bendros tėvynės 
likimu., Lietuva šios rūšies Žmonėms, visai nekalbant apie kasdieni
nio tipo obivatelius, buvo neatskiriama Lenkijos dalis, išlaikiusi 
buvusios kunigaikštijos įeritorijos pavadinimą. Tūliems anų laikų 
lenkams kaipo atskira tauta egzistavo Žemaičiai-Žmuidzinai, tik jau 
ne lietuviai. Taigi, lietuviškiems socialdemokratams, kilusiems iš 
tokios, aplinkos ir joje gyvenusiems, reikėjo patiems įsisąmoninti 
Lietuvos reikalus, išskirti Lietuvą, kaipo dar gyvą organizmą ^»iš 
Lenkijos, .prašnekti apie priklausančią jai laisvę: .ir ryžtis į kovą 
ųž jos liaudies gerovę. Šitokia- galvosena ir drąsa išeiti su ja viešai 
anų laikų aplinkumai buvo baisi erezija, gi tokių .erezijų skelbėjai 
tuojau gaudavo piktą vardą. Anų laikų lenkiškoji visuomenė negalėjo 
suprasti, kaip iš jos tarpo, galėjo išeiti panašus atskalūnai, .siekę 
išjungti Lietuvą is bendros tėvynės. Šituo požiūriu pirmieji lietu
viškieji socialdemokratai, drįsę prieštarauti anų laikų apibūdintai 
viešajaį opinijai, yra verti didelio dėmesio, -ir jų atkaklus suma
nymai ir veiksmai yra u-žsipelnę rimtų studijų. Jog yra Laktas, kad 
tie.patys lenkiškieji sluogsniai davė "litviną” Juozą Pilsudskį su 
skaitlingu jam panašią draugų buriu iš PPS, bet tais ano meto lai
kais prieš J.Pilsudskį drįso atsistoti litvinai be kabučių, Dr.Andriui 
DomaševičiusAlfonsas Morauskis-ir visa eilė Vilniaus lenkiškai kal
bančių darbininkų, ..visai nesiskaičiusių su tų laikų pažangiausiais 
ir konservatyviausiais obivateliais. Juozas Pilsudskis, socialistas 
iš PPS, išlipęs iŠ rlvaliucinib ir socialistinio traukinio, susto
jusio •'‘Nepriklausomos’Lenki jos” stotyje, šis busimasis Lenkijos 
'maršalas, turėdamas prieš akis tikrą gimusią Nepriklausomą Lietuvą,

. j 
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. 4 ‘"Si nemažiau už Lenkiją troškusią laisvės ir savistovumo, nepa- 
sijidrovė jo iŠ tų pačių sluogsnių, iš kurių pats buvo kilęs, suor
ganizuoti. gėdingos Želigovskio avantiūros-, ’’brolių lietuvių” 
sugniuždintos ginklu ties Sirvintais ir Giedraičiais.

Iš to Šių dienų Žmonės gali spręsti, kokios galvosenos 
buvo- toji aplinkuma, iš kurios išėjo LSD kūrėjai, tad aišku, prieš 
kokių galingą srovę-;, jięjns reikėjo eiti; aišku ir tai, kad Dr.A. 
Domaševičiaus, A.Morauskio ir tūlų Vilniaus darbininkų vardai 
yra užsipelnę daug dėmesio ir garbingos vietos Lietuvos istorijos 
puslapiuose. Naujųjų laikų tūli lietuviai veikėjai, politikai ir 
net istorikai, liesdami LSD kūrimąsi ir veiklų, neatsižvelgdami į 
anų laikų sąlygas, visuomenines nuotaikas ir supratimų, tvirtina, 
kad 1893 m. LSD Žmonės išsiskyrę iš ’’Varpo” ir. varpininkų. Deja, , 
varpininkuose anais laikais nebuvo socialistų, tad nebuvo jiems 
iŠ ko išsiskirti. Kokie buvo anų laikų varpininkai, ir kaip su jais 
santykiavo pirmieji'LSD Žmonės, pakalbėsime vėliau.

Turėdami galvoje padarytas pastabas, eikime prie konkrečios 
ir faktines LSD kūrimosi medžiagos. Neturint šiuo metu savo rankose 
autentiškų šaltinių ir pasitikint vien atmintimi,' tenka pažymėti, 
kad Jono Biliūno parašytoje LSD dešimties metų sukakčiai paminėti 
knygelėje "IŠ musų praeities", partijos išleistoje 1903 metais, 
berods, minimas tūlas SponSi, kaip vienas iš tų, kurs kėlęs lietu
viškosios socialdemokratijas suorganizavimo klausimų. Minimasai 

■Sponti/ serbų kilmės, rusų armijpą,caro atsargos karininkas, aštuo
niasdešimtųjų metų pabaigoje atvykęs iŠ Minsko į Vilnių ir čia ‘sklei
dęs savo nusistatymų. Sponti kiek vėliau apsigyvenęs Gardine ir'dau
giau nebepasirodys. Minimas tapgi tūlas Vilniaus' darbininkas Urbona
vičius ir kurpius Grigalius Denisevičius (slapyvardė Gžegož).Kūrėjų 
tarpe buvo ir vėliau pagarsėjęs Feliksas Dzeržinskis , gana greit 
apleidęs kuriamos partijos eiles ir. įstojęs į Lenkijos ir Lietuvos 
Socialdemokratų Partijų (SDPartyja Krolewstwa Polskiego i Litw^) 
ir tuo pačiu laiku gyvenęs ir veikęs Kaune. Bet tikrieji LSD kūrėjai 
buvo Andrius Domaševičius .ir ekonomistas Alfonsas Morauskis, abu 
panevėžiečiai, kilę iŠ smulkiųjų, bajorų,.visa siela įaugę ir įėję 
į Lietuvos gyvenimų ir sielojęsi savojo krašto ateititoi.
Dr. A.Domaševičius ir A.Morauskis (slapyv. Lietuvis)_buvo tie, 
kurie slaptuose Vilniaus inteligentų ir darbininkų būreliuose 
svarstė LSD įkūrimo problemas, surašė jos idėjinės gaires, buvo 
jų įkurtos LSD Partijos darbo skatintojai ir nuolatiniai įkvėpėjai 
bei organizatoriai. -

1896 metais ir kiek vėliau Į įkurtųjų partijų įėjo šie 
paruošti Vilniaus darbininkai: Suknelevičius, Birinčikas, broliai 
Janulevičiai (odininkai), Kitelis (slapyv.), VefŽbickas (žuvęs 
191$. m. lenkams pirmų kartų užimant Vilnių), Adomas Laurusevičiųs 
(kurpius), Antanas Borkovskis (kiek vėliau pabėgęs* ir apsigyvenęs 
Rygoje, kad išvengtų arešto), Andruškevičius (Kauno kurpius) ir 
daugelis kitų, perėjusių, caro kalėjimus ir krėtimus,bei emigraci
jų, bet pasilikusių ištikimais LSD siekimams iki paskutinės savo 
gyvenimo dienos.

1896_ metų gegužės 1-jų Vilniaus nauj'os socialistinės partijos 
steigėjai / ‘susirinkę slaptai "miške, “priėmė * L i e tuvi 'Akosios Social- 
demokratijos motyvuotą programą* ir~"i5ios"partijos variu pradėjo ' 
platesnį organizacinį darbų* Vilnia uš~ da r 5i ninku ir amatininkų 
(kurpių, siuvėjų odininkų fr "kt". amatuose dirbusiu darbininkų) 
tarpe♦ Naujoji lietuviškame kovos bare pirmoji politinė organizacija 
įstojo į revoliucinę ir organizuotą akcijų ir į griežtų, bekompro- 
misinę kovų už laisve, nepriklausomų ir demokratišką Lietuvą ir 
ir už žmogaus išlaisvinimų iŠ pavergimo ir žmogaus žmogumi išnau
dojimo.

B
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Reikšminga ir tai. kad LSD (Elesdė) ir elesdie'čiai šią partiją su
darė ir savo veikią vystė Vilniuje, natūraliame ir gyvybiniame 
Lietuvos centre j. Mums netenka aiškinti ir kartoti, jog LSD, sie
kusi' Lietuvos išlaisvinimo, atkuriant laisvai apsisprendusią 
Lietuvos Valstybę, galėjo susidaryti tik Vilniuje. LSD plačiai 
užsimoti politiniai valstybiniai siekimai apėmė ir dengė visus 
kitus. paskirą besiformuojančią lietuviškąją grupią nacionalinius 
tiekimus, ■

Tuo metu, kai Dr. Andrius Domaševičius ir A.Morauskis, be
gyvendami Vilniuje , ieškojo busimajai LSD programai formu.lią, jas 
svarstė:iir diskutavo, Rygoje, be jokio ryšio su Vilniumi, susidarė, 
lietuvią socialdemokratą grupė, isvysčiusi gan plačią veiklą lie
tuviu darbininką tarpe, atėjusią į Rygos pramonės įmones ieškoti 
duonos ir darbo. Šios veiklos, centre buvo Vincas Mišeika, kilęs 
iš Linkuvos apylinkės ir studijavęs mechaniką Rygos politechnikumo 
institute. V.Mišeika buvo krislas Rygos žandarmerijos akyse. Jo 
butą nuolatos krėsdavo ir patį dažnai sodindavo į kalėjimą. 1894 me
tą pradžioje, Mišeika buvo paskutinį karpą suimtas ir išgabentas į 
Liepojaus kalėjimą. Išėjęs iš kalėjimo, V.Mišeika iŠ Liepojaus iš-' 
vyko į Ameriką, visą laiką gyveno Cikšgo je .kur priklausė Lietuvią 
Socialistą Sąjungai. ■ ’

■ Rygos pirmieji lietuviai socialdemokratai buvo sudarę pa
jėgią grupę... kuriai priklausė V\JahSevskis, tris metus gyvenęs Pa
ryžiuje ir tenai specializavęsis į siuvėjus, Grįžęs iš Paryžiaus, 
V.Jancevskis drauge su V.Mišeika pradėjo slaptąjį socialistinį dar
bą^ lietuviąithrpe, tuo pačiu metu dalyvaudami legalios Lietuvią 
Pašalpos draugystės kūrime ir veikloje.

1898 metais Rygos lietuvią socialdemokratą grupė užbaigė 
■savo veiklą. Jos suorganizuotą gan skaitlingą susirinkimą miške 
užklupo policija ir dalį dalyviu suėmė. Suimtąją tarpe buvo Kazi
mieras Bielskis, Pranas Eidukevičius, buvęs Vilniaus burmistras, 
bolševikams 1919 atėjus į Vilnią. Juozas Girijotas (visi trys 
Šaltkalviai), Valerijonas JanČevskis (siuvėjas), Vincas Saračinskis . 
(juodadarbis), Kazimieras Mickus £kati?lus) ir dar keli, kurią pavar
dės . nežinomos . K.Bielskis, V.Jancevskis ir J.Girijotas, išsilaisvi
nę is arešto, išvyko į Ameriką, tad tenai, turbūt, dar galima nusta
tyti ją veiklos Rygoje duomenis.

Prie pirm kštės jau.minėtos Rygos grupės priklausė malūno 
darbininkai Zaburas ir Ciapas- Pastarasis po 1904 metą areštą buvo 
pasodinta^ į Ryg^s centralinio kalėjimo vienusią korpuso vienišą 
celę, neišlaikė vienumos ir, eidamas i prausyklą, nutaikęs momentą, 
peršoko per aikštelės turėklus ir, krisdamas iš trečio aukšto,- mir
tinai užsimušė. Ciapas buvo kilęs iš Laižuvos apylinkės. Zabūras, 
pergyvenes visas revoliucijas ir didžiuosius pasikeitimus, prieš Šį karą, susilaukęs gilios senatvės, pasimirė’Šiauliuose, Veiklus 
ir išlaikytas Šios grupės dalyvis Ingas Saračin&kis, kilęs iš Žemaiti
jos, po minėtą areštą dingo be žinios.

Vienokios kapitalistinėje santvarkoje darbo ir gyvenimo są
lygos, kaip rodo Šis pavyzdys, padiktavo skirt įgą vietovią lie
tuviams darbininkams vienokius siekimus ir galvojimo būdus. Tai pa
vyzdys tiems galvočiams, kurie tvirtina, kad mandrios idėjos 
gimsta išmipakaušiuose be jokio ryšio su medžiaginėmis sąly
gomis '"’iriose tie pakaušiai gyvena.

—00———— - = ■■=—
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. - . VA L S T Y g E ir M O K Y K LA. __
/Tęsinys ref. ’’Pasaulėžiūra ir politika"/.

Praėjusiame numery "Pasaulėžiūra ir politika" temos rėmuo- 
: se teko nagrinėti šį klausimę grynai iš teisinės pusės, ir buvo 
prieita^prie išvados, kad pasaulėžiūros nuo politikos skyrimas yra 
viena įš svarbiausiu demokratijos sąlygų* Bet ar tai gali būti įgy
vendinama praktikoj, valstybiniame gyvenime? Nagrinėjant ši klau
simę ir teks pirmiausia apsistoti prie valstybės santykiu su mo
kykla.

Kaip anksčiau iš politikos sęvokos paaiškėjo,.politika ne
apsiriboja viena kuria nors gyvenimo puse, bet apima patį gyvenimę, 
jo išoriniame išsivystyme, tuo pačiu patį žmogų,jo santykius su 
šeima, bendruomene, valstybe ir žmonija. Politika savo veikla apima 
ne tiktai valstybės Įstatymu leidžiamųję, vykdomęję administracinę 
ir įstatymus kontroliuojančiu galias, bet taip pat įr socialiniai- 
Ūkinę ir kultūrinę sferę. Šiandien Šię bendrę politikos.sęvokę no- 
rima_demokratijos vardu suskaldyti į politinę, socialinę, ūkinę ir 
kultūrinę demokratiję ir tuo pačiu politikę atskirti nuo kultūros 
kultūrinės savivaldos vardu, o socialinį klausimę nuo ūkio /t.y.

i .politikę nuo ūkio/ socialinės demokratijos vardu. Bandoma^visus 
Šiuos klausimus teoriškai spręsti, pamirštant praktinę Siu klausimu 
pusę. Atsakant į šį klausimę, reikia pirmiausia prisiminti pagrin
dinį kiekvienos valstybės uždavinį, kuris yra ūkinė krašto gerovė 
ir kultūrine pažanga visu piliečiu, bet ne atskiru asmenų valstybė
je naudai. Valstybė! tuo pačiu politikai, išeinant iš jos socialinio 
įsipareigojimo taško, yra svarbu per ūkinį gerbūvį,pasiekti aukštes
nio krašto civilizacijos lygio ir sudaryti palankias sęlygas pasi
reikšti Žmonių kultūrinėms vertybėms.

Jeigu civilizacijos pagrindę sudaro mokslas, tai ir pagrin
dinis valstybės kultūrinės politikos uždavinys■turėtu būti žmonių 
mokslinimas ir Švietimas,' o tai ir turėtu sudaryti valstybės kul
tūrinės politikos pagrindę. Kad šita sąlyga butu išpildyta, neužten
ka vien.tik įvesti privalomę mokslę pradžios mokyklose. Visu pirma 
reikia tas mokyklas sukurti, vadinas, duoti mokymosi priemones mo- • 
kytoju kadrams paruosti ir paskui sudaryti patogias sęlygas tiek 
mokytojams mokyti, tiek mokiniams mokytis, vadinas, pastatyti mo
kyklas, įsteigti mokiniu bendrabučius, rūpintis visomis specialcmis 
mokslinėmis priemonėmis ir t.t. Kad tai praktiškai priklauso ne tiek 
huo išleisto mokyklinio įstatymo, o nuo valstybiniu pajamų dydžio,- 
biudžeto,, - netenka abejoti. Iš to aiškiai matyti, kaip glaudžiai 
yra suristas krašto ūkis su politika ir su kulturiniu gyvenimu. 
Nuo ūkio dalinai priklauso tiek krašto politinis, tiek Kultūrinis 
gyvenimas, bet ūkis nėra pats sau tikslas, b tiktai priemonė kraš
to kultūrinei pažangai siekti.

Kas gi bandoma įpiršti kultūrinės savivaldos arba kultūri
nės demokratijos vardu? Atjungti višę kultūrinę gyvenimę nuo poli- 
tikos, paliekant jį privačiu asmenų arba pasaulėžiūriniu organiza
cijų rankose, kurios būtu teisėtos Sity institucijų globėjos, o vals
tybės pareiga butu_jas tiktai ‘ekonomiškai remti ir, gal būt, kon
troliuoti, kad nebūtu prasižengiama su"valstybiniais įstatymais. 
Taigi, valstybinė mokykla..butu nebereikalinga ir ję pakeistu priva
tinė mokykla, kuri praktiškai daugumoj, ypač Lietuvos sąlygose, pe
reitu į vienos konfesinės’organizacijos rankas^ ir visovto pasėkoje 
turėtume privatinę, konfesinę mokyklę, ekonomiškai remiamę valsty
bės, vadinas, visu valstybėje gyvenančiu piliečiu, priklausančiu 
ir nepriklausančiu konfesinėms organizacijoms. Tai butu ekonominis 
piliečiu sąžinės laisvės pažeidimas, nesuderinamas su demokratiniu 
laisvės principu. Kad to nebūtu, valstybė turėtu arba visai ekono-
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miskai privačių mokyklų neremti,.arba remti visas privačias ir 
konfesines mokyklas lygiai. Pirmuoju atveju turėtų aiškiai nuken
tėti žmonių mokslinimas, nes Lietuvos sąlygose privati mokykla be 
valstybės paramos ekonomiškai negalėtų išsilaikyti, o tada vals
tybė irgi negalėtų irgi negalėtų reikalauti privalomo mokslo įvedi
mo. Antruoju atveju valstybė tikrai nebūti^ ekonomiškai tiek pajė
gi, kad galėti^ visas privatines mokyklas lygiai remti, pvz. vietoj 
vienos valstybinės gimnazijos .Klaipėdoje mažiausiai raketų keturių: 
.katalikų,' evangelikų, žydų ir, tikriausiai, dar vienos privatinės 
nekonfesinės gimnazijos. Valstybės išlaidos butų keturgubos, o iš 
biudžeto mokykloms skirtų pinigų tas pats kiekis, dėl to mokytojų 
algos turėtų keturis kartus sumažėti, o tokiu atveju_vargu ar at- 

- siras norinčių mokytojauti. Taigi, valstybe taupiai ūkininkaudama 
. pagal principą mažiausioji s išlaidomis pasiekti didžiausių rezul

tatų turi pasirinkti valstybinės mokyklos kelią, ypač Lietuvoje, 
ūkiškai, dar labai atsilikusiame'ir‘ nepajėgiame, krašte. Privatinės 

. mokyklos, steigiamos valstybes piliečių iniciatyva, irgi turėtų 
būti*leidžiamos. bet'ekonomiškai nebūtų valstybės remiamos, o turė
tų išsilaikyti nuosavomis pastangomis.

’ Taigi, politika ne,išvengiamai per mokyklą turi įsijungti į
krašto kulturinį -gyvenimą, bat ar dėl to -ji jau tampa pasaulėžiū
rinę? Taip, kaip valstybinė mokslą negali būti komesinė, taip 
lygiai ji negali būti pasaūlė žiūrinė’nes jos pagrindinis tikslas 

-negali būti vienos kurios nors pasaulėžiūros įskiepijimas, bet žmo-
•• nių mokslinimais. Tuo labiau, kad ir pats mokslas r-aiškindamas gy

venimo reiškiffius iJ3 formaliosios pusės, niekuomet nėra ir negali 
būti, pasaulėžiūrinis arba konfesinis, nes pasaulėžiūros pagalba 
žmogus aiškinasi’pasaulio reiškinius iš kaųzalines pusės. Kaip

- nėi;a pasaulėžiūrinės, konfesinės matematikos, taip negali būti 
pasaulėžiūrines valstybinės mokyklos. Bet čia kyla klausimas, kaip 
bus su tokiais dalykais, kurie yra griežtai pasaulėžiūriniai, kaip 
pvz. religija. Šiuo klausimu paprastai yra 3 nuomonės: 1) religi
ja dėstoma kaip privalomas dalykas; 2) religija valstybinėj mokyk
loje, visai nedėstoma, bet’paliekama konfesinių organizacijų, baž
nyčių žinioje ir 3) religija dėstoma kaip neprivalomas dalykas, 
paliekant šiuo klausimu, pasisakyti vaikų tėvams, Privalomas reli
gijos dėstymas valstybinėje mokykloje butų lygus politikos pajungi
mui pasaulėžiūrai, o tuo pačiu ir žmogaus sąžinės laisvės pažeidi
mui. Bet. ir priešingas atvejis - religijos išjungimas i-š mokyklos - 
butų suteikimas mokslui primato prieš pasaulėžiūrą.. ir prieš žmogų. 
Teisingiausiai atrodo tretysis atvejis, kad religija turėtų būti 
dėstoma; mokykloje kaip neprivalomas dalykas, mokiniams arba jų 
tėvams paliekant šiuo klausimu lemiamą Žodį, ar jie nori religijos 
dėstymo kurioj nors jų .pageidaujamoj konfesinėj formoj, ar nenori. 
Pirmuoju atveju valstybinės mokyklos pareiga būtų susitarti su tė- 
vais'ir atitinkamomis konfesinėmis organizacijomis, bažnyčiomis dėl 
pamokų skaičiaus, ir jų apmokėjimo. Taip* atrodo, geriausiai išsi
spręstų šįs klausimas, . ir būtų išeita iš tęs ginčų klampynės, ku- 
rios^tiek daug randamą praeities L^tuvos kultūrinėje politikoje.
Bet,Čia kyla .dar vienas klausimas, ar valstybinė mokykla, palikdama 
religijų klausime pasisakyti vaikų tėvams, neatiduoda ir viso eti nio- 
moralinio auklėjimo tėvams ir konfesinėms organizacijoms. 0 ar nė
ra tėvų tarpe tokių, kurie neišlaiko bet kokios kritikos eti ni n-rnn- 
taliniu atžvilgiu, o tarpę konfesinių organizacijų tokių, kurios 
prasilenkta su pagrindiniais vakarietiškos humanistinės etikos prin
cipais, pvz., girtuokliavime skęstų ir prostitucija besiverčią tė
vai arba mahometoniškoji konfesija, leidžianti po'ligamiją, nesude
rinamą su-vakarietiška" humanistine, daugumoje krikičioniska, etika. 
Dėlto valstybinė mokykla neišvengiamai turi rūpintis mokinių etiniu 
lavinimų, ir jeigu praeity tai dalinai atlikdavo konfesinės.organi
zacijos per religijos pamokas, vadinas, be grynai religinių’pašau-
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lėžiūriniu klausimu nagrinėdamos ir pagrindinius etikos dėsnius, 
Šiandien aiškiai atsiremiančius į pagrindinius humanistinės etikos 
principus. Salia buvusiu privalomu estetikos pamoku, py?., paiSy- 

. bos, muzikos ir t.t, turėtu būti įvestos privalomos etikos pamo
kos visiems mokiniams, o tiems* kuriy tėvai arba jie patys norėty, 
.buty be to dar dėstoma religija vienos ar kitos konfesijos dvasi
ninku. Tada etikos kursas, apimąs žmogaus santykius su kitu žmo
gumi ir su visuomene, galima būtį daug plačiau.iišeiti ir giliau 
panagj?i'nėti Žmogaus santykį su visuomenę, kuris demokratiškai 
besitvarkančioje valstybėje vaidina svarbu vaidmenį ir sudaro mo
ralinį jos pagrindu. Iš kitos pusės - religijos pamoku metu lik
tu daugiau laiko, ir buty galima giliau panagrinėti religines tiesas, 
kad augty sąmoningai tikinčiujy ir mažėtu tik formaliai tikinčiu- 

: jy Skaičius. Kad tokiu būdu buty pasitarnauta pasaulėžiūrinei 
tolerancijai ir taip būtu gžlima kovoti su_bet kokiu fanatizmu, 
paprastai jDasibaigįanČiu kuria nors diktatūrine forma, netenka 
abejoti. Jei .dar iškiltu klausimas, kad tokiai privalomai etikos 
pamokai reikėtų paruošti atskirus mokytoju kadrus, kas praktišką 
šios pamokos_vykdymę vėl sukomplikuotu, tai tekty tik atsakyti, 
kad dalyje mūšy pradžios mokyklų Lietuvoje religijos-tikybos 
kursai taip pat nebuvo dėstomi kunigu, bet tam darbui labai menkai 

' pasiruošusiu pradžios mokytoju, kuriems dėstyti etikos kursas bū
tu daug lengviau, o sunkesnį religijos dėstymo kuršę turėtu dėsty
ti tik tam darbui gerai pasiruošę dvasininkai-kunigai, tuo labiau, 
kad pasitaikydavo paradoksu, kad netikintis mokytojas turėdavo 
mokykloje mokyti tikėjimo tiesy.

Išvadoje tekty suglaustai dar vienę kartę viskę apibrėžti, 
kad pasaulėžiūros nuo politikos atskyrimo principas mokykloje turė
tu pasireikšti tuo, kad religija būty valstybinėse mokyklose dėsto
ma kaip neprivalomas dalykas, pagal tėvy pageidavimę.'

J.Valaitis.

======00====== 

'•DIEVO NUOLAIDOS" ŽMONIJOS PAŽANGAI.

Pastaręjį Šimtmetį dėl gamtos mokslu pažangos ir ryšium 
su' ja bendruomenės gyvenimo pakitėjimo atsirado veiksniu, kurie 
verčia kiekviena, dar gi bemoksli, susimęstyti dėl dvasininku 
skelbiamos Dievo valios.

*Prieš 50 mėty Lietuvoje, jei kas suabejojo dėl šešių pasau
lio kūrimo dieny, dėl sukūrimo vyro iš molio, o moters iš šonkau
lio, dėl Adomo ir Ievos suvalgyto rojaus obuolio, arba jei kas nepa
tikėjo velniu, vaiduokliais ir kitokiais stebuklingais reiškiniais, 
tas buvo apšauktas bažnyčios priešu, bendruomenės nelaime, prakeik
tuoju. Prieš pat šį karę giliausiame Lietuvos užkampyje ir labiau
siai atsilikęs senos kartos klebonas jau nebedrįsdavo versti tikėti 
minėtais ir panašiais dalykais žodis žodin, kaip parašyta senovės 
raštuose. Dabar jau skelbiama, kad šie dieviški apreiškimai, duoti 
žydy tautai, reikia mokėti suprasti ir kiek kitaip vaizduotis, negu 
nusakyta prastais žodžiais. Dievo tiesy ir valios pažinimas reikalau- 
jęslabai didelio mokslo ir dar be to vėl Dievo malonės - Dievas turįs 
paslaptingę tikslę nepasakyti savo tiesy ir. valios taip aiškiai, 
kad kiekvienas suprastu.

Dėl Dievo apreiškimy neaiškumo yra kilę daug nesusipratimu 
ir net kraujo praliejįmo. Ib šiandien įvairios bažnyčios ir tikybos 
negali užbaigti ginčy, kuri krikščionybės kryptis yra- Dievo tiesy ir 
valios nešėja,jau nekalbant apie islamę, budizmu ir kitas nekrikš-
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čioniskas religijas. .Toji tikyby nesantaika įgalina kiekvieną žmo- * 
gy. svarstyti api^j'"Dieve.' tvarką" Šioje žemėje ir daryti .išvadas.

. ; iTįkyby. mokėlo knygo’s sako., kad Dievas, baudžiąs tautas dėl 
nuodėmingo jy n'arry gyvėnimo--įvairiomis masinėmis nelaimėmis: badu.j 
maru-, karu. Dėlto maldose- -yra posakiai:"duonos musy kasdieninės duok 
mums Šiandien"-, arba' "nuo bado,maro., ugnies ir karo gelbėk mus". 
Ik tiesy,.- isto'rijos faktai liudija, kad užkrečiamos ligos, nederlius, 

' iabaį;d.a.žiiai' lankydavo Europą ir Aziją. Siy dieny laikraščiai pra
nešakad', badas ij greit plintančios ligos dabar terioja-kai kuriuos 
nekulturingus kraštus. Bęt jau nuo to laiko, kai-mokslininky nuro- 

- dymąis ūkininkai pradejo tiksliau .panaudoti-vaismainį, dirbtinas 
trąsas, sėHy ir gyvuliy •$trankę 'ir kitomis priemonėmis didinti der- 
liy, bado šmėkla ėmė nykti iš pasaulio. Kada iškilo viešumon, kad 
savininkai naikina maisto’ produktus„užuot pardavę juos pigia kaina, 
ir trumparegiams paaiškėjo, kad ."duona kasdieninė", ir badas yra ne 
"Dievo padarinys, o pačiy žmoniy reikalas.

Dėl medicinos mokslo pažangos, :ry-'šiųm: su skiepy panaudojimu, 
ligoniniy. tinklo- išlėtintu ir higienos reikalavimų įsisąmoninimų 
maras ir kitos, užkrečiamos-ligos taip apvaldytos, kad jos jau nebe-.; 
sudaro pavojaus ištisiems, kraštams ir miestams, o tik pavieniams 
asmenims. i-

•-Panaudojus tvarkingą'trobę.siy statybą .iš nedegamos medžiagos, 
dumtraukiy priežiūrą, ugniagėsybo'a .organizaciją ir draudimą nuo gais
ro, ugnis jau nebegąsdina žmoniy tokiais nuostoliais turtui, kokie' 
būdavo seniau. -Tik.vieno šimto mėty laikotarpyje maitinimosi, 
sveika tingumo tę> taipgi ir asmens bei turto saugumo reikalai tiek 
pagerėjo, jog Dievas lyg"išklausė" maldy ir liovėsi baudęs Žmoniją 
bado, maro ir ugnies rykštėmis., pasilikdamas sau teisę plakti tik 
pavienius asmenis, neatsižvelgiant,ar jie jam yra ištikimi,ar ne. 
Įdomu išsiaiškinti, kad.buvo priežastis tokios Dievo malonės. Gal 
Žmonės pasidarė mažiau nuodėmingi nėgū seniau? Anaiptol! Pakanka ap
žvelgti platesnę aplinkuma arba paklausyti musy kunigy pamoksly. 
Dievo malojiė gludi kaž kur kitur. >Kasdieninio gyvenimo reiškiniai 
rodo, kad Dievas veikiau gailisi- drausmingo ir tvarkingo žmogaus, 
negu pamaldaus. Dievas greičiau pasigaili Žmoniy turto, kada ugnie- 
gesiai, panaudodami visą patirtį, naikina gaisro židinį, negu kad 
prietaringieji krapina ugnelę švęstu vandeniu ar šmilkina šventos 
Agotos duona. Dievaja skubiau į pagalbą ateina tam ligoniui, kuriam 
suteikiama medicinos.pagalba, negu tam, už kurį laikomos pamaldos. 
Susirgęs kunigas ar vienuolis nesitenkina maldomis ir, užuot važia
vęs į Siluvą_ar kitą-stebuklingą vietą, skubą pas gydytoją "specialistą.

- • KUlturingyose. kraštuose bemaž jau išnyko daugelio tikyby-
pažiba - elgesy armija, kuriy duona kasdieninė buvo išmalda, *o malda 
jy amatas'. -Valstybės valdžia organizuoja žmonėms pagalbą ligoj, nuo 
nelaimingų, atsitikimy, senatvėj, nedarbe. Palengva atkrinta reikalas 
melsti Dievą ir turtuolius duonos' apsiginti nuo bado.

Bado ir maro nelaimės mažti kultūringuose kraštuose turi bū
ti skaitomos bausmėmis už menką supratimą ir panaudojimą gamtos 
mokslo-, atradimy ar už perdidelį pasitikėjimą maldos galybe, o ne už 
neištikymybę Dievui. Ryšium su šiuo karu ir atomine gadyne atėjctj 
laikas išlaisvinti Dievą iš tarnybos medžiaginiams žmoniy interesams, 
o maldai skirti gilesnę prasmę.

XX amžius, galima šakytix padėjo archyvan .badą, marą ir 
ugnį, kaipo.atgyvenusias'Dievo rūstybės rykštes. Tačiau karas, toji 
pati skaudžiausioj! Dievo rykštė, dar stipriai tebelaikoma Dievo 
rankose. Per paskutiniuosius JO mėty didelė žmonijos dalis buvo 
du kartus labai skaudžiai išplakta. Gali būti, kad greitu laiku 
vėl bus plakamos dar atviros Žmonijos žaizdos, neužgijusios po ką 
tik baigto karo. Negana, kad karas yra masinis žmoniy išsižudymas, 
jį lydi ir kitos jau minėtos Dievo rykštės: badas arba didelis
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maisto nepriteklius, limpamos ligos ir gaisrai dėl bombonešių Še
riamos ugnies. Nejaugi žmonijai lemta amžinai kęsti karus? Nejaugi 
neįmanoma taip susitvarkyti, kad nereikėtų laikyti kariuomenių 
kiekvienoje valstybėje ir gaminti ginklų? ■’

Dievo reikalų žinovai tvirtina, kad karas esąs Dievo spren
dimo vykdymas, o; ne pačių žmonių prasimanymas. Karai vykstą dėl’ 
Dievo valios, kai Žmonija ar jos dalis pridirba nuodėmių ir nėat- 
gailauja. Sis 1939-194-5 metų karas didele dalimi kilęs dėl lietuvių 
tautos nuodėmingumo. Lietuvių, taukai tenka kuone didžiausio kalr-

■ tininko_vaidmuo.- Kas abejoja šio tvirtinimo teisingumu, tepers- 
kaito mūsų vyskupų Sfeirecko, Brizgįo ir- Podolskio ganytojižką laiš
ką tremtiniams, surašytą .194-5 metais-ir paskelbtą tremtinių spau
do je. Ten*sakoma: "Karas ir kitokios nelaimės vyksta ne be Dievo, 
valios”ir leidimo"; "Visagalio'planuose’ir karai turi savo prasmę 
ir’reikšmę"; "Karai Dievo bausmė'pasauliuikuris užmiršta Dievą

' ir įstatymus"; "Palyginus musų tautos dorovinį gyvenimą caro re-’:
Šimo luiknis ir nepriklausomybės metais, turime apgailestaudami 
pripažinti, kad tauta nuolat žengė atgal doroje ir ištikįmybėje 

f Dievui'- "Neturime stebėtis, kad-Dievas leido laikinai netekti 
laisvės" ir’pan. Sis pirmasis ganytojiškas laiškas, skirtas trem
tiniams. lietuviams, yra svarbus ir •: budingas mūsų kultūras doku-?, 
mentas. Jame yra ir daugiau įdomių pasisakymų, pay.: dėl ste- 
būklų ir pranašavimų, dėl sąlygų dalyvauti tautos vadovybėje.
Sis- dvasiškos vyresnybės autoritetingas pamokymas turėtų būti 
skaitomas ne vien pamaldžių parapijiečių-, bet visų: lietuvių, ku- ’ 
riems rupi saugesnė ir šviesesnė mūsų krašto ateitis. Ganyto jiš-1 
kas laiškas išryškina vaizdą tu, kliūčių, kuri.ps stovi kovos kelyje 
dėl4nepriklausomybės atstatymo, dėl kūrybingos tautas vidaus santvar
kos.

Minėtomis ištraukomis mūsų vyskupai pakankamai aiškiai'duo
da suprasti: 1) karai yra Dievo valios-padarinys; 2) karai yra 
.Dievo priemonė ir įrankis neištikimai Žmonijai ar tautoms bausti; 
3) karų kilmės priežastys esančios ne šios Žemės, ne bendruomenės 
reiškinių plotmėje; 4^. karai būsią tol, kol žmonės bus nuodėmingi,, 
ir kol tautos bus neištikimos Dievui.r •

Iš tiesų, apgailėtinos dėl savo beprasmiškumo turi atrodyti 
-dievobaimingiems žmonėms demokratų ir socialistų pastangos sukurti 
amžinos taikos, santvarką. Katalikų'bažnytinės vadovybės įsitikinitau 
visi *Šių dienų politikų planai ir žygiai panaikinti karus,iš anksto- 
pasmerkti nepasisekimui, nes jie, užuot skelbę atgailą už nuodėmes 
ir skatinę-tikybinių praktikų atlikimą, rūpinasi pašalinti kaž ku
riuos ūkinius ir socialinius tautų ir bendruomeninių jėgų priešta
ravimus.- Kuo DieVas baustų Žmones, jei. karų nebūtų?'Karų, naikini-- .f 
mas - tai Dievo tvarkos griovimas, tai Žygis prieš Dievo valią, gali 
pasakyti ir turi pasakyti pamaldus katalikas.-- -

Tašiau Šių dienų socialistiniai ir demokratiniai politikai 
mano, kad pažadais‘pelno danguje ir nuostolių pragare negalima įgy
vendinti taikos. Žmonija perdėm nusiteikusi patriotiškai žemės ru
tulio atžvilgiu ir abejinga kalbinimams-daryti tekį biznį,kuris 
bus apmokamas svetima, ne Šios žemės valiuta. Prisimindami Europos 
istoriją, ypač viduramžių, politikai įsitikino, kad smurto priemonėmis 
neįmanoma Žmonių padaryti darbščiais-, dorovingais,ištikimais Dievui, 
laimingais. Niekad žmogus- nesijaus laimingas, vedamas prievarta 
ar į ano pasaulio aąngų,ar į komunistinį rojų. Jis visada kels maiš
tą' dėl laisvės ir visada tą kovą laimės.

. Šių dienų,politikai Žino, kad karai vyko seniausiais laikais, 
kur kas prieš krikščionybės pasireiškimą. Kariavo tokios tautos,’ 
kurios'-nebuvo .girdėjušios apie vienašmenį Klevą.,' 'ir daygi nepažino 

.. Žydų tautos, kuri tokį biblijos Dievą išpažino-. Teisingas Dievas 
nerturėjo pagrindo rūstintas ir bausti tokias tautas, kąip persai ir
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graikai-, kartaginiečiai ir romėnai. •
Šiandien konfesiniu mokyklą istorijos vadovėliuose nebeskai

čiuojama vienos., ar kitos tautos nuodėmės ir neaiškinama, kad tu 
nuodėmių dydis ir svoris buvo Dievo rūstybės priežastimi, atseit, 
karo. Panašiai yra įr medicinos vadovėliuose katalikiškuose univer
sitetuose* kur nestudijuojama stebuklingos ligoms gydyti vietos, 

.o tiriamos Žmogaus kūnor savybės.
. Nesenai užsibaigęs pasaulinis karas pareikalavo keliolikos 

milijonu žmonių gyvybių ir milijardu d&lerip. vertės turto, Sekan- 
■ tis gi po kokiiį 20-50 mėty, pasaulinis karas jau nebesitenltintv 

• šimtu milijonu gyvybių ir dar didesniu .sunaikinto turto kiekiu.
Zol- kas yra daug kliūčių pasaulio tautoms susijungti į vie- 

nę valstybinio pobūdžio sęjungę. Šiandien visas pasaulis dar suskal
dytas į daugybę priešiškai nusiteikusiu valstybiu-valstybėliu, nors 
šiandien jos visos yra, sudariusios lyg du blokus. Jei ne toji Susi- 
blokavimo draUSunė, tai ne viena valstybė rastu reikalę ginti savo 
nepriklausomybės ir kitu interesu pažeidimę ir pradėti karę su prasi
kaltusiu kaimynu. Dar neišgyvendinti nacionaliniai šovinistiniai po
linkiai turtuoliu grupių kiekvienoje tautoje. Žlugusios diktatū
ros dar ne daug kę pamokė, ir nemažai dar randasi besižavinčiu ir 
siekiančiu diktatūrinio rėžimo. Demokratija, palyginamai, dar mažai 
yra atsiekusi, socialiniai teis4ngėsnės santvarkos įgyvendinimo kelyje 
Dar galinga viena diktatūra, fanatiškai nusiteikusi smurto kelia 
padaryti žmonija laimingu.

* Ar. sėkminga bus socialiai demokratiniu jėgų kovS paimti 
į,s Dievo ranku paskutinę ir pačiu skaudžiausiu rykštę, Vadinamu karu? 
Bendruomenės raidos vaizdas verčia mus tikėti šio žygio pevykimu. 
Aplyginę buvusiu prieš 100 metu Europos bendruomenę su dabartine, 
randame daug pažengta valstybių suartėjimo kryptimi ir, svarbiausia, 
padidėjusiu darbininku įtakę į bendruomenės ūkio valdymę.

S±U dienu politikos vadovai jau ryžtasi dėti kertinį akmenį 
federa-linei viso pasaulio valstybei. Salinamos diktątūros> kaipo 
karo Židiniai. Jau planuojama aprėžti atskiru valstybių nepriklau
somybės pasaulio valstybių sęjjungos naudo!. Jau sukurta, nors ir tra
pi, įvairiu tarptautiniu įstaigų užuomazga. Visa tai yra tik pradžia, 
galima sakyti, tik pirmas etapas Ž^gio karams panaikinti.

Proto Medžiojimai kalba musu jausmams, kad žmonija, ženg
dama. 4 trečięjį tūkstantį metu, nebeturės.pasauliniu karu grėsmės. 
Karį, ir karalių istorija bus baigta. Ne be to, kad vienam ar kitam 
krašte kils sąmyšiai: besiruošięs diktatoriauti politikierius dar 
gali kartais atsirasti.

įsivaizduojant tuos laikus, kada Šiandieniniai vaikai bus 
žilagalviai senini, kyla Šitoks vaizdas:

2001 metais Vilniaus universitete bibliotekoje_studentas 
renLa medžiagų savo diplominiam darbui: "Lietuviu kultūros lygis 
antrojo pasaulinio karo metu". Jis atskleidžia lietuviu tremtiniu 
periodinės spaudos ryšulį, išėjusios 1945 metais Vokietijoje. 
Jis randa tenai ir musu vyskupu ganytojiškę laiškę._ir skaito jį, 
ir nesuimaįgalvęi ju išvedžiojimu. Kaip tai galėjo būti, kad lietuviu 
tauta caru rusinama ir provoslavinama., kada neturėjo nei savo mokyk
lų, nei spaudos, anot poeto žodžiu, "tamsi ir juoda", buvo dorovin- 
gesnė, negu nepriklausomybės 1918-1940,m. laikotarpyje? Kokios di
delės turėjo būti lietuviu tautos nedorybės, kuriomis užtraukė tokiu 
baisię Dievo rūstybę, kad jis leido kilti antrajam pasauliniam ka
rui. Toliau jis skaito: "Dievas leido lietuviu tautai netekti lais
vės.... savo užkietėjimu vertė Dievę, vertė visę tautę dar kiek 
ilgiau palaikyti ištrėmime, kol jinai visai apsivalys nuo nuodėmių..." 
(Cįonai pravartu pastebėti, led per trejus tremties metus mūsų išei
viai nei kiek nepakilo dorovėj; kokie buvo, tokie ir liko ir nesi-
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ruošia atsisakyti nuo savo įprastu didžiąją ir mažąją nuodėmiy. 
■Jei teisybę kalba ganytojiškas laiškas, tai mums,tremtiniams, 
niekuomet nelemta begrįžti savo tėvynėn).

Studentas, toliau svarsto: jei lietuviu tauta,atgavus ne
priklausomybę, nebūtą dorovėjg taip nusmukusi, nebūty, kilęs-ka- 

*’-ras ir t.t. Pabaigoje vyskupiško pamokymo jis randa grėsmingą po- ’ 
šakį: ”... jei kuris kitaip manytą (kaip ganytojiškam laiške apreikš
ta), tas niekad netiktą stoti prie mūšy tautos ir valstybės vairo..” 
ir vėliau suraminimąs ”....Fatimoje (Portugalijoje) Marija be to dar 
(1917 m) pareiškė, kad jei pasaulis bus paaukotas hekalšiausiai 
jos širdžiai, ir kad jei pirmais mėnesio šeštadieniais bus priima
ma komunija permaldavimui už nuodėmes, Rusija grįš prie Dievo ir 
įvyks-taika..' 9 ■ .

Ir palinko jaunuolis, ir susimąstė. Kokia tamsi turėjo 
būti antrojo pasaulinio karo išvakarėse lietuviy tauta, jei dvasiš
ki jos vadovybė rado, reikalą įspėti išeivius šalinti nuo tautos ir 
valstybės vairo visus, kurie neišgali patikėti Fatimos stebuklais 
ar kurie nesutinka su tvirtinimu, kad nepriklausomybė buvo mūšy 
tautos dorovinio nusmukime priežastis.
_ ■ Caro valdžia draudė spausdinti ne tik katalikišką litera

tūrą-, bet’ dargi maldy knygas ,. To jį valdžia laikė ypatingoje priežiū
roje kunigus ir kontroliavo dvasišky įstaigą "veiksmus. Buvo panaikin
ti vienuolynai ir t.t. Gi nepriklausomybės laikais padidintas vysku
piją, seminariją ir kity dvasišky įstaigą skaičius, bažnytinis 
mokslas pakeltas dvasinėse seminarijose ir teologijos fakultete.

’ Katalikiška propaganda ir draugijos atgavo laisvę. Mokyklose pri
valomas tikybos mokymas. Vyriausybėje,- ministeriy sudėtyje bemaž 
nuolatos buvo vienas kunigas, prezidentą taipgi supo kunigai ir pa
tarinėjo jam. Kairiyjy pastangos įvesti civilinę metrikaciją buvo 
atremtos ir t.t. Nebuvo jokią sąlygy_dorovei pulti.'Gal būt, dvasi
ninkai, panaudodami turimą laisvę, rūpinosi kuo kitu, pav., garbės ir 
valdžios bei turty įsigijimu, o ne savo žmoniy dorove. Nejaugiu 
kunigai, Evangelijos vadinamoji druska, buvo sugedus? Ganytojiškas 
laiškas neduoda pagrindo to paneigti.

Kokias išvadas turėjo pasidaryti kity yyriausybiy žmonės, 
perskaitę minėtą’vyskupą liudijimą apie lietuviy tautą? Kokia gi 
valstybė galėjo panorėti įsileisti tokius velnio išperas, kurie 
užtraukė antrąjį pasaulinį karą. Gal but, remiantis ganlaišku, 
buvo daroma trukdymą išeiviams emigruoti iš Vokietijos. Valstybiy 
atstovai U.N. susirinkime turėjo patikėti p.ViSinskiui, kuris tikri
no visą svietą, kad tremtiniai yra nusikaltėliai, piktadariai, kokią 
pasaulis nematė. Laimė, kad tik vienas p.Višinskis teperskaitė 
minėtą ganytojišką laišką. Nuosekliai galvojant, ir Vatikanas.-ir 
galingąją valstybiy politikai turėjo dėti visas pastangas, kad lie
tuviy tauta kuriuo nors klastingu būdu vėl neatgauty nepriklausb- 
mybės_ir, dar labiau nuodėmėse skęsdama ir smukdama dorovėje, vėl 
neužrustinty Dievo, kuris baudžiąs visą žmoniją pasauliniu karu.

”IŠ tiesy,_daug sunkumą ir trukdymą teko nugalėti aną 
laiką blaivią pažiūrą darbuotojams”, atsiduso studentas-istorikas 
ir ėmė ieškoti tremtyje išleistosios pažangios lįętuviy spaudos.

======oQo====== L.Juozaitis.

Kalbama apie Švietimą ir pageidaujama daugiau Šviesos. 
Mano Dieve, ką visa ta šviesa gali padėti, jei žmonės arba neturi 
akiy, arba tie, kurie turi, pagal įsakymą užsimerkia?! 

_________ _______
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1947 META I.

1947 metai buvo konferencijų metai pasaulio taikai kurti. 
Nors ji neįvyko, tačiau išryškėjo du pasauliai, kurie savo ideolo
gija, politika ir ūkiais iš pagrindu skiriasi.

Sausio 14 d. įvyko pirma konferencija (Paryžiuje), pati 
sėkmingiausia1 buvo susitarta' su ašies satelitais - Italija, Rumuni
ja, Bulgarija, Vengrija ir Suomija. Iš derybų eigos paaiškėjo, kad 
Vokietijos ir Austrijos klausimai bus- dar sunkesni.

Tačiau visi nesutarimai iškilo Maskvos konferencijoje 
kovo 10 d, dėl vokiečiy reparacijų, ju pramones~’RuEfo srities, 
anglių gamybos, Vokietijos valdžios ir jos sienų. Maskvoje paaiškė
jo du frontai: iš vienos pusės Amerika ir.Anglija, iš kitos - Soviė-r 
tu Sąjunga. Ju tarpe stovėjo Prancūzija, kaip taikintoja, bet la- 
'biau pasvyrusi į Amerikos ir Anglijcspusę. Iškilusius frontus 
kovo 12 d. ypač nušvietė prez. Trumąnas savo kalboje dėl pagalbos 
Graikijai ir Turkijai. Trumanas pareiškė, kad Amerika pasiruošusi 
gelbėti visas laisvąsias, demokratines tautas. Pirm? kart? buvo ■ 
viešai nurodyti du’gyvenimo budai-’, kuriuos tautos gali pasirink
ti: arba demokratinę sistemą, pagrįstą asmens laisve, arba dikta-' 
turiną, su smurtu, teroru ir visu žmogaus laisvių atėmimu.

Si? kryptį dar labiau išryškino gen. Marshall’is savo 
birželio 5 d. kalba. Jis pasiūlė visoms Europos Tautoms pagalbą, 
pakvietęs jas verstis^ kiek galint, iš.savu šaltiniu ir taip atstą- 
tyti paįrusį Europos ūkį. Ta proga buvo mėginta birželio 27 d. dar 
kart? sušaukti trijų ministeriu konferenciją ir rasti savo (tarpe 
kokį nors pagrindą' bendram darbui su toTševTZais. Ir Šitoji kon
ferencija nieko nedavė. Jos pasėkoje buvo sušaukta nauja konferen
cija iŠ 16 Europos tautu apsvarstyti Amerikos pagalbos projektui. 
Sovietu sąjungą- su savo satelitais joje nedalyvao.

Metu gale dar kart?,anot prancūzu minister!© Bidault, 
"paskutinį”,- lapkričio 12 d. Londono konferenci j-o je buvo pamėginta 
rasti savo tarpe" kontaktą. Bet ir ’ji nutruko; Maskvoje iškilę 
skirtumai ne tik nesumažėjo,, bet dar labiau padidėjo.Vakarai aiškiai 
atsistojo prieš Rytus. Ir Prancūzija,, neradusi jokio pritarimo 
Saaro sričiai, atsisakė toliau būti tarpininke.

Amerikos santykiai su Sov.Sąjunga įsitempė ne vien dėl 
Vokietijos.• Jie pablogėjo-ir dėl Tolimųjų Rytu* Marshall’iui 
atėjus į ministeriją, Amerikos užsieniu politika žymiai pagriež— 
tėjo; daugiau_jokiu nuolaidu Maskvai! - pranešė pasauliui radijas. 
Sukis virto kunu. Japonija baigiama raminti ir tvarkyt-versti Ame- - 
rikos dominija. Ypač Amerikos įtaka sutvirtėja Irane. Iš pradžių 
svyravusi, Irano vyriausybė vėliau palinko Amerikos pusėn-ir Sov. 
S?jungai-parodė nugarą. Turkija rado glob? Amerikos karinėje ir 
finansinėje pagalboje. Arabijoje Amerikos įtaka nesumažėjo, nors 
Palestinos klausimas sukėlė vis? arabu pasaulį; Saudi-Arabijoje 
amerikiečiu kompanijos ir toliau kontroliuoja arabu naftos šaltinius. 
Viduržemio jura, buvusi anglu valdžioje, pasidarė amerikiečiu jūra. 
Jai ginti Amerika rodo ne tik didelį politiku bet ir karinį dėme
sį. Tai liudija jos ten vizituojantys laivai. Dėl to visai supran
tama Amerikos pagalba Graikijai ir jos dėmesys Italijai. Atitraukus 
is ten kariuomenę, jos įtaka nė kiek nesumažėjo.

Ne tik.Azijoje ir Ėt/pcpoją. Amerika steigia ir tvirtina sa
vo gynybos pozijas, bet ir pačiame Amerikos kontinente. Petropolyje 
įvyko Panamerikos konferencija. Visos Amerikos valstybės nutarė gin
ti išpultą kuri? nors vien? jos valstybę. Tai nauja Monroes doktrina- 
Amerika.amerikiečiams. ,;Sąlia viso to Amerika stato atramos punk
tus tolimoje šiaurėje - Aliaskoje. Trumpa žinia apie tai, kad jos 
lėktuvai—milžinai sėkmingai perskrido poliaus sritį, rodo, koki? 
teikšmę Ši sritis turi Amerikos gynybos planams.
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Praėjusiais metais visur nutyso Amerikos gynybos linija 

ptieš tolimasnius bolševiką žygius. Salia ją prasidėjo ir kova su 
komunizmu, kaip penktąja kolona, atvirais Maskvos;agentais. Euro- 
pos viduje taip pat paaštrėjo vidaus frontai su gynybos jėgomis- 

.'prieš komunistus.
, Amerikos dėmesys siekia ir užjūrio kolonijas, kaip pvž.

-Indoneziją. Kiekviena ten kilusi revoliucinė banga gali nukrypti
■ į .komunistą vagą. Negalima nepaminėti ir_Indijos klausimo, Pakišta-
- noir Indijos nepriklausomybės nuo rugpiuOio 15 d. Nors abi vais- 

. tybės visai nepriklausomos, bet nenori skirtis iŠ britą, imperijos.
■ Ir antroji pusė, Sov.Sąjunga, pernai taip pat nedelsė., 

. n Visos rytą ir pietą-rytą, vadinamos ’’liaudies demokratijos',’ ' J y 
įgi jo vienodą formą pagal kurpalią, duotą iŠ Maskvos. ’ Jose . buvo 

r ••. panaikinta bet kokia opozicija. Be to, jos visos sutartimis suriš
tos su Maskva ir viena su kita tarpusavy. Prieš' Viduržemio Uoką

’ .. .(Graikįp, Italija, Turkija), globojamą Amerikos, stojo Maskvos ginsi
mas Dunojaus blokas. Atgijo Komiiįbernas (neva miręs 19^3 m.) Komin-

■ formo pavidale. Jo tikslas - praĮ.'.rižti p.riSšo gynybos linijas ir.
, .. stipriau įsiveržti į vakarą kraštus. Pirmuosius savo žygius'(Itali

joje ir Prancūzijoje) jis pralaimėjo. Maža to, jis sustiprino savo 
priešus. Prancūzijoje, pvz. padėjo de Gaulle laimėti savivaldybią 
rinkimuose, supurti vadinamą., "treciąją jėgą ’ iš demok.vatinią visuo
menės sluogsnią ir suskaldyti profesinės sąjungas,-kuriose lig šiol

. viešpatavo vieni komunistai. Panašiai vyksta ir Italijoje.
Anglijoje .Labor Party smarkiai kovoja su konservatoriais. 

Paskutiniu metu ji pakėlė kovą ir prieš komunistus.
. . • 'Tokie praėjusią'lietą frontai. Klausimas, ar toks su įvai-
„ risis pagrindais pasaulis galės taikiai gyventi, ar, priešingai, 
.toks sistemą įvairumas sukels jame kovą? Dal neaišku, dar trūksta 
paskutinio žodžio. Jis gali ateiti iš Tolimąją Rytą, iŠ Kinijos. 
Ten komunistai, Maskvos stumiami, pernai užėmė didelius Kinijos 
plotus. Reikia Žinoti, kad jie Sudaro plačią rinką Amerikos kapita
lams. Nenuostabu, kad Amerikos dėmesys yra nukrypęs į tuos plotus, 
ir iš greitosios pagalbos Europai žymi dalis pinigą .jau nuplaukė ■ 
ir maršalui Ciang-Kai-šekui.

Paskutinis žodis gali ateiti ir iŠ Graikijos. Dalį jos že
mės turi užėmę vad. ’’sukilėliai'’, komunistai. "Jie gauną pagalbos 
iš pietą-rytą ’’liaudies demokratiją" (Albanijos, Jugoslavijos, 
Bulgarijos) ir iš pačios Maskvos. Šiomis dienomis paskelbtoji 

generolo Markos graiką vyriausybė dar labiau sukomplikavo padėtį. . 
Ją, reikia tikėti ,* svarstys ir spręs UNO, nes taiką ardo ir tie, 
kurie ne tik de facto’pripažįsta Markos vyriausybę, bet ir padeda’ • 
jai (Maskva, Bielgradas). • ’

Paskutinis žodis laukiamas ir iš Austrijos ar Vokietijos, 
kur likęs (nežiūrint galybės griūvėsią) didžiulis'bramo'nės-apara
tai dar laukia savo tikrą valdovą. Ar bus viena Vokietija, ar .dvi, ■ 
šiuo tarpu dar neaišku. Yra žinią, kad bus dvi Vokietijos su viso
mis tokiais atvejais civilinio karo pasekmėmis. Istorija, netolima 
praeitis mus moko, kad kiekviena diktatūra žūva jos pačios užkuri-) 
toje ugnyje. ,

======o0o^--====-

Valstybė yra tam, kad padėtą vystytis piliečiams, o ne 
pilįečiai tam,, kad padėtą vystytis valstybei.

Julian Huxley.
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A PIE INDIJĄ.

Jau šeši mėnesiai kaip Indijoje, šitoje paslaptingoje, egzo
tiškoje ir pilnoje kontrastą šalyje, kur šalia pasakišką maharadžą, 
turtą bujoja vargas ir neapsakomas skurdas, kur milijonai žmonią 
miršta badu, kur seniausia kultūra susirišusi sd tamsiausiais prie
tarais, kur tolerancija žygiuoja kartu su fanatiška neapykanta, taigi, 
•šitoje Indijoje jau šeši' mėnesiai vykstąs konfliktas dažnai prasi
veržia kruvinais susirėmimais, pareikalaujančiais skaitlingą, žmonią 
auką. Kokios yra'šio konflikto priežastys? Ar tai yra religinio ar 
politinio pobūdžio Jtovos, ir iš kur jos kyla? Konflikto priežasčią 
tenka ieškoti tame milžiniškame religinio ir socialinio gyvenimo 
skirtume, kuris taip ryškiai skiria indus nuo mahometoną. Savo gyven- 

' -'toją atžvilgiu Indija nėra vienalytė. Ji susideda iŠ 225 milijoną 
indą,--kurie yra ■ šėmąją dravidą, pirmąją Indijos gyventoją1 bei prieš . 

r. 2000 metą į šį kraštą atėjusią indogermaną palikuonys ir iš 90 mili-
- joną mahometoną, kurie7kilę iš mongolišką užkariautoją ir indą kon

vertitą. Materialiniu atžvilgiu mahometonys yra daug blogesnėj padė-
- ’ty negu indai, kurie savo rankose turi šalies ūkį ir užima aukštas 

vietas valdžios įstaigose, nes jie gąu nuo seno buvo prielankesni 
europietiškai dvasiai, gi mąhometonys. tik paskutiniu laiku susirupi-

-• no pasekti indą pavyzdžiu. Dauguma stambiąją žemvaldžiu ir pinigą 
skolintoją yra indai, tuo tarpu mahometonys - samdiniai ir ūkininkai, 
kenkiantieji po aukštą mokesdią našta, kuri dažnai sudaro 2/5r skur
daus ją derliaus. Prie šią socialinią skirtumą prisideda religiniai, 
kurie yra beveik nesuderinami ir nesutaikomi. Dideliuose miestuose, 
kur pradeda formuotis pramonės proletarijatas, ir kur socialinė ne
lygybė ypač krinta į akis, dažnai užtenka tik kibirkštėlės, kad po 
relig'inią nesutarimą priedanga kiltą kruvina susirėmimai. Kaimuose 
religinės kovos tarp indą ir mahometoną yra retesnės. IŠ tikrąją, 
sunku pasakyti^ kur tą kovą priežastys yra religinio, kur politinio-

- socialinio pobužio, nes religija indą pasaulyje vaidina be.galo svar
bą vaidmenį. Pastebėtina, kad indą tikėjimas sugebėjo prisiimti- visus

s šia atklydusius svetimą tikėjimą elementus, tačiau 12 amžiuje Indijon 
atėjęs islamas visą laikę liko svetimas kūnas Indijos organizme.

Indo vidaus pasaulis labai skirtingas nuą mahometono. Indui 
viskas yra tikėjimas, ir viskas yra dievybė. Jis jaučia ję visur, vi
suose, gyvenimo reiškiniuose ir formuse . Panteistinė indą religija 
moko, kad visi pasaulio reiškiniai yra neturinti pradžios grandinė, 
kurioje kiekviena siela nuolat keliaudama ir įgaudama kitokius pavida
lus, galą gale susijungia su Absoliutu. Indą religija turi didelę 
įtaką į socialinį gyvenimą, nes ji moko, kad viskas pasaulyje vyksta 
pagal tam tikrą.vidujinį įstatymą. Visuomeniniam gyvenime tas Ma
tymas pasireiškia kastomis, kurią pagrindinės yra keturios. Kastai 
priklausyti galima tik per gimimą, ir toji priklausomybė yra pavel
dima. Taigi, indai pabrėžia Žmonią nelygybę, gi mahometonims tas yra 
ne tik svetima, let ir~priešinga, nes jie skelbia, kad visi Žmonės 
prieš Alacho veidą lygūs. Tačiau indai pasižymi labai giliu, mistiš
ku ir filosofišku protąvimu'1 ei.didele tolerancija, tuo- tarpu maho
metonys yrg griežti fanatikai, savo religiją laiką geriausia žemė
je. Karą jie laiko Šventu, nes pats pranašas skatino mušti',netikėlius,.' 
Nenuostabu, kad išsilavinęę, giliai protaujantis ir universaliai gal
vojantis indas nori vieningos Indijos, o mahometonys niekia atskiros 
valstybės, ir jie ją sudarė, pavadinę Pakistanu (Šalis švariąją, 
grynąją). Taip Indija datai* susideda iš dvieją savaimingą dalią - 
Pakistano ir Indijos. . •

Naujoji Indijos vyriausybė, atsistojusi prieš daugybę proble-. 
mą, dėl visą iš seno įsišaknijusią religinią, dvasinią ir soči ai i ni ą

- skirtumą ir prieštaravimą,nebegali ją įšspręsti. Tuo tarpu visokios
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pašalinės įtakos veikia ne taikomai, o kurstomai, ir atročįo, kad 
Indostano pusiasaly gali išaugti dvi priešu tautos. Tik vienas ;

„Mohandas Karamchand Gandhi, vadinamas '.’Indijos tėvu*’, pajėgdavo, 
kovojančius tautiečius privesti prie laikinu paliaubą ir išblaš
kytas jėgas nukreipti į vieną tikslą. Tačiau didysis indą laisvės 
kovotojas,^karščiausias kiekvienos prievartos priešas, S.m. sausio 
mėn. 30 d. žuvo.nuo fanatiško smurtininko rankos, ir pakrikusi tar-. 
pusavio kovose Indija nebeteko vienintelio ją jungiančio taikin
tojo, .kurį indai neveltui vadino Mahatma ^"didžios sielos vyras*’). 
JO mirtis Indijos vidaus gyvenime reiškia neužpildomą spragą, 
ir atrodo, kad su jo gyvybe užgęso paskutinės viltys surasti 
Pakistaną ir. Indiją jungiančius ryšius, kurie būtą stipresni už 
tuos dvasinius ir religinius prieštaravimus, kurie skiria abieją 
Indijos dalią gyventojus. .J.S

o0.o= 

r*S UŽSIENIO

Rublio nuvertinimas SSSR.

”...Labai charakteringa, kad rublio nuvertinimas SSSR dabar
vėl dalinai pagrindžiamas "sukčią, juodosios biržos prekybininką 
ir spekuliantą” sutramdymu. Visas pasaulis šį pagrindimą ironiškai 
komentavo: net ir komunistinė prievartos valstybė negalėjo sutruk- 

, dyti atsirasti spekuliantą klasei! Tačiau, iš tikrąją, yra kitaip,
ir padėtis aiškiau išryškįna režimo metodus, negu tai, atrodo, galė
tą būtį. Tokią spekuliantį. kokią buvo 1917 m., veikiant drakoniš
kiems sovietą įstatymams, seniai nebėra,arba jie veikia taip menkai, 

. kad nebeverti jokio dėmesio. Atliekamą rub.lią savihinkai dabar
buvo arba nedidelis skaičius "Stalino premijom" oficialiai apdovano
tą menininką, rašytoją, užsitarnavusią trestą direktorią ir kitą,

: kurie visiems matant pasidarė turtinį;!, džiaugėsi; "Sov.Sąjungos 
didvyrio"^ ”darbo didvyrio” titulais, arba tai buvo ūkininkai,

- kurie visiškai legaliai atliekamus mažą savo 'sodybą (šalia kolchozą) 
produktus galėdavo parduoti aukštom kainom miestą gyventojams.

.. Rublio nuvertinimo dekretas juos, nežiūrint visos ją ištikimybės ir 
.‘tikėjimo, pavadina sukčiais ir spekuliantais, kad saugumo policija 

vėl galėtą pradėti ūkininką medžioklę, rinkti juos i darbo, stovyk
las, pristatyti prie didelią geležinkelią, kanalą, kelią staty
bos darbą, kišti į Azijos kasyklas ir kad tuo įgalintą įvykdyti 
gigantišką ketvirto penkmečio atstatymo užsimojimą, kitaip tariant- 
naują Sov.Sąjungos apsiginklavimą. . „Neue ziir-_cher ^itung"
Palyginimas.. ♦. .

• “ z '‘New York Times" daviniai, kiek rusą ir amerikiečią dar
bininkas dirba už įvairius produktus:

. T* 11 O

Už svarą kviet. duonos
cukraus

rusas

H 

lt

lt

1,15 litr. pieno 
svarą kavos . '■ 
naują kostiumą

-vai. '/o mm.I54
- 78 ’’
14 " 6 min.

178-580 vai.

amerikonas.
vai. 7'mm

5 min

28 vai.

5 min.30sek
10 ”
22 " 30 "

Tikrai - įamžintas proletarijatas!
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Pasiskirstymas pareigomis...
Sąryšy su sausio mėn. streikais Dr.Kurt Schumacher,SPD pir

mininkas; Esslingene .pareiškė, kad socialdemokratu, partijos užda
vinys es^s dirbančią ją valios skatinimas, o. ODŲ., pagal jos sociolo
ginę struktūrą, tenkąs uždavinys veikti į ūkininkę, ir turtingują 
tiekimo valią...

Politikuojančios katalikybės pralaimėjimas Prancūzijoje.
Prancūzijos ateičiai, o taip pat ir bendram Europos politikos 

vystymuisi ateityje didelę reikšmę turi politikuojančios kataliky
bės ••pralaimėjimas Prancūzijoje. Krikščioniškoji liaudies partija 

_(MRP)V kuri savo struktūra atitinka vokiškąją CDU, pergyvena tokią 
krizę, kaip retai kuri partija kada, pergyveno. MRP netikėtai iški
lo tuojau po Prancūzijos išlaisvinimo, Ji buvo rinkinys visą ele
mental, kurie .socialinius ir dalinai socialistinius siekimus parė
mė krikščionišku pagrindu. Tačiau greit pasirodė, kad partija socia
listinį elementą vis daugiau slopino, gi partijos vadovybė pamažu, 
bet užtikrintai varė reakcinę politiką, remdamasi krikščioniškai- 
socialine etika. Panašiai kaip ir vokiškojoj CDU, partijoj atsi
rado didęlė įtampa, kuri aiškiai neprasiveržė dėl to, kad nebuvo 
jokios dešiniosios partijos. Pasirodžius de Gaulle su "Liaudies 
Unija", dešinysis "krikščioniškos liaudies partijos" elementas, kaip 
vaizdžiai'rodo praėjusią metę savivaldybię rinkimai, išsprūdo iš 
pažangiosios katalikybės prieglobsčio. Partija prarado pusę sąvo 
balsę, ir politiniame Prancuą^os gyvenime atsidūrė trečioje vietoje.
• ,? Pc to, kai "krikščioniškoj liaudies partijoj" dešinysis 
pparnas atsiskyrė nuo kairiojo, įmanoma, kad tarp pastarojo ir socia
listą įvyktą suartėjimas, kuris toli prašoktę iki šiol įprastos 
parlamentinės’ koalicijos ribas. Apie tokią galimybę buvo kalbėta 
.ir paskutinėj prancūzę socialistę konferencijoj, tačiau ji negalėjo 
gauti.aiškią formę,_kol krikščioniškoj liaudies partijoj nebuvo at
skirti pelai nuo grūdę.

Dabar tai.įvyko ir, jei simptomai neapgavo, tai Prancūzijoje 
vystosi nauja laisvę socialinię jėgę formacija,’sukelta naujos po
litinės padėties.

■ Kadangi Italijoje pastebimi irgi panašus dalykai ir, pagaliau, 
Vokietijoje taip pat žinoma, kad CDU yra partija, susidariusi"iš 
nežinojimo ką daryti"ę be tikslaus politinię uždavinią apibrėžimo, 
tai ateityje ą^ali pasirodyti- naujos demokratinio socializmo koncen
tracijos perspektyvos.

=== ===..■ "S.Monatshe fte".

Planuojama Rytu Europos ištremtąją socialistę organizacija.
Exchange agentūra praneša, kad Londone planuojama_sudaryti 

ištremtą Europos socialistą organizacija. Jos uždavinys butą pa
laikyti kontaktą su vak.Europos socialistinėm partijom ir internacion 
naline soc. konferencija.. Toji organizacija taip pat turėtą susiriš
ti su prijaučiančiais socialistams draugais rytą Europoje. Londono 
socialistiniai sluogsniai mano, kad oficialiosios rytą Europos socia-

■ listinės partijos ateityje Socialistiniame Internacionale neturėtą 
dalyvauti. . ’ • „ . |"Nouvelles de France".

_ e== ===
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Komunistęi Agentai Palestinoje.

■ Anglija pasiuntė Amerikai notą, atkreipdama pastarosios 
dėmesį į tai, kad dalis Palestinon atvežtu. 15-000'žydą,kuriuos 
britai savo laivais pergabeno, buvo komunistai. 16 rastą, pas 
žydę emigrantus dokumentą paaiškėjo, kad dalis ją priklauso ko
munistę partijai. Amerikos Užsienio Reikalą Ministerija nesutiko - 
iki šiol duoti šiuo reikalu paaiškinimą. .

Nouvelles 'de Prance

16 Berlyno dingo 5000 vokiečię. ■ ’ ■ , .
- Exchange Agentūra Berlyne praneša: "Berlyno miesto įgalio-
.. tinię susirinkimas vienbalsiai priėmė rezoliuciją (nesutinkant tik
SĖD), kurioje išreiškiamas nepasitikėjimas policijos prezidantu

j Markgrafu, buvusiu policijos viršininku ir Laisvos Vokiečię Kari-
. nįnkę Sąjungos Maskvoje (gen.Paulus’o arm.) nariu. Nepasitikėjimas 
-motyvuojamas tuo, kad iš Berlyno per paskutiniąsias savaites dingo 5000 vokiečię, ją tarpe 1258 jaunuoliai, tačiau policija nesiė- 

. jokią rimtą Žygią šitam įvykiui išaiškinti;’ "Geist u Tat"' ‘

N. Petkoje ^"prisipažinimas"
-- - „Pasmerkus mirti Bulgarijos ūkininkę vadą 'Nikoly - Petkovą,

pasaulio’ spaudoje pasigirdo protesto balsai prieš šią juridinę’ 
.žmogžudystę. Kaip atsakymas į protestą, pasklido gandas, jog Pet- 
.kovas prisipažinęs įkaltas. Londono "Times" pažodžiui perduoda 
paskutinę Petkovo "prisipažinimo" kalbą teisme: "Nuo 1925 metę.aš 

.. esu ūkininkę sąjungos narys. Vieninteliai politiniai metodai, ku
riuos pripažįsta mano partija ir aš pats, yra laisvi rinkimai ir 
spaudos bei politinię susirinkimą laisvė. Ūkininkę Sąjunga niekuo
met nedalyvavo konspiracijoje. Aš nebijau likimo,, kuris mane da--_: 
-bar ištikš. Taip pat nebijau koliojimo išdaviku. Mano tėvasair mhno 
brolis taip pat buvo nužudyti Sofijos gatvėse ir apšaukti' išdavi-..
■kais, tašiau bulgarę tauta vėliau juos paskelbė didvyriais. Aš ' 
niekad netarnavau bulgariškai ir užsienietiškai reakcijai. 
Aš dsu nekaltas!".

Kryžius ir Kardas.
Londone pasirodančios "Ispanę Žinios" praneša': "Mes ką 

tik gavome Ispanę Karo Akademijos karininkę, prisiekiančią bažny
čioje, nuotrauką. Uniformuoti karininkai stovi prieš Marijos 
paveikslą katalikę 'bažnyčioj, sustingę fašistinio.sveikinimosi 
pozoj.

"Manchester Guardian" korespondentė rašo, kad praėjusią 
metą rugpįučio mėn. gale ji dalyvavusi vienam teismo procese. 
Salėje ant slėny šalia fašistinią ispanišką ženklą buvo pakabintas < 
kryžius. Kaltinimą ir gynimą pravedą kariuomenės"advokatai". Kalti
namasis buvo kaltinamas, kad pilietiniame kare daiyvavęs"maištinin- 
ku", tačiau jis tai neigė. Gynėjas savo kalboje pareiškė, kad kal
tinamasis jau pakankamai prisikentėjo per kalinimo laiką (nuo 1945 
metą kalėjime^be teismo!) ir, be to, neturi vienos kojos. Procesas 
tęsėsi pusvalandį. Kaltinamasis nuteistas -20 metą kalėti.

"Osservatore Romano", Vatikano oficiozas, rugpiučio mėn. 1 d. 
buvo įdėjęs ilgą straipsnį apie Franko baudžiamąją sistemą. Ji buvo 
labai išgirta ir, be to,.straipsnyje buvo paminėti "tė^-ški popie
žiaus interesai". "Geist u.Tat".

==-===o0o======
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■ MŪSŲ MARGASIS GY'VENIMA'S. '

Studentai stovyklauja. ■ ’

įvairiais laikais įvairūs dalykai madoje. Tremtyje studen
tijos gyvenime, atrodo, įėjo į madą stovyklauti. Po pirmosios 1946 
metą. vasary stovyklos Kresbrone prie Bodeno ežero,1946-47 m. žiemę 
turėjome jau dvi stovyklas: Hinterzartene ir Miihlbache, o 1947 metę, 
vasarą stovyklą, skaičius išaugo iki šešią: ateitininkai stovyklavo 
prie Starmbergersee, tautinihkai prie Konigsee, varpininkai prie 
Chiemsee, Šviesininkai prie Chiemsee ir Bodensee ir socialdemokra
tai prie Chiemsee. 1947-48 metą žiemę vėl turėjome stovyklas-: Vor- 
arlberge stovyklavo skautai ir ateitininkai, o Šviesiečiai stovykla
vo Schwarzwalde.

Ne mano uždavinys būtą aprašyti visas šitas stovyklas su ją 
pramoginiais džiaugsmais, kurią tikrai kiekvienoj stovykloj netrūksta. 
Aš Gorėčiau tik atkreipti dėmesį į tai, kad šios stovyklos taip pat 
prisideda prie ‘labai svarbaus musę studentijos ideologinio brandini
mo darbo. Daugumoje šią stovyklą studentai ne vien tik pramogauja, 
t.y._vasarę maudosi, o.žiemę slidinėja, bet taip pat lavinasi tiek 
kultūrinė j,tiek visuomeninėje srityje.

Čia norėčiau keliais Žodžiais, užsiminti apie '’Šviesos" 
stovyklą Sveigmate. Aprašydamas šię stovykla, pramoginę jos pusę 
paliksiu nuošaly ir paliesiu tik kultūrinę. Iš suruoštąją stovyklo
je paskaitą iššširtinos butą keturios: col.BuŠackio paskaitos-.-"Vaka
rą krizė ir mūsą sąmoningumas" ir"Existencializmas humanistinės filo
sofijos šviesoje", prof. G.Galvanausko paskaita "Ateities Lietuva" 
ir p.Daugėlos paskaita "Tautinė vienybė demokratinėje santvarkoje".

Visos Šios paskaitos sukėlė daug įdomią diskusiją* Ypatingai 
plačiai buvo diskutuojama "Paneuropos idėjos" ir "Ateities Lietuvos" 
klausimai.

_Be to, buvo suruoštas turiningas literatūros vakaras paminėti 
trim mūsą poetam: Biliūnui, Kudirkai ir Sruogai.

Norint'įvertinti kultūrinę stovyklos dalį, tektą tik pasi*4 
džiaugti, kad mūsą studentija neapsirubežiuoja vien tik ruošimus! 
profesijai, bet taip pat aktingai ruošiasi visuomeniniam darbui,- nes 
ateities Lietuvai reikės ne vien gerą savo profesijos žinovą, bet 
ypatingai gerai pasiruošusią visuomenininką.

Iš savo pusės studentijai tektą palinkėti nenusistovyklauti, 
o, kaip ir iigšiol, nepamiršti taip svarbaus kulturiniai-visuomehinio 
laiinimosi darbo.

LSDJ GRUPIŲ KRONIKA.
Mūnchena s

Vienas iš svarbiausią socialistiniai uždavinią yrą tarptauti
nis bendradarbiavimas. Ir Muncheno LSDJ grupė daug dėmesio kreipia 
į bendradarbiavimą su kitą tautą socialistais. Yra užmegsti ryšiai 
su ukrainiečią bei vokiečią socialistais. Grupės nariai dalyvauja 
jaunąją socialistą, studentą pei SPD susirinkimuose ir diskusijose, 
bei mezga asmenines pažintis. IŠ vokiečią pusės susidomėjimas mumis 
yra labai didelis, ir mes nuolat prašomi informuoti juos apie mūsą 
tautę, jos vietą kitą tautą tarpe, istoriję, santykius su kaimynais, 
apie bolševizmą, nuo kurio esame taip nukentėję. Norėtąsi jiems ką 
nors duoti pasiskaityti apie bolševiką okupaciją ir ją padarytas 
mūsą tautai skriaudas, tačiau tenka apgailestauti, kad iki Šiol tokio 
turinio leidinią labai mažai pasirodė. Vokiečią kalba, rodos, visai
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■ nieko!-Gi vokiečiu kalba, atrodo, galėtu būti ta pagr^Luine, iš 
kurios kiekvienas tinkamas vertėjas galėtu versti, kad. ir į ispanui 
ar kitę kurią kalbą. Ar gi mums padarytos skriaudos tokios aiškios

1 ir taip gerai visiems žinomos, kad propaganda mums nebereikalinga? 
A f nereiktu mums savo propagandiniais leidiniais užversti užsienio, 
o ne-stengtis įkyrėti'lietuviškam skaitytojui visokia menkaverbia 
’’literatūra"?- Dalykas svarbus, o daug laiko praėjo be naudos!

E. Z.

Reutlin genas
Vos įsisteigusi Reutlingene LSDJ grupė; imasi daugiau 

teorinio ideologiniy klausimu nagrinėjimo. Iki šiol perskaityti 
du referatai: "Socializmas ir humanizmas" (pagal lenkę, socialisto 

Grossy to paties vardo, knygą), "Bažnyčia ir valstybė" ir išdisku
tuotas vokiečiu socialdem. Helmut Rumpf straipsnis "Die drei Dimen- 
sionen". Visi trys referatai sukėlė gyvas diskusijas..ir davė visą 
eilę nauju temų.

Ateityje grupė mano daugiau išplėšti organizacinę veiklą. 
Tuo_tikslu užtaegstas kontaktas su Tubįngene studijuojančiais 
vokiečiu socialdemokratais, kurie daugumoj dalyvauja reprezenta
cinė j studentu akademinėj organizacijoje "Bund freier Studenten”.
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