
1848 METŲ REVOLIUCIJA.

_w . 1948 m. vasario mėn. 23 dn. suėjo 100 metę . kaip eux :-pie-
tiškę revoliuciję centre, Paryžiuje, kuriame prieš 59 metus t vo 
užsiliepsnojusi 1789 m.. revoliucija, darbininkija, vadovaujama 
socialisto Louis Blanę,ir dalis trečiojo luomo, vadovaujama respu
blikono Lamartini, sukilo prieš savo libsrališkę pažiurę karalię 
Liudviką Pilypą I. reikalaudama rinkimę ..statymo pakeitimo, sutei
kiant visiems piliečiams lygias rinkimę seises. Iš Paryžiaus revo
liucija persimetė į kites^Eupopos šalis, nuversdama nuo sostę visą 
eilę karalię ir kunigaikšcię, o vieną popiežię priversdama apleisti 
Komę.

Šiandien, praėjus 100 metę, negalima nepaminėti šios Europai 
reikšmingos revoliucijos, nes be objektyvaus jos įvertinimo ir visa 
tolimesnė naujęję amžię istorija būtę sunkiai suprantama.

1789 metę revoliucija, paskelbusi Lafajeto pagrindiniu 
žmogaus teisię deklaraciją bei laisvės, lygybės ir brolybės^Šukiusf 
padėjo pagrindus politinei demokratijai. Devynioliktojo amžiaus 
uždavinys turėjo būti tę ideję įgyvendinimas,, tačiau? deja, to nepa- , 
siekta. Nebuvo išryškinta ir visa eilė fa^torię, kurie būtini kiek
vienos revoliucijos pasisekimui. Vienas is svarbiausiu faktorię, 
be kurio nė viena revoliuci ja neįmanoma^ yra socialinė bazė;; Grynai 
politinės revoliucijos nėra ir negali būti. Kiekviena revoliucinė 
partija privalo turėti savo socialįnę bazę ir, jeigu jos neturi, 
pirmiausia privalo ją susidaryti, nes tik tuomet bus pajėgi vykdyti 
socialinei revoliucijai. Netekdama socialinės, bazės, ji netenka ir 
revoliucinio charakterio. 1789 m. revoliucija, nors ir vadinama po
litinė, taip pat turėjo socialinę savo bazę, kurią sudarė nepatenkin
tas feodaline santvarka trečiasis luomas. Su treciojo luomo pergale 
gakito ir feodalinė ūkinė sistema, virsdama laisvu kapi tai i Pti ni u 
ukiu.

Kunigaikščiai ir karaliai,-nykstant feodalizmui, irgi neteko 
savo socialinės bazės. Nogėdami išsilaikyti savo sostuose, buvo pri- . 
versti ieškoti naujos bezės, kurią greitai surado. Tai busto pa^itu- 
rincioji trečiojo luomo dalis miestuose ir stambūs žemvaldžiai kai
muose. Bet tuo pat metu s kaimiečię, b Įveržiančiu j miestus, išau
go naujas, ketyirtasjs luomas-darbx.xlxi. .da. Taip pirmoje devyniolikto
jo amžiaus pusėje aiškiai buvo galima skirti tris pagrindines so
cialines grupes: 1) pagiturinčięję.luomai, kurį sudarė turtingieji 
miestiečiai ir stambięji žemvaldžiai; 2) vidurinysis luomas, kurį 
miestuose daugumoje sudarė amatininkai ir prekybininkai, o kaimuose 
laisvieji valstiečiai; J) nepasiturinčiuję luomas, kurį sudarė kaimę 
ir miestę darbininkija. Tokia padėtis buvo-Eufopos vakaruose, o

1



o
rytuose tebeviešpatavo neaprėžtas feodalizmas su jam būdinga socia
linę struktūra. ~ a v (Y f *

1789 mėty revoliucijos laimėjimais Vakarai džiaugėsi neil
gai. Laisvės vėliava greitai vėl nusileido. Meternikas, 1815 
padiktavęs ’’šokančios Vienos” kongresą, neva kurdamas "amžinąją 
taikę”, galutinai užtvenkė 1789 m. revoliucijos įtaką, sudarydama 
progą visiems Europos karaliams ir kunigaikščiams grįžti 1 senas 
pozicijas truputį pakeistame konstitucinės monarchijos fono. Tik 
viena Prancūzija^ir toliau nerimavo. 1830 m. liepos mėn. valstie
čiai sukilo^prieš savo karalių Karolį X. Iš čia revoliucija persimetė 
į kitus kraštus,,pasiekdama net Lenkiją. Cartorickio vadovaujami 
Lenkijos valstiečiai užėmė Varšuvą ir sudarė parlamentinę valdžią. .• 
Prancūzijoje valstiečiai, kad ir sugrąžindami sostan karalią Liud
viką Pilypą I, dalinai laimėjo, bet Lenkijos valstiečiu'.sukilimą 
caro Aleksandro I-ojo_gcnerolas Paškevičius žiauriai numalšino ir 
socialinė gyventoją būklė dar pasunkėjo.

. Tįęk 1789 m,,tiek 1830.m. revoliucijos;bąvo trečiojo luomo, . kuris norėjo apginti savo tikimus ir politinius interesus, kovą su 
karaliais išdava. Devynioliktojo amžiaus viduryje, vak.Europoje di
deliu tempu vystantis industrializacijai, augo ir ketvirtasis luo- 
mas-darbininkija. Tuo budu iškilo nauji socialiniai santykiai, brendo 
naujas revoliucinis judėjimas. Darbininkijoj ir visuose tuose trečiojo 
luomo atstovuose, kurie buvo nusivylę ir nepatenkinti naują, nors 
dalimi jau liberaliniu karalią valdžia, vėl atgijo revoliucinė dvasia. 
Vėl iškilo Paryžiuje barikados, bet šį kartę jas jau statė_darbinin- 
kija, vadovaujama Loiiis Blanc, ir jai pritariantieji smulkūs tre
čiojo luomo atstovai, vadovaujami Lamartino. Revoliucija laimėjo- 
karalius Liudvika? Pilypas I turėjo iš Paryžiaus pasitraukti. 
1848 m. vasario mėn. 24 dn. Paryžiuje antrą kartą deklaruojama 
Respublika, turinti garantuot! visiems piliečiams lygias politines 
teises. Laisvės Šukiai vėl nuaidėjo po visą Europą, o laimėsimas 
Paryžiuje ir II Respublikos paskelbimas paskatino ir kitą kraštą 
darbininkiją ir visus laisvę mylinčiuosius sukilti prieš savo val
dovą kas kartę didėjantį absoliutizmą. Revoliucija persimetė į 
Vieną. Nusivylę Meterniko politika, vieniečiai pradėjo reikalauti . 
politinią laisvią. Silpnaprotis karalius Ferdinandas I ir suktasis 
jo minioteris Meternikas turėjo bėgti iŠ Vienos į Insbrukę.

Revoliucinė banga pasiekė ir Berlyną. Karalius Wilhelmas.IV 
deklaravo spaudos laisvę ir pažadėjo sukviesti tautos parlamentą, 
bet po kelią valandą davė įsakymą jėga išsklaidyti sukilusius ber
lyniečius. Visgi, sukilėliu priverstas, karalius nulenkė galvą prieš 
gatvią kovose žuvusius sukilėlius, o 1848 m. gegužės mėn. 18 dn. 
Frankfurte susirinku pirmasis Vokietijos parlamentas, kad padėtą 
kertinį afcmenį vokiškajai demokratijai.

Griuvus Meterniko valdžiai, sujudo ir Austrijos vasalinės 
valstybės: austriškoji Lenkija, Vengrija ir Italija. Lenkijoje pir
mieji sukilo Galicijos ir Ukrainos*valstiečiai, o vėliau ir gen.Mie- 
roslavskio vedami Pomeranijos valstiečiai.

Iš Lenkijos sukilimas persimetė į Vengriją. Kossuth ir 
Batthyany vadovaujami Vengrijos valstiečiai išvijo is Budapešto 
Habsburgus, o 1848 m. kovo 17 dn. sušauktas pirmasis Vengrijos 
parlamentas panaikino baudžiavą ir deklaravo spaudos laisvę.

* -Italija, Austrijos sufckaldyta į kunigaištijas, nors ir ga
vusi is savo kunigaikščiu liberalines konstitucijas, sukilo prieš 
okupantus. Vadovaujami generolo Guernazzi, padedant lenką generolui 
Mieroslavskiui, .italai privertė laikinai atsisakyti nuo sostą sa- • 
vuosius ir austrą kunigaikščius, o popiežius Pius IX buvo privers
tas bėgti iš Romos į Gaętą. 1849 m. vasario mėn. 5 dn. Garibaldi 
ir mažini paskelbė Italiją respublika. .

Kas tąo metu vyko Lietuvoje? Po nepavykusio 1830 metą Len
kijos' valstiecią sukilimo. į kurį dalimi buvo įtraukti ir lietuviai,
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caras Aleksandras I sugriežtėjo, o paėmus valdžią carui Nikalojui I, 
apie jokią revoliuciją negalėjo nė kalbos būti. Caras Mikalojus I 
ne tik sustiprino feodalinę santvarką Rusijoje ir jos valdomuose 
plotuose, -bet dargi siuntė pagalbą austrams, kovojantiems su sukilu- 

. siais vengrais. „ ' ~ ' ' . • _
Vengrijoje valstiečių sukilimas buvo numalšintas, ir Habs- 

burgai vėl sugrįžo į Budapeštą.
Kunigaikščiui Vindišui 1848 m. spalio mėn. žiauriai numal

šinus Vienos darbininkų sukilimą, Habsburgai sugrįžta ir į Vieną.
Berlyne Fridrichas Vilhelmas vėl paėmė-, valdžią į savo ran

kas, privertė berlyniečius ątsisakyti nuo parlamento ir pamažu 
;/’■ paruošė dirvą Bismarko militarizmui.

J Romą vėl.’sugrįžo-austrai- o. Napoleonui.’III padedant, ir 
popiežius Pius I£. > •

Generolui Cavaignac 1848 m. birželio mėn. žiauriai numal- 
’. Sįnus Paryžiaus darbininkų sukilimą, princui Louis Napoleonui Bona

partui vėl atsivėrė kelias į Prancūzijos sostą, kaip Napoleonui III.
Anglija, eidama nuosekliu socialinių reformų keliu, 1848 m. 

-revoliucijos liko beveik .nepaliesta.
1848 m. revoliucija savo tikslų neįgyvendino, nes darbi- 

. ninkija dar nebuvo tiek politiškai subrendusi ir pajėgi, kad būtų 
galėjusi viena Šią revoliuciją laimėti, o jai pritarianti trečiojo 
luomo, dalis, išsigandusi revoliucijos radikalumo, vėl atsisuko į 
karalius. .

1848 m. revoliucijos laisves idėjos dar ir dabar, po 100 
metų, yra gyvos, nes pasaulis, ypač Europa^ turėjo puikios progbs 
įsitikinti devynioliktojo amžiaus liberališkųjų idėjų menkavertiš
kumu, kurios is vienos pusės išugdė kapitalistinę ūkio sistemą, iŠ 
kitos - nacionališkai Šovinistinį militarizmą. Kapitalizmas ir mi- 
litarizmas savo amžių atgyveno, todėl, prisimenant 1848 m. revoliucit 
ją ir jos tikslus, Europos ir viso pastolio uždavinys turėtų būti 
tų idėjų įgyvendinimas, dėl*kurių prieš 100 metų stojo- kovon visi 
laisvę mylintieji žmgnės.

Pasimokant is praeities, šių tikslų įgyvendinimo reikėtų 
siekti ne destruktyvios, radikalios revoliucijos keliu, o tik 
konstruktyvios evoliucijos kelių. Šiuo keliu kaip tik ir eina 
demokratiškasis Vakarų socializmas.

PMešingu atveju pasauliui, tuo pačiu ir Europai, gręsia 
totalitarizmas ir politine ir ūkine prasme.

======oOo=

Niekuomet negalima revoliucijos padaryti. Galima tėra 
revoliuciją, jau gimusią ir besireiškiančią visuomeniniuose san
tykiuose, atvirai pripažinti ir nuosekliai vykdyti jos reikala
vimus. Siekti padaryti revoliuciją yra nesubrendusių žmonių be
protybė, nejurincių jokios nuovokos apie istorijos dėsnius. Bet 
todėl vaikiška ir beprotiška stabdyti revoliuciją, arba nepripa
žinti jos, kai ji jau gimę visuomenės organizme, ir priekauštauti 
tiem,_kurie tame revoliuciniame vyksme dalyvauja, kad šie yra 
maištininkai. Jei revoliucija j*eu yra visuomenėje, jos santy
kiuose, tai čia niekas nebepadės - ji prasivers viešumon ir pereis 
į įstatymus.’’

Iš Ferdinand Lasaille "’Darbo programos”.
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Lietuvos Socialdemokratu. Partijos veiklos duomenys. Jų
a -L<?^įi.X9V i

6. LSD 1896 mėty programa, organizacija .’4 
ir ko~vos budai.

.,fSėlV 4 \ ' F? ‘ .X, .-' ' kk m »tr Mw>t
Lietuviškieji socialdemokratai buvo vieninteliai, išėję į 

viešumę su aiškia ir motyvuota programa. Partijos kūrėjai ir sekė
jai nebuvo palaidi žmonės. Jie sudarė sįaptą ir konspiruota kuope- 
liy organizacija^ atsirėmusia ir -.ėjusia į paskiry dirbtuviy bei’ 
fabriky darbininkus, suimdama į organizacija judriausius ir veikliau
sius is jy tarpo. Kuopelėse vykdavo Partijos nariy švietimas, moks
linimas, drausminimas ir paruošimas veiklai bei: kovai. partija, kai
po kovo§ organizacija, turėjo išsiaiškinti vedamos kovos taktika 
ir nustatyti jos principus. Šiuos tris LSD požymius tenka atskirai 
pagvildenti; tuomet gal nebus nesusipratimy dėl sąvoky, kurias daž
nai sąmoningai painioja atskiry lietuviškyjy partijy istorikai. .

LSD I896 mėty, programos Įžangoje trumpai ir suglaustai dės
toma kapitalistines ūkio santvarkos savybės ir neigiamybės su visuo- 
meniniy klasiy interesy prieštaravimais. Programa duoda suglausta 
kapitalistinės santvarkos raidos analizę, numatydama didžiulę kapi
talo koncentracija į privačiy asmeny rankas, c tai suteikia paski
riems kapitalistams nepaprasta gali? visuomenės gyvenime. Progra
ma atžymėjo parazitinį kapitalizmo vaidmenį jo galutinėj ir.pasku
tinėj išsivystymo fazėje ir vis didėjantį dirbančiyjy vaidmenį ga
myboje ir lemiančią reikšmę, Šalinant kapitalistinę išnaudotojy. 
santvarka bei jos vietoje įgyvendinant socializmą. Socializmo įgy- 
vendinimas ir kova už_jį_yra LSD_programos maksimum reikalavimas.

"Šitaip maždaug prieš’ 5*0 mėty apibūdintą kapitalizmo gadynės 
raidę patvirtino pats gyvenimas, tad reiškia, kad anais laikais 
tai analizei padaryti panaudotas istoriniai materialistinis meto
das yra teisingas.. Argi šiy dieny visuomeniniai sukrėtimai: karai, 
revoliuciniai sąjūdžiai, vienos klasės diktatūros ir pan. reiškiniai 
nėra kapitalizmo agonijos padariniai, ir ar šiandienę mes nesame 
gimstančios socialistinės santvarkos liudininkai? Žinoma, lietu
viškieji. socialdemokratai savąjį kapitalizmo vertinimą ir jo ana
lizės metodus paėmė iš Vakary,Europos socialdemokraty, kurie anks
čiau už juos pažino socializmo mokslines teorijas ir jy.metodus, 
pagal juos nužymėjo kapitalizmo raidos gaires ir numatė tos raidos 
finalą. Lietuviškieji socialdemokratai pramatė, kad ir Lietuva, 
panaikinus baudžiavinius ūkio santykius, įstos į kapitalistinio 
ūkio kelią su visomis jo savybėmis ir prieštaravimais, ir kad ga
lutiname rezultate ir čia darbo masės bus priverstos siekti ir įgy
vendinti socializmą, Tad ir tenka konstatuoti, kad lietuviškieji 
socialdemokratai pirmieji prie lietuviškyjy problemą -priėjo visai 
sąmoningai ir be apgaulingy iliuzijy, o tai jiems be dvejojimy ir 
tenka pripažinti.

Savo programos minimum dalyje LSD reikalavo ir kvietė ko
voti už demokratinės santvarkos įgyvendinimą, nes be žodžio, spau
dos, organizavimosi ir_asmeniniy laisviy darbo masės negalės įgyven- 
dinri socializmo. Kultūriniai, socialinio aprūpinimo, ypatingai 8 
vai, darbo dienos reikalavimai buvo esmingiausieji, nes tik pasie- 
kusios_tam tikro kultūrinio lygio, normalę darbo laikę dirbančios 
ir aprūpintos darbo masės galės laimėti visišką išsilaisvinimą, 
įgyvendindamos aukštesnio laipsnio santvarką.

Siu LSD programos minimum reikalavimy įgyvendinimui prie—? 
šinosi už nesugriaunamu ir, atrodė, neįveikiamy mūry įsitvirtinęs 
absoliutinis caro režimas, ginamas ginkluotos jėgos ir saugomas' 
visy Žemiškyjy autoritetu ir Šventybių. Norint bent vieną žingsnį
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žengti priekin užsibrėžtąja linkme,_reikėjo sugriauti ir pašalinti 
iš kelioAšį režimą. Jveikąs šią’kliūtį, to režimo pavergti kraštai 
turėjo išsilaisvinti ir laisvai apsispręsti, todėl pirmasis LSD 
politinės programos punlitas buvo nepriklausomos, demokratinės Lie- 
tuyos, susietos su--kaimyniniais kra'štaisfede'raci jos ryšiais, ■ 
reikalavimas. .. ' ’ ~

• LSD vaizduojamoji federacija turėjo susidaryti iš: Lietuvos, 
Gudijos, Ukrainos, Lenkijos ir.kitą artimiausiąją kaimyną kraštą. 
Taigi, šitoje dalyje LSD programa buvo visai savita ir-originali. 
Šitokio reikalavimo į partijos programą įrašymas rodo, kad partijos 
kūrėjai buvo didelią, drąsią, užsįmojimą ir aiškią,, nors ir tolimą, 

' perspektyvą žmonės. LSD buvo aišku* kad, laisvinant darbo žmones- 
nuo išnaudotoją, reikia laisvinti iš vergijos ir priespaudos atski- 

‘ras tautas. LSD samprotavo^ kad plačiosios, masės, persekiojamos 
tautiniai ir religiniai, negali suintensyvinti ir sukoncentruoti 
kovos už didžiuosius išsilaisvinimo siekimus, todėl ir LiatuVa turi 
būti laisva, nepriklausoma ir demokratinė. Nepriklausomos Lietuvos 
-reikalavimą partija grindė savitomis ūkinėmis, tautinėmis, kultūrį- ■ 
nėmis ir istorinėmis Šio kpašto sąlygomis. ” . ' ’ “

ESD programoms surašymo ir paskefbimo laikais carą imperija 
buvo visoje savo galybėje ir grožyje. Kelti klausimą, kad nuo šios 

z imperijos reikia atskirti atskiras jos dalis, skelbti imperijos su-
• griovimo .mintis, planuoti jos parcoliaciją drąsiausiems aną laiką 
veikėjams atrodė tikriausia fantazija. Bet LSD.žmonės tvirtai žino- 

•- jo,, kad Rusijos absoliutizmas ir kapitalizmas sueis į žūtbūtinį 
konfliktą su dirbančiąją ir išnaudojamąją masėmis, įr kad šitame 
konflikte absoliutizmas bus- perblokštas. Jieips buvo aišku, kad tuo 
metu, kai grumtynės tarp Rusijos kapitalizmo ir socializmo siekian
čią darbo masią- įeis į lemiančią fazę, į šią kovą stos skaitlingos 
carą pavergtos tautos ir drauge su tomis masėmis palaidos tarptau- 
tinj Žandarą. Tad nepriklausomos Lietuvos, susietos su kaimyną 
kraštais federacijos ryšiais reikalavimo į partijos programą įra
šymas nebuvo revoliucinės romantikos padaras, nes buvo aišku, kad 
Lietuva be nepriklausomybės, laisvės ir demokratijos nepakels savo 
kultūros, negalės vystyti savo ekonominio gyvenimo, aiškiai skirtingo 
nuo Lenkijos ir Rusijos ūkiškąją sąlygą. Aną laiką lietuviškoji Spau
da nesugebėjo suprasti LSD paskelbtosios" programos; jos, kadir la
bai . są^lausta s, moty vaima s jai buvo, neįkandamas. 1905 metą išvakarė
se, isejus LSD į plačią viešumą, pasigirdo balsą, smerkiančią poli
tinius LSD-užsimojimus, bet tuo pačiu metu didėjo pasiryžėlią skai- >. 
Čius,. kuriems šie siekimai nesukeldavo abejonią.

Šia proga tenka dar pažymėti, kad,pruslinkus porai metą, 
partija federacijos klausimą su kaimynais paliko atvirą ir siekė 
vien nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos. Tenka pažymėti dar įr. / 
tai, kad partija, nekeisdama savo pagrindinio ir programinio nepri-. 
klausomos Lietuvos reikalavimo, besikeičiant politinei "situacijai, .. 
partijos konferencijose ir suvažiavimuose kartais keisdavo šio.poli
tinio siekimo įgyvendinimo terminą; pavyzdžiui, 1905/6 metais, atro
dė, k?d Visai aktualu butą pasitenkinti autonomijos reikalavimu, 
kaipo dienos uždaviniu. Turint viįcią šitokį reikalvimą realizuoti, 
toks nusistatymas paliko pėdsaką tūluose nutarimuose, įvertinančiuose 
einamojo momentą politiką. Tai įvyko todėl, kad partijoje atsirado 
maž daug lygaus pajėgumo federalistą ir autonomistą srovės. Reakci
jai įsigalėjus, politinis siekimas vėl darydavosi neaktualus, bet pir
mojo pasaulinio karo metu, nuo 1916 metą, partija ir vėl visu gtlež- 
tumu kėlė nepriklausomybės šūkį ir realiai už jį kovojo. Bolšeyi- 
kuojantieji jaa tuomet primesdavo LSD žmonėms ir nepriklausomybinin- 
kams-socialpetriotizmą.

LSD programos autoriai, statydami nepriklausomos ir sufede- 
ruoįcs su kitais kaimynįKrais kraštais Lietuvos reikalavimą, nesiva
dovavo Lenkijos interesais, nes į tą federaciją turėjo įeiti visa
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eilė nepriklausomu, kraštų ir tautų: ukrainiečiui, gudų, latvių ir 
kt., o tai Lenkijai ir jos politinių partiją siekimams buvo nepri
imtina ir^visai svetima. Kitų vertus, LSD kūrėjai neatėjo į Šių 
partijų xs kitų socialistinių partijų, tad negalėjo pasekti kitų 
pavyzdžiu. LSD kūrėsi visai nepriklausomai ir savitai, tad ir po
litinės Lietuvai nepriklausomybės reikalavimas buvo visai savitas 
ir originalus. Tenka pastebėti, kad dabar, praslinkus pusei .Šimto 
metų, mažosioms Rytų Europos tautoms federacijos klausimas yra itin 
aktualus, suprantamas ir priimtinas. Tos tautos bus laimingos, jei . 
joms, išsinėrus is užgrobikų nelaisvės, pasiseks sueiti į laisvų • 
federacijų. - ■

LSD organizacinė struktūra, kaip jau minėta, rėmėsi dirb
tuvių bei fabrikų darbininkų kuopelėmis. Jei darbovietėje nesuš- 
rasdavo pakankamo kuopelei sudarytį patikimų ir susipratusių narių 
skaičiaus, kuopelės susidarydavo is įvairių dirbtuvių darbininkų. 
Iš šitų kuopelių išsiskirdavo sprendžiamieji ir vadovaujantieji 
kolektyvai: komitetai ir kt. organai, pavyzdžiui, streikų komitetai. 
Išarti jos organizacijos ir paįi partija laikėsi reguliariomis narių 
duoklėmis ir aukomis bei pajamomis už parduodamus raštus. Regulia
rios partinės konferencijos ir suvažiavimai savo nutarimais pasto
viai reguliuodavo partijos veiklų, nutarimų vykdymų tvarkydavo 
suvažiavimų rinktas Centro Komitetas, kurčiam priklausė faktinas 
vadovaimas kovai u-Ž ^užsibrėžtus siekimus. Prie progos tenka pažymė
ti, kad Šių dienų lietuviuose pastebimos tendencijos kiekvienų praei
ty buvusį palaidų žmonių sųjūdį, neturėjusį organizacinio tinklo, 
tinkamai sudarytos vadovybės ir sudrausmintu marių, vadinti partija. 
Anų laikų skaitantieji lietuviai skirtingiems nusistatymams atžymėti 
vartodavo Šiuos terminus:varpininkais vadindavo besigrupuojančius 
apie demokretų leidžiamų laikraštį ’’Varpas"’5 sargiečiais - susi
spietusius apie.kunigų leidžiamų ’’Tėvynės Sargų”, bet susiburusius— 
į LSD, teisingai vadindavo elesdiečiais.

Slaptose, reguliariai besirenkančiose kuopelėse būdavo 
pravedama tam tikra lavinimosi programa, išaiškinant pagrindinius 
politinės ekonomijos dalykus, gptarinėjant einamuosius ir organi-. 
zacinius reikalus, gi ypač liečiant konspiracinės veiklos metodus, 
nuolat primenant,_kaip saugotis seklių, laikytis tardant, slėpti 
nelegalių literatūrų ir pan. Mišrios gyventojų sudėties Lietuvos 
miestuose veikė lenkų, ųmsų, žydų ir net gudų socialistinės par
tijos, tad kiekvienas elesdietis turėjo aiškiai Žinoti, kodėl jis, 
pavyzdžiui, priklausė LSD, o ne kuriai nors kitai partijai, priva
lėjo mokėti ginti savos partijos pozicijas, gi visų tų tik tuomet 
galima buvo daryti, jei narys Žinojo ne tik savos, bet it kitų 
partijų savybes ir skirtumus. Nenuostabu, kad iš darbininkų tar
po issiskirdavo šviesios galvos, dažnai pralenkdamos mokytus inte
ligentus. Nenuostabu ir tai, kad LSD, išėjus į viešumų, jau turėjo 
gerai paruoštus kadrus i.š pačių darbininkų tarpo, įgijusių reika
lingų žinių slaptose partijos kuopelėse, kurias lankydavo partijos 
kūrėjai.

LSD kovos taktikos principai buvo Šie? veikimas į mases ir 
per mases. Paskirų ar kelių įmonių darbininkų streikai, masiniai 
darbininkų susirinkimai miškuose, kiek vėliau trumpi, žaibiniai 
susirinkimai ir mitingai fabrikuose, baigiant darbų, masiniais 
kiekiais atsišaukimų platinimai. Šitoks veikimas faktinai paraližuo- 
davo policijos aparatų ir niekais paversdavo visiškų laisvo žodžio 
draudimų. Stiprus buvo caro režimas, bet beaugant darbininkų social
demokratiniam judė jimui, to režimo priešų .skaičius vis didėjo ir 
didėjo.

Darbo sųlygos buvo nepakeliamai sunkios. Jas buvo galima 
gerinti tik streikų gagalba. Streikuojantiems reikėjo ateiti pagal
bon materialiniais ištekliais. LSD tuojau ėmėsi ’’streikams remti 
įiasų” organizavimo, bet ir šis darbas buvo nelegalus, tad reikėjo
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būti atsargiems. Iš. kaimu .eidavo į miestus vis naujos darbininku 
masės; streikuojančias įmones reikėdavo apsaugoti nuo nesąmoningu 
streiklaužiu- Ir čia partija padėdavo streikininkams, lapeliais 
perspėdavo nesusipratusius, kad stoti dirbti streikuojanciuju vie
toje negalima ir neleistina. Skurdžiomis ’’streikams remti kasu” 
pašalpomis darbininkams dažnai pavykdavo išsilaikyti streike dieną 
kita’, ir tuo iaįmėti patį streiką. Laimėti streikai pakeldavo paro
ti jos vardą, didindavo jos populiarumą neorganizuotu ir nesusipratu
siu darbininku masėse. -Socialdemokratijos jėga ir įtaka didėjo 
todėl, kad jos aktyvas.ir pirmaeiliai žmonės, nekreipdami dėmesio 
į savo padėtį, mokslo cenzus ir kartais net titulus, nuoširdžiai ir 
neveidmainingai eidavo,į suvargusias mases ir savo veikla keldavo 
pilko, išnaudojamo, užguito ir bejėgio žmogaus sąmonę bei realiai 
gindavo jo reikalus,

7. Santykiai su PPS j.r Varpininkais..

_ Savo veiklos Vilniuje ir Kaune pačioje pradžioje LSD tuojc . 
susidūrė su nuc seniau Čia veikusia PPS (Polska Partyja Socįalis- 

• tyczna). Si partija buvo įėjusi į Šią miestu darbininkus ir turėjo 
pakankamai ryšiu su darbovietėmis.PPS buvo gan įtakingay neš jos ' 
eilėse buvo pakankamai veikliu ir. energingu žmonių, kaip pvz. 
Juozas Pilsudskis ir kt, J.Pilsudskis, lietuviu padedamas, buvo 
suorganizavęs nelegalios revoliucinės literatūros ‘gabenimą per sieną 
ties K ..Naumiesčiu ir, be gyvendamas Vilnioje, dalyvaudavo PPS organ!- - 
zacinėje-veikloje.

•Išėjusi į viešumą, LSD negalėjo patikti anų laiku PPS jau 
'vien dėl to, kad gi-partija savo programoje buvo įsirašiusi nepri
klausomos Lietuvos reikalavimą, o tai liudijo, kad elesiiečiaį yra 
•savos.rūšies separatistai ir re girdėti (anų laiku lenku akimis 
Žiūrint) lenkiškai lietuviškos" vienybės ardytojai. Bet pulti LSD 
dėl jos Lietuvos .Valstybės atkūrimo siekimo PPS buvo nepatogu ir 
■net negalima, nes tautą apsisprendimo teisė buvo eilinis kiekvieno 
socialistossiekimas. Lenkystės požymiu PPS laikė kalbą ir tuo tiks
lu ji atkakliai brovėsi į -Lietuvą ir 4 jos sulenkintus miestus. 
Kadangi LSD taipgi velkė lenku kalba ir manė, kad musu miestu ir 
Lietuvos provinciją lenkiškai kalbantieji darbininkai nėra jokie 
lenkai tad tu dvieju partijų konfliktas buvo neišvengiamas. Norš 1 
LSD ir; PIS konfliktas neperžengė korektiškumo ribų, bet pradžioje 
jis buvo.gan aštrus, tęsėsi iki 1907 metu, kol nepasibaigė visišku 
PPS pralaimėjimu Lietuvoje.

Konflikto pradžioje PPS traktavo LSD pašaipiai, vadindama 
ją "tūla lietuviškąja socialdemokratu partija" /žiur. "PPS W pęčiu 
letech"/, reikalavo ją išsikraustyti iŠ lenkiškųjų miestu, nustoti 
vedus propagandą lenką kalba lenkiškai kalbančiųjų terpe ir primygti
nai nurodinėjo elesdieciams eiti tik į tuos darbininkus, kurie var
tojo tik lietuviu kalbą. LSD Šitokiu PPS patarimu neklausė ir .nekrei
pė į juos jokio dėmesio, naudodama savo siekimams aiškinti tą kalbą, 
kurią suprato Lietuvos miestą, darbi •’inkai. Tuomet PPS sustabdė 
revoliucinės -lenku kalba literatūros LSD tiekimą ir net už pinigus 
jos elesdiečiams neperleisdavo. LSD nebuvo tokia turtinga, kad- galė
tu leisti dviem-lęnku ir lietuvią-kalbomis nelegalią literatūrą, 
tad šitoks LSD darbo trukdymas pastarajai buvo gan skaudus. Bet 
LSD savo nusistatymo nepakeitė, PPS patarimu neklausė ir varė savo 
darbą lenkiškai kalbančiuju tarpe, tad netrukus PPS buvo' priversta „ 
atbukti savo sankcijas, vis primindama, kad LSD turėtu nešdintis is 
Vilniaus, Kauno ir, gal but. net ir iš Panevėžio, kur 1905 metu 
pradžioje dar buvo vietos PPS grupė, tūlo studento Stasio Mickevi
čiaus vadovaujama.

Vilniaus darbininkuose LSD greitai įgijo^gerą vardą ir didelį 
pasitikęjimą-pasisekimąs buvo garantuotas. Lenkiškai kalbantieji,
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organizuoti darbininkai elesdiečiai vadindavo save’’litvinais“, kad 
išsiskirtą iš pepesą arba "popuasą“, priklausiusiu FPS organizacijai.

1897 metais Vilniuje įsisteigė garsioji Žydą socialdemokra
tu “Bundo” organizacija, kiek vėliau pasivadinusi ’’Visuotinoji 
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos soc.dem. žydu darbininku sąjunga 
’’Bundas“. Apie santykius su “Bundu” ir kitomis, vėliau įsisteigu
siomis soc.dem. partijomis, veikusiomis Lietuvoje, teks kalbėti 
vėliau.

Lietuviškieji socialdemokratai, savo programos minimum įra
šę pirmuoju punktu nepriklausomos Lietuvos Valstybės atstatymo rei
kalavimu, savaime suprantama, iš karto atsistojo ne ant nacionali
nio, o ant teritorinio principo. LSD į tos Lietuvos Valstybės sąvo
ką įdėjo tam tikrą teritoriją su nacionaliniai mišria gyventoju su
dėtimi, kuriuos į vieną valstybinį organizmą sieja vienoks ją 
ukiniai-kulturinis lygis ir savybės ir kuriuos jungia praeity išgy
vent os^Benoros istorinė s “’tradicijos bei” sąlygos.''Tp d jau aną laiką 
eTesd’fe’čiams kalbiniai šio "ploto skirtumai, sprendžiant Lietuvos 
valstybės atstatymą, nebuvo nei Irsiantieji, nei sprendžiamieji 
faktoriai.Pirmieji elesdiečiai,1 išėję į Lietuvos miestą lenkiš
kai kalbančiuosius darbininkus ir amatininkus, gerai suprato, kad 
partija savo veikla turi apimti visą Lietuvos plotą: jos' miestus 
ir kaimus su įvairiomis kalbomis kalbančiaisiais šio ploto darbo 
Žmonėmis, todėl LSD turėjo ieškoti kontakto ir su aną;laiką, nors 
ir neskaitlinga, bet radikaliai, nusi+ eikusia lietuviškai kalban
čiąja inteligentija.

Aną laiką lietuviškasai sąjūdis, vyriausiuoju savo siekimu 
laikęs lietuvią tautos nacionalinį atgaivinimą ir šį darbą dirbęs 
negirdėtai sunkiose spaudos draudimo sąlygose, buvo revoliucinio 
pobūdžio veiksnys, stad elesdieSiams jis galėjo būti geras sąjungi
ninkas’kovoje su 'rusiškąją carą absoliutizmu. ElesdieSiams, kaip 
Lietuves partijai, buvo labai svarbu kuo greičiausiai atsiremti: į 
lietuviškai kalbančiąsias mases, kurios Lietuvos teritoriniame plo

te buvo skaitlingiausios, tad kontaktas_ir Šiuo požiūriu su lie
tuviškuoju radikaliuoju sąjūdžiu buvo būtinas.

1892 metais, busimieji elesdiečiai jau susidaro kontaktą 
su kai kuriais ano meto varpininkais. Bendri siekimai kelti liau
dies sąmonę, ruošti ją kovai, bendri ir visą pirma praktiški užda
viniai gaminti ir gabenti iš užsienio nelegalią literatūrą bei ją 
platinti tuos ryšius stiprino ir, kiek vėliau, dalį varpininką pa
lenkė naujos srovės siekimams ir idėjoms. Praktiškas bendradar
biavimo su varpininkais rezultatas įuvo toks, kad 1896 metą LSD 
programą varpininkas Dr. K.Grinius išvertė.į lietuvią kalbą ir tais 
pačiais metais ją Tilžėje atspausdino. LSD raštą iš užsienią gabe
nimas partijos veiklog pradžioje, kol ji neturėjo savą organizaciją 
ir lietuviškai kalbanciąją, taipgi negalėjo eiti be varpininką 
paramos ir’be ryšio'su jais. Tuo laiku ir patyg LSD kūrėjai pradė
jo mokytis lietuvią kalbos, kas dr. A.Domaševičiui neblogai sekėsi, 
tik A.Morauskis, kuriam po pirmąją areštą pavyko emigruoti, grįžo* 
Lietuvon, jai atgavus nepriklausomybę, tas kalbos pakenčiamai neiš
mokęs. L

Nors LSD santykiai su ano meto varpininkais,buvo geri, nes 
nebuvo dėl kr- varžytis, oet jie nebuvo tint toli nuėję, kad aną 
laiką varpininkai galėtu pavesti LSD Lietuvos miestą atlietuvinimą 
ir net gauti is LSD pasižadėjimą tokį varpininką “pavedimą” vykdyti. 
Šitokie šiuo metu sugalvoti tvirtinimai yra visai nepagrįsti, ne
teisingi ir klaidiną;. Nors aną laiką LSD buvo neskaitlinga, bet ji 
buvo organizuota, su ryškia vadovybe ir su visąis_kitais požymiais 
partija, tuo tarpu aną laiką varpininkus sudarė būrelis_asmeną,_ku
rią veiklos vyriausias tikslas buvo leisti “Varpą,’ aprūpinti jį 
raštais ir lėšomis, tad šitokie tvirtinimai galėjo atitikti ;; * •
paskirą varpininką asmeninį nusistatymą, tik jau ne susitarimus bei ■
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veiklos sritimis pasiskirstymus, kokią praktikoje niekad nebuvo.' 
Lietuvos miestą atlietuvįnimu tokia prasme, kaip jį galėjo ar dabar 
supranta buvusieji aną laiku varpininkai, LSD negalėjo pirmoje ei
lėje rūpintis, nes partija statė kur kas platesnį tikslu - iškovoti 
Lietuvai laisvę j.r nepriklausomą valstybinį gyvenimą, suimant par
tijos vadovybėn plačias dirbančiąja mases ją kovoje už’ artimus die
nos reikalus,ię už tolimesnius tą masią nuo kiekvieno išnaudojimo 
ir pavergimo išlaisvinimo siekimus.

= = = = = OQO=i = = = = -

SOCIALISTINIS PRAGMATIZMAS. ~ ■
. (It Groszy knygoš "Socializmaš'Tr Humanizmas")

A. Tikslas-žmogus.

Soci'alizmo esmė nėra kokia nors abstrakti socialistinė siste
ma ūkyje bei administracijoje vien tik pačiai sistemai? kaip menas 
menui; socialistinis sąjūdis turi konkrečius uždavinius. - dirbancią- 
ją masės buities pagerinimą. Taigi, socializmo tikslas yra apibrėž
ti visuomeninius pasikeitimus asmens intereso naudai. Siekiame pa
keisti dabartiną mūsą santvarką ir įnešti suvisuomenintas formas 
ne dėl .pačios ekonominės bei visuomeninės inžinerijos, bet dėl to, 
kad darbininkui, kaimiečiui bei inteligentui būtą geriau gyventi, 
kad jis butą laimingesnis, kad gyvenimas daugiau butą paremtas mo
raliniais dėsniais, negu ligšiol. Tą idėją įgyvendinimo mastas pix- „ 
miausia yra žmogus, o ne.patsai santvarkos pakeitimas. Tuomet artė
jame Jprie socialistiniu ideąlą, kai reformos, visuomeniniai pasikei
timai veda prie dirbančiojo žmogaus buities pagerinimo, kai jo darbo 
diena yra trumpesnė, .kai jis uždirba tiek, kad gali padoriai išlai- 

" kyti savo- Šeimą, kai turi padorą butą bei_galimybę auklėti savo vaikus..
Dvasinė ir moraline pažanga, lygiagreti mūsą teisinią bei valstybi- 
nią instituciją pažangai, yra lygiai svarbi, kaip ir medžiaginės 
buities pagerinimas. Prie demokrgtijos idealą artėjame tuomet, kai 
darbininkas, paprastas žmogus, iš tikrąją gali naudotis asmenine 
laisve, kai nesuvaržytai gali judėti savos valstybės ribose, kai po
licininkas ar Žandaras neturi neribotos galios, kai jo namą nelanko 
policija, nors jis ir neremia valdančios partijos, kai teismo antsto
lis neišparduoda varžytinėse jo vargingos mantos, kai valstybinėse 
įstaigose jis palankiai traktuojamas, kai nepriklausomas teismas ir 
teise paremta santvarka yra jo asmeninio saugumo laidas.

Taigi, socialistiniu pragr* 'tizmu suprantame visuomeninės pa
žangos pripažinimą, pavienio^asmens, žmonią buities realą pagerėji
mą, pilietinią laisvią akiračio praplėtimą, ją apsaugos tobulinimą 
bei asmens įtakas augimą valstybinią reikalą tvarkyme. Patsai visuo - 
meninės, valstytrnės ar ūkinės sistemos pakeitimas, kuris kartu ne
neša asmens buities pagerinimo bei jo laisvią praplėtimo, visai nėra 
pažangos įrodymas. Jeigu esamos ūkinės formos pakeitimas socialistine 
forma dėl vadovybės nesugebėjimo ir vien tik valdžios treškimo atne
ša skurdą ir priespaudą, vergiją ir diktatūrą, tai aišku, kad toks 
pasikeitimas nėra jokia pažanga, o atžanga.

Rytą Europos valstybės prieš karą turėjo tobulas konstitu- 
cijasj. kuriose laisvė buvo užtikrinta lygiai iškalbingai, kaip ir . 
prancūzą.konstitucijoje. Tačiau puikios frazės nekliudė valdantie
siems bei ją Žandarmerijai kaltinti opoziįos bei naudoti prievartos. 

Svarbu yra tai,'kas vyksta iš tikrąją, o ne tai, kas rašoma. 
Pats issireiškimas, pats Žodis ar sįmbolis "laisvė'1 slepia savyje 
pavoją tikrajai laisvei. Gal joks issireiškimas nebuvo taip piktnau- 
dojamas, po jokiu simboliu nesislėpė tiek nusikaltimą, kaip po 
šiuo žodžiu, dėl kurio tiek daug žmonią paaukojo savo gyvybes,
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savo tikrąją laisvę bei asmeninę laimę. O kaip lengva .to didžiojo 
simbolio vardu, lžįudies‘*laisvės" vardu, vykdyti-politinį nusikal
timą. Diktatorius, kuris likviduoja.-savo priešus vien tik tam,--kad 
pats trokšta išsilaikyti valdžioje, įtikinėja minias, kad kraujas 
praliejamas ginant ana ’’šventąją laisvę".

Hitleris pirmiausia žudė savo priešus vokiežią tautos lais
vės vardu, o vėliau anos laisvės vardu pradėjo žiauriausią.žmonijos 
istorijoje karą.

_ Gyvename visuotino melo laikotarpyje, meluojamės bendrai, 
diktatūrą vadiname demokratija, demokratus-fašistais, fašistus-demo- 
kratais. Diplomatai, tarsi šuneliai tarnavę di-ktatoriams, demokra
tiniams vadovams primetė reakcijonieriškumą, prieškariniai vertei
vos, kurie prarado savo turtus, bet nori juos vėl atgauti, staiga 
darosi politinių sistemų teisėjai? giedotojai, giedoję himnus 
Hitleriui ir Goringuj, spaudą jų kruvinas įetenas bei kartu foto
grafavęs! , Šiandien sako prieš fašizmą karštas kalbas, tariamai sto
dami už vietialytį frontą.

Politiniai apgavikai vagia simbolius, išsireiškimus, paša
lina jų turinį, dengdami jais savo nusikaltimus._Sunku besurasti 
istorijoje tokios apgaulės ir prekybos žodžių, šukiiį bei idėjų 
turiniu, kaip šiais laikais.

Vergija primetama kadaise laisvoms liaudinis net "keturių 
laisvių" vardu.' • — v -

Niūrūs tai vaizdas. Šiandieną, istoriniame laikotarpyje, 
kurs istorijon įeis gal "melo epochos" vardu, reikalinga_daugiau 
negu kada nors pragmatizmo, daugiau^realizmo, drąsaus Žiūrėjimo 
į tiesą, į tikrovę. Kas žino, gal iš tiesų pavyks didžiųjų sim
bolių vagystė ir senuosius simbolius, senus žodžius reikės pakeisti’ 
nąujais. Tuomet "Ijaišvė” reikš vergiją, o vietoj "laisvė" naudosime 
"Išlaisvintas"A Jau Šiandien žodis "kolaboracija" pasidarė neken
kiamas išsireiškimas, išdavimo simbolis, išsireiškimas, kurio gėdi- 
namės. Ar ir kiti simboliai Susilauks panašaus, kadaise gražaus 
Žodžio "kolaboraci ja'” likimo, kuris Lavai' io ir Petain*o lupose 
pasidarė išdavimo simbolis?

B. Pažangos Jygiagretiškumas.
Programa vien tik sau dar nerodo socializmo, o kai abstrak

čios programos įgyvendinimas sukelia masių ūkinės padėties pablogė
jimą, teisių sumažėjimą, laisvių susiaurinimą bei visuomeninio gy
venimo brųtalizaciją, tai panagių pasikeitimų negalima laikyti nei 
demokratiškais, nei socialistiskais. Sveikas kaimietiškas supratimas 
visuomet yra geriausias visuomeninės_tikrovės teisėjas.

Vienos srities pažanga, pvz. ūkinės, atitrukusi nuo kitos 
srities pažangos,ar net lygi žengimui atgal, sumpje gali vesti 
prie smukimo. Įvairių_sričių pažangos lygiagretiskumas yra' visuome
ninės pažangos esmė. Ūkinės buities pagerinimą tik tuomet galima 
laikyti pažanga, kai jam talkininkauja visi moralinės bei politinės 
pažangesnelementai, kai Žmogus neparduoda savo asmens laisvės už 
valgį, kai neparduoda moralinių dėsnių už kepsnio gabalą.

Lygiai ir politinių laisvių įgyvendinimo pažanga be lygia
gretaus masių gerovės pagerinimo nėra pakankama ir ilgalaikė. Kiek 
neklystu, Paryžiuje, Saint Germain bulvare, gražiame Danton’o 
paminkle iškalti jo didingi žodžiai: "Laisvė yra taip svarbi, kaip 
duona, o duona taip svarbi, kaip laistė", Žmogus, kuris miršta ba
du, negali pasidžiaugti laisve. Taigi, tamprus ryšys tarp ūkinės 
pažangos ir moralinės priklauso prie ryškiausių, esminių socializmo 
požymių. M

Žmogaus buities pagerinimo reikalas yra tampriai sukistas, su 
demokratijos klausimu, tuo labiau demokratiniai įpročiai aisldai 
reiškiasi mūsų gyvenimo ūkiniuose elementuose.
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C. Forma ir tikrovė

Grįžkime prie musą pragmatinio metodo. Kritiško stebėtojp 
neįtikins įstatymai, skelbimai apie duotos valstybės socialistinę 
ar demokratinę sistdmą. Tas, kuris naudosis socialistinio bei demo
kratinio .pragmatizmo me-todu, stengsis ištirti, ar darbininkas turi 
pakenčiamas pragyvenimo sąlygas,. užtektinai duonos, ar turi pakan
kamai drafcužią ir butąA gydymo globę, užtikrinimą nuo nedarbo, ar, 
pagaliau, paprastas, is gatvės paimtas žmogus turi užtikrintą laisvę, 
ar taip pat yra bejėgis valdymo įrankis, užguitas vergas, kuris 
kas vakarą su nerimu klausosi, ar slaptas agentas nesibeldžia į jo 
dpris, ar ginkluotas milicininkas neatidarys jo durą ir prievarta 
bei grąsinimaiš neįsakys vykti nežįnoma kryptimi. į rytus ar į vaka
rus. Popieriujeįgalima viską surašyti, nebaudžiamai galima naudoti ' 
įvairius išsireiškimus,- diktatūrą galima vadinti demokratija, vergi
ją socializmu, bet tai tikrovės nepakeis, nes kovojama ne dėl žodžią, 
ne dėl propagandos, bet dėl žmonijos buities pagerinimo.. Tikrovėj o 
ne tx^ija yra socializmo tikslas. •

D. Galutinis tikslas.

» Tolimas socialįstinės visuomenės utopinis paveikšlas_turi 
savo visuomeninį pranašumą bei reikšmę magią auklėjimui ir mūsą 
nuolatinės, pažangos kelio;;nugairinimui, turi įtaką musą dėsnią 
nustatymui bei musą programą tikrajam ryškinimui. Gal niekas geriau 
neįvertino utopijos reikšmės, kaip Oskar Wilde. Utopija jam buvo 
ta tolimoji sala, ,į kurią buriuoja musą pažangos laivas. Kai Sis:., . 
pagaliau,, pasieks jos krantus, tai ne ilgam, nes nuo aną krantą_bus 
užmatomi nauji akiračiai ir naujos-nutolusios salos, į kurias mūsą 
laivas ateityje vėl buriuos. Galutinis tikslas yra socializmo verž
lumo koncepcijos dalis. Nėra kokio nors vienkartinio socializmo įgy- 

1 vendinimo, musą vgiklos užbaigimo galutinu ir baigminiu aktu. Socia
lizmas yra dinamiška koncepcija. Nėra socializmo įgyvendinimo, po 
kurio sektą koks nors visuomeninio sustojimo laikotarpis, mūsą idėją 
bei visuomeninės pažangos vystymosi sustojimas. Yra tik nuolatinis, 
nenutrūkstamas socializmo bei demokratijos įgyvendinimas., nuolatinis 
žmogiškąją santykią tobulinimas, nuolatinė kova, dėl žmogiškosios 
buities pagerinimo, dėl asmens teisią bei laisvią užtikrinimo, taigi, 
yra nuolatinė kova, nesibaigiančios pastangos, nesibaigią laimėjimai. 
Nėra kokio nors išsivystymo ar ilsėjimosi ant laurą.

■Taigi, socialistiniu pragmatizmu suprantame pažinimą, kad., 
visuomeninės bei pelitinės pažangos esmė yra ne vien tik ūkinią for
mą pasikeitimas, suvisuomeninimas arba ir politinią valdymo formą 
pakitėjimas, bet tikrasis žmogaus buities pagerėjimas plačiausia pras
me, pagerėjimas, apimąs lygiai ūkines ir visuomenines, politines ir 
moralines vertybes. ■ _

Socialistinio pragmatizmo pažiurai oportunizmas,yra svetimas, 
nes oportunizmo esmė yra visiškas ar bent dalinis moralės dėsnią paau
kojimas momento, skubaus laimėjimo dėlei. Gi humanistinio socialia- - 
mo esminis turinys yra moralės dėsniai, dėl ko ir oportunizmas yra 
humanistinio, mpralinio socializmo^turinio paneigimas, nes oportu
nizmas yra priešingas moralinei pažangai. Ta prasme demokratinis- 
humanistinis socializmas yra Igbiėusiai nuo oportunizmo nutolęs iš 
visą kitą ryškiai ’’kairią”, ryškiai "radikalią” ar "raudoną”.srovią.

=======OQO=======______

"Jei tiesa mums didžiąja dalimi dar tebėra nepažįstama, tai 
tas yra, tur but, dėl to, kad-žmonės ją -perdažai myli."' •

Ignazio Silone;
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Charles A.Beard ir 
.Mary R.Beard.

KAIP AMERIKA 1933 į NUGALĖJO BEDARBĘ.
(IŠ knygos "A Basic’History of ’the ' United’ States'*) .

1929 metą rudenį atrodė, kad Amerika kaio tik yra pasiekusi 
savo ūkinio gerbūvio aukščiausią lygį, išskyrus žemės ūkį, kai stai
ga jos tobuloji ūkinė konjunktūra su dideliu triukšmu sugriuvo. Per 
vieną dieną, t.y. 29 spalio, pirmaujančią įmonią akcijos nukrito • 
Žemiau 4’0 tašką. Po panikos biržoje ėjo suirutė bankuose, geležinke
liuose ir privačiose įmonėse. Jau ir taip bloga ūkininką padėtis dar 
labiau pasunkėjo. Fa’rikai, krautuvės ir įvairios kontoros viena po 
kitos užsidarė. Viso to pasėkoje, pradedant New York,ir baigiant 
Kalifornija, savo darbo neteko ir menininkai, rašytojai, mušikai, 
architektai, scenos darbuotojai, mokytojai, žodžiu, visas viduri
nysis luomas. 1933 metą pirmaisiais mėnesiais bedarbią skaičius 
siekė 12 milijoną.

Pačioje pradžioje vadovaują politikai ir_ukio Žinovai tai 
laikė praeinančiu panikos reiškiniu, bet kai Ši ūkine depresija už
sitęsė mėnesiais ir pagaliau metais, liautasš tikėti į greitu lai
ku įvyksiantį ūkinį pakilimą ir pasitikėti natūraliu ir normaliu 
ūkinio proceso atsigavimu. 'Žinomi prekybininkai. Amerikos ūkio mi
nisterijos vadovaujančios asmenybės, Amerikos profesinės sąjungos 
(American Federation of Labor), Amerikos kriks^j oriškąją bažnyčią 
tarybos ir visos kitos pažangios organizacijos susijungė į bendrą 
kovą prieš -ūkinę krizę Visos reikalavo, kad bendromis viešomis '■ 
pastangomis pagal gerai numatytą planą vėl butą sukurtas ūkinis 
gerbūvis, ir kad ateityje butą užkirstas kelias panašioms katastro
foms.

Visi buvę prezidentai iŠ buvusią krizią patyrimo buvo susi
darę sau klaidingą nuomonę, kad nei jie patys, nei kongresas, remian
tis konstitucija-, neturi teisės įsikišti į ūkinį gyvenimą ir tuo 
budu sumažinti vargą milijonams bedarbią. prezidentas Hoover’is 
nepasidavė Šiai nuomonei, ir kai iškilo ši baisi nauja ūkinė krizė, 
nešdama ūkinį bankrotą, varžytines, neturtą, badą įr visuotiną skur
dą, jis pareikalavo iš kongreso įgaliojimą milžiniškai valstybinią 
darbą_programai vykdyti įstatyminėmis priemonėmis, kad tuo budu 
vėl butą išjudintas kapitalas ir darbininkija įtraukta į darbą.

Šiai ūkinei depresijai nesiliaujant, Hoover*is griebėsi 
tolimesnią priemonią. Prezidentui pasiūlius, kongresas priėmė du 
naujus įstatymus, kurią pagalba turėjo būti galutinai pastotas ke
lias “'natūraliniu begiu" besivystančiai ūkinei katastrofai. Pirma,, 
buvo įsteigta baąkinė institucija atsikuriančiam ukiuifinansuoti, 
kuri-teikė valstybinius kreditus bankams, draudimo įstaigoms, gele
žinkeliams ir įvairiom kitom įmonėm, esančiom finansiniuose sunku
muose. Antra, buvo įsteigtas bankas namą savininkams kredituoti, 
kuris rėmė visus tuos, kuriems dėl hipotekintą paskolą grėsė namą 
išvaržymas.

Tuo metu kai Hoover'is dėjo visas pastangas ūkinei krizei 
nugalėti, atėjo 1932 metai, Amerikos konstitucijos numatytas terminas 
naujiems prezidento rinkimams. Tuo metu opozicijoje buvusi demo
kratą partija, nors ir 1930 buvo laimėjusi parlamento rinkimus ir 
turėjo daugumą reprezentantą rūmuose, nebuvo įnešusi jokio įstaty
minio projekto krizei nugalėti, Bedarbė vis dar siekė keletą mili-jo- 
ną. Bendras skurdas grasinančiai kas kart didėjo. Pramonė ir ūkis 
buvo kritiškoj būklėj. Baimė ir sumišimas viešpatavo visose Amerikos 
ūkio Šakose.

Demokratą partija, nuo seno laikydama-si principo, kad kiekgi 
viena valdžią turinti galimai, mažiau valdyti7 atrodė, dar mažiau negu 
respublikoną partija buvo linkusi energingai kovoti su krize

J
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■ valstybinėmis priemonėmis. . Franklinas D.Roosewelt5as, New York-’’o 
gubernatorius ir demokratę kandidatas į prezidentus,1 savo partijos 
draugų buvo laikomas ’’pažangiu'1, bet .ligšiol .visuomeninėj veikloj 
nė karto nebuvo vedęs radikalios politikes.

.Respublikonų partija rinkimus pralaimėjo. Gal būt,dėl bal
suotojų nesusipratimo, bet, greičiausiai. dėl pasitikėjimo demokra
tų partija, kuri, kaip tikėtasi, atneš kraštui naujų ūkinį sukles
tėjimų. Roosewelt’as gavo 22.800000 balsų, tuo tarpu Hoover’is tik 

. 15.700.000 balsų.
- ‘. Rinkėjai-tikrai apsiriko, galvodami, kad F.D.Roosewlt’asr
kaįp kad jo demokratų partijos linija reikalavo, sugrąžins viską 
į"normalias vėžes". Laikotarpyje nuo jo išrinkimo (1932 m. lapkri
čio- mėn.) iki jo pareigų perėmimo (1933 m. kovo mėn.) nauja finansi
nė panika, kaip viską griaunantis ciklonas,, užliejo Ameriką. Tą pa
dą, dieną. kada Roosewelt*as oficialiai perėmė valdžią, subankruta
vo šimtai bankų .ir beveik visi likusieji laikinai užsidarė, kaip . 
daugelyje Amerikos valstybių valdžios buvd'. įsakyta, kad butų apsi
saugota nuo visiško bankroto. 1933 m. kovo mėn. 4 dn. padėtis buvo 
tikrai lipdna, >

, . • Prezidentas greitai griebėsi visos eilės priemonių, kurios 
trumpai buvo pavadintos "New Deal", kad tokiu būdu-butų' padarytas' 
galas tai depresijai. Tai^ vykdydamas,rėmėsi pažiūra, kad depresija 

. galį būti nugalėta tik pačios J.A.V. visuomenės ir jos valdžios, ir 
būtų netikslinga ieškoti' nauji;, rinkų subankrutavusio j Europoj arba 
Azijoje.

Atmetus 1933 m. prohibicijos panaikinimą, pagrindines "New 
Deal" priemones galima būtų sutraukti-į sekančius 6 punktus:

■ 1. Kreditų ir bankų kontrolė. . •. ..
2. Valstybiniai kreditai skiriami privatiems savininkams ir

- prekybinėm bendrovėm, esančiom finansiniuose sunkumuose.
3. Pagalba’žemės ūkiui. ' ■ ' . •

...- - 4. Prekybinių įmonių reguliavimas ir' pakėlimas.
. 5. Kolektyvinių sutardų teisės planingas pavedimas darbi

ninkų organizacijoms.
6. Kai kurių visuomenės grupių socialinis apdraudimas kaip 

apsauginė priemonė# netekus, ūkines nepriklausomybės, nedarbo, skur
do ir senatvės atvejais.

Visos šios apsauginės priemonės' ir yra bandymas sukurti 
J.A.V. pastovų ūkį, kuris nepereitų- nuo aukštos konjunktūros į 
paniką ir apsaugotų visuomene nuo visos eilės nelaimių.

.Pirmasis prezidento uždavinys buvo vėl atidaryti bankus 
ir sureguliuoti valiutą, kuri 1933 m. kovo 4 dn. buvo galutinai 

...paraližuota. Kai kurie jo patarėjai'pasiūlė nacionalizuoti visus
■ emisinius bankus ir tik valstybei palikti teisę išduoti -pinigus.

Bet buvo pasirinktas ne taip radikalus kėlias. Jo'pagalba buvo ga
lima geriau apsaugoti privaCių bankų interesus., bet tuo; padu pra
plėsti kontrolę: visi bankai buvo atiduoti tiksliai valdžios kontro
lei ir priežiūrai. Bankai, kurie atrodė galėsią igsilaikyti, gavo 
paskolas,' visi kiti buvo likviduoti. Aukso standartas buvo pąnaiy 

. kintas. Auksu paremta valiuta buvo pakeista J.A.V. valdžios išleis
tomis ir'suinanipuliuotomis mokėjimo priemonėmis.

.Valstybinių kreditų užtikrinimo politika buvo praplėsta ir 
ištobulinta. . .apsaugoti_pavieniams asmenims ir bendrovėms nuo ban
kroto pavojaus. Žemės ūkio bankai buvo perorganizuoti ir praplėsti 
kitomis kreditų institugijomis. Fermeriams reikalaujant, buvo užti
krintos paskolos ir sumažinti mokėjimo procentai. Tokiu būdu jie ga
vo ilgalaikes paskolas su lengvesnėmis išsimokė, jimo sąlygomis. 
Panašių priemonių imtasi ir suteikiant finansinę paramą miestų gy-. 
ventojams, puz. įsiskolinusiems namų savininkams, kuriems grėsė., 
pavojus netekti savo hipotekomis apkrautų namų. Atstaįymo bankas . 
(Reconstruction Finance Corporation) huvo dar labiau išplėstas.
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Tokiu budu buvo paskolyta daug milijardų dolerių bankams, geležiu - 
keliams, draudimo įstaigoms, pramonės ir kitoms įmonėms, kurių 
pajamos buvo pasidariusios mažesnės_už Išlaidas..*

Visi,kurie tikėjosi žemės ukiui padėsią tuo, kad parduos ’ 
užsieniui, kad ir mažomis kainomis, milžiniškus perprodukcijos me
tu atsiradusius kviečių, medvilnės, kukuruzų, mėsos ir kitų ūkio 
produktų kiekius, dabar nuo tos idėjos atsisakė. Buvo1imtasi visai 
kitokių metodų. Kongresas ėmėsi tiesioginių apsaugos priemonių 
žemės ukio_produkcijai-sustabdyti. 1933 m. buvo išleistas įstaty
mai Žemės ukiui reguliuoti, kuris vėliau ouvo dar labiau praplėstas. 
Šio įstatymo tikslas buvo suorganizuoti pagrindinių produktų gamin
tojus,- sumažinti jų prndukcijąišmokant jiems kreditus į priekį 
pagal jų dirvonuojančio lauko dydį. Be to, buvo imtasi visa-eilė 
kitų priemonių..stabilizuoti pasiūlai ir paklausai, kad butų pa
siekta ”■ normalaus dydžio atsargų“.
_ • Bet taip pat nenustota vilties parduoti galimai daugiau 
ūkio produktų į užsienius. Užsieni; reikalų ministeriui HULL’iui 
reikalaujant, 1934 m, kongresas išleido įstatymą, kuriuo suteikė 
prezidentui ir užsienio reikalų ministeriui įgaliojimus sudarinė
ti prekybines tarpusavio sutartis su kitais kraštais. Šių sutarčių 
metu į. Ameriką įvežamioms prekėms galėjo būti sumažinami iki tam 
tikrų ribų muitai tuo^atveju, jei svetimoji valstybė įsipareigoda
vo sumažinti muitus iš Amerikos importuojamoms prekėms.

Bet Amerikos pramonė labiausiai kentė dėl perprodukcijos 
užsienyj neparduodamų prekių. Milijonai pramonės darbininkų ir 
valdininkų neteko dįirbo. Krizės Kulminacijoj jų skaičius siekė 
10 milijonų. Kas gi turėjo išpirkti tuos mil^ziniškus pagamintų 
prekių kalnus, kurie kas kart sandėliuose augo.

1933 m. įstatymas (National Industrial^Recovery Act), kurio 
tikslas buvo atgaivinti pramonę, buvo vienas iš bandymų Šiai pro
blemai spręsti^ Viešiesiems darbams buvo išleidžiami milijonai dole
rių, kad tuo butų pagyvinta statyba, o darbininkams suteikta, didesnė 
perkamoji galia. To paties įstatymą pagalba buvo padarytos milži
niškos pastangos, organizuojant visą J.A.V. ūkinį gyvenimą ta pras
me, kad butų pakelta darbo_galimybė, produkcija ir pardavimas vie
tinėje rinkoje. Panašios ūkinės įmonės buvo sujungiamos į grupes, 
kurių atstovams buvo suteikiami įgaliojimai kontroliuoti pasiūlas 
ir paklausas, net kainas (iki tam tikro laipsnio) bei kitas ūkines 
operacijas. Be to, buvo steigiamos tam tikros valiutų komisijos, 
kurių tikslas buvo apsaugoti biržą nuo spekuliacijų išaugimo ir ■ 
didžiųjų koncernų perdidelio finansavimo.

"New Deal" programa ypatingą dėmesį atkreipė į organizuotą 
darbininkiją. Pramonės pagyvinimo įstatymas (National Industrial 
Recovery Act) apėmė visą eilę nutarimą, liečiančių kolektyvines dar
bininkų su darbdaviais sutartis. Bet 1935 m. Vyriausias J.A.V.Teis
mas paskelbė didesnę šio įstatymo dalį nesuderinamą su konstitucija. 
Po to kongresas išleido įstatymą darbo santykiams normuoti, kuriame 
bendrai-numatomos kolektyvinės darbininkų su darbdaviais sutartys. 
Tuo. budo, buvo užtikrinta teisė pramonės ir kitų ūkio Šakų darbinin
kijai pagal savo laisvą norą steigti profesines sąjungas arba pri- . 
si jungti prie senų ir per savo išrinktais atstovus tartis su darbda
viais dėl darbo valandų skaičiaus, uždarbio ir darbo sąlygų.

Amerikos profesinėse sąjungose (American Federation of 
Labor) visgi įvyko skilimas. Buvo įsteigta nauja organizacija, 
Amerikos Pramonės profesinių Sąjungų Susivienijimas (Congress of 
Industrial Organisations)/Nežiūrint to, abi organizacijos sparčiai 
augo ir turėjo didelės įtakos darbo santykių normavimui.

Kongresas, atsižvelgdamas į milijonus dar neorganizuotų 
darbininkų, išleido ypatingą įstatymą atlyginimam ir darbo valandom ' 
normuoti, kuris nustatė atlyginimų ir darbo valandų normas įvairioms 
pramonės ir kitoms įmonėms, ypatingai toms, kurios pasižymėjo i’ 7
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ilgu valandą skaičiumi ir mažu atlyginimu.
Roosevelt’o vyriausybė padarė vis? eilę žygių nugalėti skur

dui, vargui ir bedarbei. Bendrinė jungtinių. valstybių Įstaiga, 
bendradarbiaudama su atskirų, valstybių aditiųistraciniai'fe organais 
ir paskirais miestais, išdalino milijonas dolerių, tiesioginiai 
paremdama badaujančius ir benamiss. Krašto atstatymo Įstaiga ir 
kitos bendrinės valstybių įstaigos, vykdydamos visų eilę viešųjų 
darbų, sudarė darbo sąlygas milijonams bedarbjų, tarp jų visai 
eilei žmonių,.priklausiusių viduriniam dirbančiųjų sluoksniui.

... 1935 m. iškeistas .socialinio draudimo įstatymas. (Social
Security Act) atnešė visų eilę apsaugos priemonių socialinio ap
rūpinimo srity, pv-z. draudimas nuo nedarbo, senatvės, be to, pini-- 
ginė parama vargšam, akliem-ir šiaip sergantiems. Pavienėm_valsty
bėm buvo patikėtos bendrinės J.A.V. priemonės, kad tokiu budu 
Amerikoje būtų pildai pravestas socialinis draudimas nuo- senatvės. 
Taip, milijonams gyventojų buvo užtikrintas pragyvenimo minimumas.

“’New Deal1’, nežiūrint visų trukdymų ir savo, paties klai
dų, desperacijon įkritusioje visuomenėje pasiekė tiek daug, kad net 
išpopuliarėjo. ' . - ~

1936 m. respublikonų .partija, ruošdamasi.rinkimams, - smar
kiai kritikavo "New Deal", bet pati^žadėjo vegti panašins krypties 
politiką, tik dar atydžiau ir su mažesnėmis išlaidomis. Alfredas 
M. Landon’as, tuometinis respublikonų partijos kandidatas į prezi
dentus, laikėsi minėtos linijos visų rinkimų kampanijų ir vienoje <’ 
srityje;net pralenkė "New Deal”, pažadėdamas plačiai remti ir žemės 
ūkį.

-■ . Prezidentas Franklinas D. Roosevelt’as, kuris vėl buvo ' 
išstatytas kandidatu, pažadėjo demokratų partijos programų ir to
liau vykdyti, jų liet isplėsdamas. Savo rinkiminėse kalbose jis 
su pasididžiavimu nurodinėjo į “New Deal'-’ laimėjimus, pradedant ' 
l?53ia* s.ir pareiškė, kad kovų už bendrų gerbūvį tiktai pradėjęs. 
Įtaka .visuomenėje buvo tokia didėlė, kao jis surinko 2?.500.000 
balsų, tuo tarpu Landon’as tik 16.700.000. Tuo būdu didelė 
dauguma rinkėjų pašisakėnuž "New Deal", kuriam, nors'ir su kai 
kuriais trukumais, pavyko daugumoje vidaus politikos priemonėmis . 
nugalėti depresijų ir tuo budu ištraukti kraštų is visuotino skurdo.

- •' =======o0o======= . •

- LIETUVIŠKŲ POLITINIU PARTIJŲ PROGRAMINIAI
------ ---------------mWlT’A’I'.------------

Paskaitę tremtinių spaudų, dažnai sutiksime tvirtinimų, kad 
demokratinės santvarkos praktinėje veikloje svarbigusių vaidmenį 
vaidįna politinės-., parti jos. Jų buvimas yra viena is svarbiausių. 
demokratijos buvimo:. sų lygų..Dgl to nenuostabu, kad lietuviškoje, 
kaįp ir‘kiekvienoje demokratiškai besitvarkančioje visuomenėje,_ 
politinėje veikloje partijos vaidina svarbų vaidmenį. Kadangi mūsų 
demokratiškai besitvarkančioje visuomenėje demokratinės tradicijos 
yra dar-labai jaunos, tad nenuostabu,.kad ir mūsų partijose svarbiau
sių vaidmenį vaidina’ ne tradiciniai partijų ryšiai, kaip pvz.Angli- 
joje, bet ideologiniai partijy ryšiai, jų programos, o tai šių 
programų reikšmę dar labiau iškelia. Nors šiandįen tremtiniams 
yra žinoma, kad veikia visa eilė politinių partijų, bet ar matė ir 
skaitė kas nors jų programas? Išskyrus Lietuvos Socialdemokratų 
Partijų, kuri pirmoji viešai tremtyje paskelbė savo programines 
gaires, nė viena kita partija to iki šiol nepadarė; buvo pasiten
kinama vien atskirų klausimų nagrinėjimu partinėje spaudoje, įvai
riais programiniais projektais visuomenės -pinijai tirti ir, paga
liau, trumpais programiniais principais, dažniausiai priimtais 
partijų suvažiavimo metu. Dėl minėtų priežasčių ir šio klausimo
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nagrinėjimas turėtu būti tik bandymas supažindinti mūsą jaunąją 
visuomenę su Šia tremtyje veikiančiu politiniu partiją programiniu 
gairip, daugumoje tiktai projgktą, pagrindiniais principais.

Apsiribosiu vien reikšmingesniu mūsą politiniu parti ją, 
veikiančiu tremtyje, programinią„principą nagrinėjimu, t.y», Lietu
viu Fronto (L.F), Lietuviu Krikščioniu Demokratu Partijos (LKDP), 
Lietuviu Tautinio Sąjūdžio (LTS), Lietuviu Valstiečiu Liaudininku 
Sąjungos (LVLS) ■ ir Lietuvį s Socialdemokratu Partijos (LSDP)*

Partijų programos bus nagrinėjamos, atsakant į iškeltus 
klausimus.
I. Koks yra atskiru partijų pagrindinis tikslas?
LF: Per krikščionišku moralę siekti socialinio teisingumo

įgyvendinimo.
’ DKPP; Kovoti už katalikybę ir per ją siekti žmonijai išganymo.

-LTS: Tautinės kultūros išlaikymas, kaip pagrindinio veiksnio
bendrajai kultūrai tarpti.

LVLS: Per demokratijų siekti žmogaus politinės laisvės užtikri
nimo .

LSDP: - Per demokratiją, garantuojančią žaogui politinę laisvę, 
ir socializmą, garantuojantį žmogui ūkinę laisvę, siekti 
žmogaus, kaip„kulturinės vertybės, galutinio išlaisvinimą 
nuo jį varpančiu politiniu ir ūkiniu jėgą-

II. Koks turėtu būti Lietuvos ūkis?
1. Ar Lietuvos ūkis* turėtu 'Būti planingas ūkis?i '

LS*a ’ Noro dar savo ūkinės programos nėra paskelbęs, bet links
ta į planingą valstybinį ūkį nacionalsocialistinės Vokie-

* tijos pavyzdžiu.
LKDP ?■ Principe pašisako_už laisvę, neplaningą ūkį, bet už su

griauto Lietuvos ūkio valstybinį ūkinio atsikūrimo planą 
kurio įgyvendinimas vykdomas visos tautos pasiaukojimo 
keliu.

LTS ; < Principe pasisako už laisvą, bet tautos požiūriu planingą 
ir socialiniai įpareigotą' ūkio vystymąsi, remiant ir ke- 
liant bendromis valstybės ir visuomenės pastangomis socia
liniai atsilikusius ir atsiliekančius sluogsnius ir, near
dant viršūnės, kelti apačią.

LVLS: . Principe pasisako už planingą tautos ūkio reguliavimą
. vyriausios vt lstybinos“Ūkio"Tarybos pagalba.

LSDP: Planingas, visuomenės interesu pagrįstas Lietuvos ūkis.
.Seimo priimto plano vykdymas turės būti pavestas pačiai or
ganizuotai visuomenei, jos iniciatyvai, atsakomybei ir naūdai 
Valstybės organai tekontroliuotą plano vykdymą ir tiektą 
jam visą galimą valstybės paramą.

2. Ar Lietuvos ūkis turėtą būti privatus, ar visuomeninis, ar 
valstybinis?

LF: “ Linksta pasisakyti už privatu valstybinį ūkį
LKDP: Privatus, nes privati nuosavybė sudaro ūkinę nepriklauso

mybę, be kurios tikrovėje nėra asmens laisvės ir savos ne
priklausomos nuomonės.

LTS? Privatus visur, kur yra pakankamai privatinės iniciatyvos 
(Lietuvos sąlygom: žemės Ūkyje, amatuose ir, dalimi, 
pramonėje), o kur nėra iniciatyvos-valstybinis.

16



LVLS: Privatus, o tik^stambios įmonės, turinčios tautos ukiui
monopolinę reikšmę, suvalstybinamos arba suvisuomeninamos.

LSDP: Visuomeninis, vadinas,_Lietuvos visuomenės interesu pagris
tas ūkis, išeinant iŠ.ūkiniu Lietuvos sęlygu. Jis turėtu 
būtina) privatus: žemės ūkyje, amatuose, smulkioje pre
kyboje ir pramonėje; b) pooperacinis: Žemės ūkyje, stambes
nėje prekyboje ir pramonėje, sukurtas vartotoju ir gamybi
niu kooperatyvu pagalba; c) valstybinis: įmonėse, turinčiose 
monopolinę reikšmę.

3. Ar būtina pagrindiniu kredito įstaigų socializacija?
LF: . Ne. • . ’
jLKDP: ' 'Ne. ,
LTS: Ne.

‘ ’ *>VLS:' Ne. ...
LSDP: Taip.

III. Kokią Lietuvoje turėtu būti socialinė globa?
LF: Privati-karitatyvinė ir visuomeninė-valstybinė nuo ligos,

invalidumo', 'senatvės ir nedarbdū ' “
LKDP; Privatinė-karitatyvinė nuo ligos, invalidumo ir senatvės.

.LTS: . .. Visuomeninė-valstybinė nuo ligos, invalidumo ir nedarbo.
LVLS: Visuomeninė-valstybinė nuo ligos, invalidumo ir nedarbo.
LSDP: ' Visuomeninė-valstybinė nuo ligos, invalidumo ir nedarbo.

■ Kokia turėtu būti Lietuvos valstybės kultūrinė politika?
1. Ar pasisakoma už pasaulėžiūrinę politikę??

LF: Ne, bet religijų.nuostatus, nepriešingus krikščioniškai
moralei, laiko vertingu visuomenės gyvenimo bei auklėjimo

• veiksniu ir todėl reikalauja is valstybės, kad bažnytinės
institucijos būtu remiamos ir globojamos.

.. LKDP:. . Taip. Laikydamiesi Leono XIII enciklikos ’’Rerum novarUm"
' 1 yra pasaulėžiūrinės (katalikiškos) politikos Šalinihkė it

siekia pasaulėžiūrinio vienįngumo įgyvendinimo valstybėje. .
TS: Ne, bet tautękurioje žmogus galįs geriausiai išpuoselėti

savo protines ir fizines jėgas, laiko pagrindiniu.vėiksniu.
LVLSj Ne.
LSDP Ne.

•2., Ar valstybė, turi, būti atskirta nuo bažnyčios?
Ne. - • ’ .
Nę.
Taip, bet bažnyčiai valstybė turėtu teikti -materialinę 
panamę.
Taip.
Taip.

pasisakoma už civilinę metrikaciją?
Taip, bet susituokę religiškai negali būti sutuokiami 
civiliškai. Suęituokę civiliškai, gali juoktis religiš
kai tik privačiam savo sąžinės reikalui. .
Ne, nes bažnytinę moterystę laiko vienintele teisėta 
santuoka valstybėje. ' .

LTS: • Taip. , • .

w
LVLS: ■

3. Ar 
LF:

LKDP
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'V

jjVjjb: Taip.-
LSDP: Taip.
' - 47 Ar pasisakomą-už privalomu religijos dėstymą mokykloj^. - .

'-LF: . Taip, bet tėvai gali pareikšti, kad jų. vaikams religija
> " • . butų-dėstoma..

LKDP:- Taip. • ‘
LTS: Ne, bet valstybė mokyklose turėtų, sudaryti sąlygas religi-

nfąm auklėjimui. " ’ ’
LVLS:' Ne, bet religijų mokslas . atitinkamų konfesijų dvasininkų 

dėstomas kaip neprivalomas dalykas.
LSDP; Ne, bet mokinių tėvam pageidaujant, sudaromos sąlygos 

dėstyti mokyklose religiją kaip neprivalomą dalyką.
Vo Valstybinė santvarka.
1. Ar pripažįstama valstybėje demokratinė santvarka?

LF: • Taip, bet tik su stipria vykdomąja valdžia, t.y., 7 metams 
renkamu prezidentu, kuris turi įstatymų leidžiamąją ir vyk-.-, 
domąją galią. • ’ .. .

LKDP. Taip. . . , . '
LTŠ: Demokratiją supranta kaip visuomeninio ir kultūrinio su

brendimo funkciją'ir pasisako už demokratiją su stipria 
vykdomąja valdžia.

LVLS: .. Taip, ' . .. . . > _
LSDP: Taip. Demokratija sudaro būtiną, sąlygą įgyvendinti so-

■u''' . cializmui. ■
VI. Ar-pasisakoma už internacionalinę partijų veiklą?- -I.

LF: ■ Ne. ' > f ' . - •
LKDP: • Taip. Savo pastangas jurgr.su viso pasaulio kraštuose aktin-. 

gai pasireiškiančia krikščionių demokratų akcija ir ypatin
gai glaudžiai bendradarbiaus su gudų tauta. - '

LTS: - Kiekviena tauta savo tikslus derina su tarptautinio solida- 
, rūmo principais ir turi atsisakyti dalies savo suverenumo 

aukštesnės universalinės teisinės santvarkos labui.
LVLS: Aktyviai' prisidėtų prie didžiųjų ide'jų: laisvės, humiąaiš-

kumo, pasaulinės taikos įgyvendinimo, bendradarbiaudama 
tuo tikslu su kitų kraštų demokratinėmis partijomis.

LSDP: Taip, nes. virtęs pasauliniu, kapitalizmas į viengdas są
lygas pastatė dirbančiuosius. Vienodai kapitalo išnaudoja
mi, jie turi vienodus uždavinius dabartyje, vienodus sie
kimus ateityje, todėl partija, buvusi Socialdemokratinio'. 
Internacionalo nariu, jam atsikūrus, darys Žygių ir toliau būti'jo nariu.

========o0o========

"Nėra jokio krikščioniško socializmo, o tik socialistinė 
tvarka, kurios gali siekti krikščionys ir’laisvamaniai, idealistai 
ir materijalispai, racionalistai ir empirikai’’. y

• . .. . - Siegfried Ecke.
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SffElCARIJOS JAUNŲJŲ SOCIALISTŲ SUVAŽIAVIMAS 
•LŪCĘRNOJE• ~

1S47 m. lapkričio men. 15-I6 d.d. Lucernoje įvyko metinis 
jaunąją Sveicąrijos socialistą suvažiavimas. Kaip j5e patys pasisako, 
suvažiavimas nebuvo kokia nors džiaugsmo manifestacija, bet at
kaklaus darbo dienos. Suvažiavimo diskusijų centre buvo demokrati
nio socializmo sąvokos aiškinimas. Urs von Arx, naujas išrinkto 
centro komiteto pirmininkas, savo plačiame referate nušvietęs 
vis didėjančios tarp Ryty, ir Vakaru įtampos pobūdį, pabrėžė, kad 
nei vakarietiškai amerikoniškas kapitalizmas, nei rytietiškai- 
rusiškas komunizmas nėra priimtinas, o tik trečiasis kelias, tre
čioji jėga (taip pat ir Leonas Blusas propaguoja troisiėme force) - 
demokratiškasis'socializmas-gali isseręsti. problemą, prieš kurią 
stovi visa Žmonija. Jo mintys suvažiavimo dalyviu tarpe rado di - 
delio pritarimo> Šveicarijos socialistiniame-jaunime ryškiai mato
mas noras paimti aiškią liniją rusiškojo bolševizmo atžvilgiu ii* 
ateityje šiuo klausimu-vesti griežtą ir be kompromisu politiką;- 

Ta pačia proga buvp nutarta apsivalyti nuo komunistuojan
čio elemento, pašalinant iš organizacijos .2 skyrius (Ziiriche 
Liebknechto-grupę ir Schaffhauseno gr.).. Ypatingai prie šios aiškios 
linijos paėmimo prisidėjo Bazelio jaunieji socialdemokratai, kurie 
buvo tvirčiausias naujojo pirmininko ramstis.

Mūsų organizacijos.atstovei arčiau susipažinus su minėtu 
Urs von Arx, paaiškėjo, kad ■■simpatijos Rusijai daugiausia kylančios 
dėl to, kad trūksta plačios ir išsamios informacijos apie “bolše
vikinį rojų". Per mūsų atstovę Šveicarijoje U.von Arx nuoširdžiai" 
pfašo visu lietuviu socialdemokratu bendradarbiauti, su Šveicarijos 
jaunaisiais socialdemokratais ir duoti kuo platesnės medžiagos iš 
savo patyrimu “'bolševikiniame rojuje”. Jis tiki, kad tąo būtu daug 
prisidėta prie greitesnio ir aiškešnio' apsisprendimo rusiškojo 
- .bolševizmo atžvilgiu. Mums cokįą Urs v. Arx veiklą reikėtų ' I 

tik sveikinti.. ... ■
Pažymėtina, kad paskutinieji įvykiai rytą Europoje rado 

didelį atgarsį politiniuose. Šveicarijos sluogsniuosev Jie daug 
kam atvėrė akis, parodydami visą agresyvu rusiškojo imperializmo 
veidąą dangstomą demokratijos šūkiais ir įvairiom ideologinėms 
skraistėm. Šveicarijos socialdemokratu partija taipgi vis griež
čiau pasisako.Sov.Sąjungos, atžvilgiu, nors ji, dalinai atsifvelg- 
damą į Šveicarijos padėtį ir “neutralumo politiką“’ ligšiol savo 
išsireiškimuose apie Sovietus vartodavo tik.rinktinius žodžius. 
Šveicarijos socialdemokratu tarpe vis daugiau pasigirsta balsu, 
kad neutralumo politika.negalį reikšti nuomonių neutralumo.. 
Akiplėsiškes komunistę skverbimasis-į vadovaujančias prof.sąjungose 
vieįas ir laimėtu pozicijų panaudojimas kovai su socialistais 
verčia net pačius “neutraliausius“ pagalvoji ir aiškiai apsispręsti. 
Prancūzijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos ir paskutinieji Suomijos 
įvykiai, nereikalaudami plačiu komentaru, atskleidžia tikrovę, 
besislepiančią už apkuitinancios Sovįetu propagandos. Reikia 
manyti, kad prasidėjęs.aiškinimasis įgaus greitu laiku aiškias 
ir griežtas formas.

==^===000*====.^

“2? ik 1 a i. s* v i žmonės Išgelbės paša, ui į?“ 
^====,====ti=-=======--=====-===c=.=-^ir==--r:=5§2I'B§s Bern.apos.=

i-
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ŽINIOS IS PA B A L T I J O.

$.m. vasario men. 23 dn. švedų laikraštis "Stockholms- 
Tidningen" Nr. 52 paskelbė tokio turinio pranešimai

- "Autentiškas pranešimas iš-Baltijos valstybių, kuris pasiekė 
Stockholm? slagtu keliu, nušviečia dabartinę padėtį Šiuose kietai 
bandomuose kraštuose.

Pabaltis biurokratiniame chaose. Slaptas priešinimasis 
aštrėja.' Darbininkas~lieka robotu.'

Užsienio laikraščiai Pabaltyje yra uždrausti, ir tokiu 
budu baltai pasaulį gali matyti tik per Maskvos akinius. Partija, 
valst. policija ir kariuomenė negali būti par’slmento arba spaudos 
kritikuojami. Leidžiama kritikuoti tik čia mažai reikšmingus funk
cionierius, kaip pvz. ministerius, kuri? Pabaltijo valstybėse šiuo 
metu yra net 53. Didybės manija Sov.Sųjungoje yra tokia didelė, 
kad anksčiau buvusios mažos reikšmės valdybos paverčiamos minister^ 
jomis, ir tokiu būdu atsiranda mišk?, Žemdirbystės, tekstilės, pie
no, mėsos, kinų ir žuvininkystės ministerial. Lietuvoje neužilgo 
bus sudaryta ir žųsų ūkio ministerija...

S.m. sausio 18 dn. Pabaltyje buvo pravesti nauji rinkimai 
į apskričių., rajonų, miestų, miestelių ir kaimų tarybas. Jie, kaip- 
paprastai, vyko su dideliu triukšmu ir su "baltų" Stalinu, kaipo 
garbės kandidatu, priešaky. Viso buvo renkama 82.699 įvairiausių 
deputatų; 524.000 asmeny dalyvavo kaip propagandistai ir rinkimų 
komisijų nariai. Buvo išrinkta tik 12793 arba 15»4 % komunistų, 
kiti gi - bepartiniai. Pabaltijo kraštų komunistų partijos daugių 
daugiausia turi 60000 narių ir kandidatų, kurių tik pusę sudaro 
baltai. Tie naujai išrinktieji nepartiniai deputatai vargiai galės 
turėti kiek įtakos sovietų režimui; jie yra tik bejėgės marionetės. 
Pabaltijo kraštuose viešpatauja biurokratinis chaosas. Baltų užsieni' 
reikalų ministerijos su savo išpustu personalu sėdi visiškai be dar
bo. Laimingu sutapimu Sov.Latvijos užs. reikalų ministeris nese
niai atsisėdo Maskvoje, ir tokiu būdu Sov.Latvijos užs.reikalų 
ministerija dabar turi šiokį tokį užsiėmimų, vesdama su juo; ir jo 
pasiuntinybe korespondencijų. Vien tik Latvijoje yra virš 50 įvai
riausių rusų tarpbaltiskų ir respublikinių aprūpinimo kontorų, 
kurių egzistencija ir tikslai visai neaiškūs, - skundžiasi min. 
pirmininkas V.Lacis vasario 2 dn. Aukščiausioj Taryboj.

Prie laikraščių Pabaltyje susidaro eilės, nes jų tiražas 
nėra pakankamas. Be oficialios spaudos egzistuoja taip pat ir nele
gali spauda. Si turi didžiausių paklausų, bet mažų tiražų. Dažnai 
ji nustoja ė,jusi, kada leidėjai sučiumpami. Bet drųsūs vyrai tęsia 
pavojingų areštuotųjų darbų. Antras dalykas, kuriam baltai patriętai 
dabar aukojasi, yra ginkluotas pasipriešinimas, sabotažas ir ryšių 
su užsieniu palaikymas. Visus šiuos faktus sovietų spauda nutyli, 
bet užtat- tiksliai praneša nelegalioji spauda.

Bažnyčia Sovietuose yra-’atskirta"nuo valstybės, tačiau ne 
visur Pabaltyje. Estijoje ir Latvijoje finansuojami bažnytiniai pa
triarchatai stengiasi primesti estams ir latviams ortodoksų mokslų. 
Kartu yra draudžiamos bažnytinės Šventės ir religinės procesijos. 
Pamaldoms reikalingas milicijos leidimas. Daugybė dvasiškių yra 
deportuojami. Deportuotų tarpe yra ir Estijos katalikų vyskupas 
Profitilig.

"Tautinis pagal formų, socialistinis pagal turinį", taigi, 
nacionalsocialistinis režimas trys metai po rudojo nacionalsocia- 
lizmo perbloškimo tęsiamas dabar Pabaltyje. Bet baltų tautinės vė
liavos ir tautiniai himnai uždrausti ir pranykę; taip pat pamažu 
nyksta ir baltų kalbos. Dėl visa ko, prisiminimui, ant naujų rublių 
ir^Izvestijų antgalvėse dedami estiški, latviški bei lietuviški pa
rašai, taip pat keletą pašto ženklų papuošti baltų įŽymenybėmis.
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Kaip padėką už visa tai Ha t vi v tauta naują 194-9.metą proga pasiuntė 
savo didžia Jani vadui mokytojui ir draugui Stalinui gražią sidabrinę 
vazą. . . • '

' . -Baltas šiandien yra darbo robotas. Jo gyvybinis uždavinys- .
isspaustį Stalino penkmečio planą per 4 metus. Užtai jis dirba 
nemažiau kaip 10-12 vaiv kasdien, neišskiriant nė sekmadieniu- 
Atostogos jam yra panaikintos. Vienintelės Šventės - 1 sausio,' ’ -
1 gegužės ir 7-8 lapkričio. 1947 mt. buvo leista Švęsti populia
rią vidurvasario (Joninių) šventę, bet prieš tai reikėjo atidirbti 
sekmadienį, kaip paprastą darbo dieną.

Atlyginimai yra maži^ o maisto produktai fantastiškai bran
gūs.- Rublio '’reforma" neatnešė nieko stebuklingo. Pigūs yra tik 
.butai, jei tokie is viso dar surandami. Dėl karo sugriovimą, ir nau
jai užplūdusią gyventoją is Rusijos butą stoka yra kolosalinė. 
Kiekvienas^gyventojas turi teisę į 9 kv.m.’ butą. Didesni kambariai . 
padalinami dažnai visai svetimiems Žmonėms-tiek vyrams,-tiek mote
rims. Sienas atstoja užuolaidos, papkės ir pan. Bet Sovietą aris
tokratija gyvena gražiai mebliuotuose, patogiuose butuose. Baldai . 
dažniausiai paimami iš deportuotąją_ar pabėgusią baltą butą.

Pagal planus Pabalty turi būti pastatyta Šimtai naują butą. 
Pusė Tallino turi būti perstatyta, sugriautas Rygos senamiestis 
restauruotas. Visas Pabaltis turi būti elektrifikuotas, supramonin
tas ir kanalizuotas. Bet tie planai labai is lėto realizuojami. 
Taip pat užplanuota pastatyti daug aerodromą, uostą įrengimą ir 
auto kelią. į Estijos atstatymą tąja linkme kreipiamas didžiausias ■ 
dėme'sys, bet tik su dideliu vargu pavyksta parūpinti pačią reika- ; 
lingiausią medžiagą. Neseniai buvo užbaigti statyti trys cemento 
fabrikai -’"Kukermit’’» "Tepe" ir trecias - Kivi ’Oitije.

Estijos rudoji anglis, alyva, dučes ir benzinas tiekiamas 
ne tik Leningradu!, bet taip pat tenkina ir Sovietą karo laivyno 
Baltijos ’jūroje pareikalavimą. Dujos siunčiamos tiesiog vamzdžiais 
iŠ Kohtla-Larvis į Leningradą. Rudoji anglis, kaip -kuras, patenki*- 
na Estijos,, Šiaur. Latvi’jos ir Leningrado apygardos geležinkelius.- 
Iš Estijos nud. anglies gaunamas benzinas yra vienas labiausiai . ■. 
reikalingą povandeniniams laivams ir aviacijai. Ir vis giliau skver
biamasi į rudosios anglies klodus, bet pagal autbritatyvinę kalku- 
liaciją tie klodai nėra-neišsemiami.

Pabaltijo respubliką prekybos balansas yra, be abejo, akty
vus, bet užsienio.prekyba galima tik per Sov.Sąjungą. Miško medžia
ga, linai, odos ir maisto produktai, estą rudoji anglis ir jos pro
duktai yra eksportuojami. į Pabaltį Sov.Sąjunga įveža Žuvį, vynąą. 
vaisius, arbatą, kaviarą ir druską. Be to, įvežamos Žaliavos, ku
rios čia apdirbamos ir grąžinamos Rusijon kaip gatavi fabrikatai; 
Pabaltijį kraštai yra paversti SSSR fabriku.

Miško’medžiaga išvežama Rusijon tokiais kiekiais, kad jau 
'Lietuvoje ir Latvijoje vis daugiau tenka griebtis durpią kuro.
Akmens .anglys leidžiamos tik pramonės reikalams. '■

Didieji Pabaltijo sūnūs yra deportuoti. Valstybi’ą preziden
tai-K.Pats ir K.Ulmanis yra be pėdsaką dingęAir, pagal gandus, 
ŽUvę. Kaip emigrantai užsieny gyvena du anksčiau buvę baltą vals- 
tybią prezidentai: Estijos prezidentas Rei (Švedijoje) ir Lietuvos 
prezidentas K.Grinius (U.S.A), be to, Estijos ir Latvijos evang. 
ir ortodoksą bažnyčią galvos ir Lietuvos kataliką bažnyčios galva. 
Be to, visame pasauly dabartiniu laiku yra išsiblaškę 300.000 
baltą pabėgėlią, kurie nepaliauja kovoję už savo tėvynią išsilais- 
vinimą".

=======000=======
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IS UŽSIENIO.

Anglijos DąrbieŽių partija skelbia kovą, komunistams*

Čekoslovakijos ir.Suomijos įvykiai paskatino britų. Darbo 
Partiją paskelbti komunistams ir jų draugams atvirą karą. Tuo pat 
metu. Partija nutarė ir savo eiles nuo komunistuojančio elemento 
išvalyti, panaudojant demokratinius metodus, k.a. slaptą balsavimą 
ir pan. Viena"valdininkų prof.sąjungų" grupė pareiškė, kad valdžios 
įstaigose komunistams nebeturi butivvietos. Zįnoma, by.tų gėriau, 
kad jie patys pasitrauktų, o geriausia, kad is Viso išsinešdintų. 
Tokį perspėjimą_komunistams pabrėžė ir lordas Pakenhamas neseniai 
Aukštuosiuose Rūmuose įvykusiuose debatuose dėl užsienio politikos. 
Jis puolė komunistus ir nurodė tą pavojų, kuris kyla, įsitvirtinus 
komunistams prof, sąjungose ir kitose indu/strinėse organizacijose. 
Jis taip pat pabrėžė, kad visg pasaulio demokratų pareiga neleisti 
komunistams užimti vadovaujančių vietų. Vakarų ir Sov. Sąjungos 
santykiai yra rimčiausia ir pavojingiausia šiuo laiku problema. 
Galima butų rasti bendrus interesus, bet komunist'ai nieko nenori 
apie tai žinoti. "Kaip galima be karo išgelbėti pasaulį nuo ko
munizmo, jei mes negalėjome be karo iįšgėl'bėti jo nuo nacionalso- 
cializmo?", paklausė toliau lordas Pakenhamas.'

Taip pat ir min.pirm.Clement R.Attlee, priimdamas Londono 
miesto tarėjus, užtikrino, kad Anglija siek.ia_taikos ir tikisi, kad 
karo nebus. "Tašiau", tarė jis, "mes turime būti pasiruošę, nes jei 
kils naujas karas, tai labai staigiai. Mes nežinome, koks jis bus, 
bet tikrai nebus panašus į buvusį".

"N.ZeitungT .
Naujas smūgis britų komunistams. «

Douglas A. Hyde, jau 5 metai buvęs vienu is britų komunis
tų partijos organo "Daiįy Worker" redaktorių, atsisakė nuo parei
gų ir, 2On.išbuvęs partijos nariu, iš jos išstojo. Savo isstojimą 
Douglas A.Hyde taip motyvuoja: "Jau nuo karo pabaigos Sov.Sąjungos 
užsienio politika ir įvykiai rytų Europoje puolat didino mano 
susirūpinimą. Aš pasibaisėjau tuo, kas pries kelias savaites įvyko 
Čekoslovakijoje ir kas prie tam tikrų aplinkybių gali įvykti 
Italijoje, Prancūzijoje ir net D.Britanijoje. Aš įsitikinau, kad 
naujoji KP linija, paimta po Kominformo įsteigimo,* ir jos opozici
ja Marshall'io planui laimėjimo atveju "mažajam žmogui" Britanijoje 
atneštų tik skurdą. Aš pamačiau, kad sąjūdis, dėl kurio aš taip 
ilgai dirbau ir kovojau, kaip tik Žlugdo ir panaikina tas laisves, 
dėl kurių jis dedasi kovojąs."

"N. Zeitung".

Atviri Sovietų grasinimai.
"Sovietų komendantūros pranešė LPD (Liberalinės Vokietijos 

Partijos) vietinių grupių pirmininkams sovietų sektoriuje, kad kari
nė sovietų valdžia jų dalyvavimą LD Partijos kongrese traktuos 
kaip demonstraciją prieš Sovietų Sąjungą, kadangi Partijos kongre
sas reiškią ne ką kitą, kaip "antisovietinės propagandos akciją".

'^Grupių pirmininkai taip pat buvo įspėti, kad, nesilaikant minėto 
prarrešimo, karinė sovietų valdžia griebsis "atitinkamų priemonių".

"Nouvelles de France"
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Europos socialistų emigrantę protestas.
Paryžiuje neseniai įvyko europiečių socialistų emigrantų-, 

konferencija, kuri paskelbė tokio- turinio protestą:
"Žemiau pasirąžiusieji, atstovaują nepriklausomas Vengrijos, . 

Jugoslavijos, Lenkijos ir Rumunijos socialistines partijas, reiš
kiame pasaulio opinijai protestą prieš terorą, kuris viešpatauja 
mūsų kraštuose nuo taip vadinamo "išlaisvinimo" dienos".

Kasdien kovojantieji socialistai ir prof.sąjungų darbuo
tojai, kurie nesitinka nusilenkti diktatūrai, suimami ir pasmer
kiami dėl savo ištikimybės demokratijai ir socializmui.

Jie paprastai provokuojančiai apkaltinami Šnipinėjimu, kas 
yra juokinga, kai pagalvotam, kad kaltinami tie žmonės, kurie visą 
savo gyvenimą kovojo dėl savo kraštų laisvės.’ Jie apkaltinami iš
davimu, kadangi palaikė ryšį su Vakarų socialistais. Jie apkal-' 
tinami sukėlę "nesveiką rūgimą", kadangi nenutraukė ryšių su.^dar- 
bininkų ir ūkininkų masėmis.

Paskutinės socialistinės partijos, dar išlaikiusios savo 
savarankiškumą ir legaliai tebeegzistuojančios, kaip Bulgarijos ir 
Rumunijos, yra uždarymo išvakarėse. .

"Didžiųjų galybių" pasirašytos tarptautinės sutartys, kurios 
garantuoja politinę laisvę, diktatūrinių mūsų kraštų vyriausybių, 
paklususių Sovietų Rusijos įsakymams, yra bė bausmės pažeistos. 

, ■ * Mes kreipiamės su Šiuo iškilmingu protestu į Socialistinį
Internacionalą ir viso pasaulio opiniją, prašydami kovoti dėl 
mūsų kraštų laisvės, hepriklausomybės įr demokratijos"

Pasirašė: Carl P e y e r, Vengrijos Socialdemokratų P-jos 
pirmininkas.
Zygmunt Z a r-e m b a, Lenkijos Socialdem.P-jos 
Užsienio Delegaturos pirmininkas.
Jancu Z i s s u, Neprikl.Rumunijos Socialdem.P-jos 
Delegatas.
Zivko Topalovit s_c h, Jugoslavijos Social- 
dem. Partijos Užs.Delegatūros pirmininkas.

§==============§
Protestai dėl įvykių Čekoslovakijoje.

Šveicarų socialdemokratija, Įkąri iki šiol Sov.Sąjungos 
atžvilgiu laikėsi "palankiai neutraliai", dėl įvykių Šveicarijoje 
pakėlė protesto, balsą. Bazelio "Arbeiter Zeitung" duoda telegramos 
tekstą, kurią šveicarų socialiem.frakcijos Tautos Taryboje pirmi
ninkas pasiuntė čekų min.pirm. Gottwald’ui:

"Šveicarų socialdemokratų frakcijos vardu, kuri mūsų 
krašte yra stipriausia partija, pareiškiu savo nerimą ir susirūpi- ’ 
nimą dėl kai kurių apie Jūsų kraštą Žinių. Tai yra žinios apįe suė
mimus ir persekiojimus tų socialdemokratų, kurie -ir musų krašte 
Žinomi, gerbiami ir turi gilų pasitikėjimą. Jei šios žinios tikros, 
tai mes reiškiame ne tik apgailestavimą, bet ir gilų pasipiktinimą. 
Mes gerai žinome, kad tie socialdemokratai, kurie, kaip pranešama, 
yra suimti ir persekiojami, vokiečių okupacijos laikais kovojo dėl 
krašto laisvės ir kentėjo kone, stovyklose bei kalėjimuose. Aš 
bučiau Jums dėkingas, jei Jus, fone Minister! Prezidente,_mano neri
mą galėtumėte pašalinti. Aš primenu Jums jūsų valstybės kūrėjo 
Tomo Masaryko dvasią. Aš kreipiuosi į Jus taip pat demokratijps ir 
socializmo vardu, kurie vienas sūjkitu yra neatskiriamai suristi, 
ir kurių įgyvendinimas turi garantuoti asmens ir tautų laisves. "
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Vokietijos CSU remia privaty kapitalizmu.
Dr. Rudolf Miiller vyksta Amerikon, kur jis mano isdėstyti 

savo nuomonę dėl Marshall’io plano pravedimo. Jo manymu, humatytę 
Marshall’io planu pagalbę Amerika turi tiekti ne per atskiry kraš- 
ty valdžios įstaigas, bet per privačias firmas, nes, jei norima 
kovoti su "komunisty planais ir suvalstybinimo sistema", negalima 
tiekti pagalbos per valdžios įstaigas, kurios siekia "planingo 
ūkio".

Vokiečiy socialdemokratai dr.- Miiller’į vadina beatodai- 
riškiausiu privataus kapitalizmo atstovu', kurio kelionė Amerikon 
parodo, kokly reakcinę politikę varo Krikšcioniy Demokraty Unija. 
Savo šiuo klausimu pasisakymą SPD centro organas baigia šiais 
žodžiais: "Tokia ūkinė politika yra vienintelis šansas Vokietijos 
komunistams, ir musy kapitalistai skuba komunistams jį suteikti. 
Siekti privataus ūkio politikos,'nevaržomos jokiy pareigy tautai 
ir jokiy socialiniy rysiy su visa likusia tautos dalimi, reiškia 
boikotuoti Marshall’io planę ir jam kenkti." i

Kova su socialistais Bulgarijoje.
"United Press" korespondentas Milko Yaneff praneša iš 

Sofijos: "Kai parlamente valstybės biudžeto klausimu socialistai 
oponavo, ministeris pirm. Dimitroff pareiškė, kad jie taip elgiasi 
todėl, kad tikisi amerikiečiy intervencijos. Jis priminė 9 socia
li sty atstovams parlamente, kad ir revoliucionieriy Petkovę bei jo 
šalininkus savo laiku jis buvo įspėjęs, tačiau jie jo nepaklausę. 
Bet jy priešinimasis buvo palaužtas, ir jy vadas guli kapuose. 
"Pagalvokit", pareiškė Dimitroff, "kad ir jusy neištikty toks 
likimas, kokio susilaukė Bulgarijos priešai ir užsienio agentai. 
Jei nępasistdngsit pasidaryti protingesni, tai tauta duos tokię 
pamokę, kad ję minėsit iki karsto lentos."

Ispaniškoji bažnyčia ir Franco "Falanga*
"Krikščionybės riterio" Franco, kaip jį dažnai katalikiško

ji spauda vadina, atsišaukimas aiškiai parodo, koks ryšys yra tarp 
ispaniškos bažnyčios tėvy ir Franco falangisty (ispanišky SS). 
Jame sakoma:

"Jau du metai, kaip protestantizmas stengiasi įsišaknyti 
musy tėvynės sieloje, o tai sudaro pavojy musy katalikiškai ir 
katalikiškais principais paremtai tautos vienybei. Kardinolas 
Segura 194-7 m. rugsėjo mėn. viešai nurodė į šię rimtę blogybę". 
Panašiai išsireiškė ir "Kataliky Akcijos" veikėjas Msgr.Zacarias 
Viszarra per "Aukštesnės Dvasinės Kultūros Instituto" semestro ati
darymo iškilmes 15.10.194-7: "Mes negalime užmiršti, jog prieš 
keletą mgty visa Ispanija sukilo didvyriškame kryžiaus kare ginti 
katalikiško tikėjimo, kurį dabar savo kojomis trypia juokingos pro
testantę sektos, išskleidusios savo palapines ant mūšy kankiniy 
kraujo."

Jo eminencija kardinolas Segura ganytojiškame laiške rašo, 
kad reikia prisiminti^ koks kraujas teka ispany gyslose, reikia 
neužmiršti krikščioniško vardo, kurį ispanai turi, o todėl: "Vyriau
sybė turi "nuvalyti stalą" ir išnaikinti šię rimtę blogybę (pro
te stantizmę) . Visy Ispanijos kataliky pareiga - ir mes kviečiame ję 
ję. išpildyti - neleisti, kad Ispanijoje protestantizmas suaktyvėty". 

"Aukštesnės dvasinės kultūros atstovams" nereikėjo to du kart 
kartoti. Barselonoj, Grannollers ir yillafrancoj suliepsnojo protes- 
tanty bažnyčios. Reutėrio agentūra is Madrido praneša, kad apie
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100 jaunuoliu. matomai priklausą tradicicwM^tams (paSioms<desi- 
niausioms kataliku organizacijoms), vieną šeštadienio naktį įsi
veržė į prieš dvi savaites pašventintą protestantu koplyčią, su
laužė baldus išplėšė vargonų registrus, sudraskė maldų ir giesmių 
knygas, o ant sienų užrašė: "Tegyvuoja^Mergelė Marija”. Koply
čioje, jie išmėtė atsišaukimus, nurodančius į kardinolo Seguros 
kalbą, kurioje Šis puolė gen. Francęį, kad pastarasis leidęs naujas 
protestantu bažnyčias. Kituose atsišaukimuose buvo kviečiama ko-: 
voti su protestantizmu.

Policijos pranešimu yra ir daugiau panašiu įvykiu. Vieną 
sekmadienį visos devynios protestantu bažnyčios Madride turėjo būti 
saugomos policijos. Anksčiau minėtos koplyčios sargas pasakoja, 
kad jaunuoliai jam grasino jėga ir sakėsi esą universiteto Studen
tai. . Po Sevilijos arkivyskupo ir kitu pralotu kvietimo netoleruo
ti Ispanijoje protestantizmo taip pat ir Grennllers viena protes
tantu, koplyčia buvo jaunuoliu išniekinta.

Gražus "aukštesnės dvasinės kultūros” pasireiškimas!
• "Geist u.Tat”.

Pažymėtina, kad Ispanijoje, turinčioje 28 milijonus 
gyventoju, toji '‘rimta blogybė-protestantizmaš’ apima tik 15-000 
gyventoju-

AR K E NU 6 S T AB U ?

Reuteris praneša, kad Kurt-von Suechnigg (buvęs Austrijos 
kancleris ir pasižymėjęs fašistas) pakviestas į St. Louis univer
sitetu profesorium. Jis "skaitys paskaitas apie moderniSkę demo
kratišką valstybės santvarką". Gal būt jis pasikvies ir Otto von 
Habsburg*ą, kaip specialistą*, pagalbon? •

----  ---- < "Geist u.Tat".
Neseniai Franco "Falangos" moberp grupė savo generalinį 

susirinkimą pravedė .... garsiame Mergelės Marijos vienuolyne. 
■ ■ ■ • u "G.u.T".

"Politika mes generolai nesirūpinom", pasakė feldmaršalas 
G.von Runstedt karo nusikaltėliu teisme.

TURINYS;

* 1. 1848 metu revoliucija..................................  1 psl.
. 2. Musu praeitis ......................   4 ”
3-. Socialistinis pragmatizmas.........................................   9 “

, 4. Kaip Amerika 1933 m. nugalėjo bedarbę................... 12 •’
5- Lietuvišku politiniu partijų programiniai 

principai....... ..........................   15 ”
6. Šveicarijos jaunuju socialistu suvažiavimas 

Lucerno je  ..  ;..............................  18 “
7«- Žinios iš Pabaltijo  ........................  20 ”

II. IŠ U ž s i e n i-o.. ...............    22 "II. IŠ U Ž s i_e n j-o .................................................  22 “
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