
1848 METŲ MANIFESTAS.

Lygiai prieš šimtą metų, kai per Europą praūžė socialinės 
revoliucijos banga, Marksas ir Engelsas paskelbė komunistinį, ma
nifestą.

Gal kai kam atrodytą, kad šios reikšmingos sukakties proga 
reikėtų tik pasidžiaugti Markso geniališkumu ir manifesto neklai
dingumu, kaip tai be išimties daro dogmatiniai marksistai ir bol
ševikai^ bet-mums, jauniesiems socialdemokratams, yra gera proga 
panagrinėti komunistinio manifesto teorinius pagrindus, jo prakti
nę reikšmę ir padaryti kai kurias labai reikšmingas išvadas.

Erieš pradėdami komunistinį manifestą vertinti šių dienų 
žmogaus, išeinant iš jo socialinės būklės, požiūriu, pažiūrėkime į 
jį XIX amž. darbininko akimis, t.y. to žmogaus, kuris vežė sunkų 
vadinamojo kūrybingiausi o technikoje- amžiaus vežimą. Ką reiškė 
1848 metų manifestas darbininkui, Markso vadinamam proletarui? 
Jis reiškė kovos paskelbimą viskam, kas jį buvo padarę paskutiniu 
skurdžiumi, ir kas jam buvo atėmę paskutinį duonos kąsnį, t.y. 
kovą kapitalistinei ūkio sistemai ir visiems faktoriams, kurie 
ją rėmė, neiš^Viviont žmonių, t.y. kapitalistų, kurie ją sąmonin
gai palaike, ir žmonių skleidžiamų idėjų, kurios buvo kapitalistų 
išnaudojamos savo darbams ir sistemai pridengti. Marksas galvojo, 

■ kad neužtenka vien tik . teoiAnės kapitalistinės sistemos kritikos, 
kurią jis faktiškai davė savo"Kapitale", bet reikia sumobilizuoti 
politinę jėgą, kuri galėtų t^ sistemą sugriauti. Tokią-jėgą jis 
matė savo amžiaus suproletarinto j darbininkijoj, į kuri<% jis ir 
kreipėsi savo komunistiniu manifestu. Tai buvo atsišaukimas į , 
dirbančiuosius, mobilizuojant jų armijas į kovą prieš kapitalisti
nę sistemą ir j^ palaikančius faktorius. Jam tas armijas pavyko 
sumobilizuoti, nes komunistinis manifestas atitiko 1848 metų 
darbininkijos reikalavimus, t.y. per klasių kovą pasiekti politi
nės valdžios, proletariato klasės diktatūros ir, eksproprijuojant 
eksproprijuotajus, sugriauti kapitališminę ūkinę sistemą? o ant 
jąs griuvėsių statyti naują, socialistinę. Jeigu Marksas, duodamas 
kapitalistinio ūkio kritiką, pasirodė neblogas analitikas, tai 
neduodamas aiškaus socialistinės ūkinės sistemos vaizdo, pasirodė 
esąs menkas sintetikas ir nekūrybingas. šioje srityje jį toli 
prašoko taip vad. socialistai idealistai, Markso vadinamieji 
kritiški utopistai, kaip pvz. Saint Simon, išryškinęs darbo ir 
kapitalo'priešingumą kapitalistinėj sistemoj; Charles Fourier ir 
Owens, sukurdami laisvąją gamybinę ir vartotojų kooperaciją;

• Simon de Sismondi, duodamas pirmojo planingo ūkio metmenis;
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Louis 'Blanq, pirmasis iškėlus klasių kovos klausimų; Lassale, pirma
sis iškėlus gamybinių, .priemonių suvisuomeninimo minti, šio tikslo 
siekdamas per pirmų Vokietijoj suorganizuotų darbininkijos politinę 

•partijų, kovojusių už šio principo parlamentinį įgyvendinimu
Rodbertus, vienas iš faktiškųjų mokslinio sęcializmp’ tėvų ir kt.

Vakariečiui socialistui, norint teisingai įvertinti komunistinio 
manifesto principus, visuomet reikia prisiminti minėtus faktus,

Bernard Shaw, vienas iš Fabijų draugijos kūrėjų, su vakariečiui 
humanistui įprasta kritika priėmė marksizmų, iš karto atsisakydamas 
priimti jį kaip dognų, kaip tai daro ortodoksiniai-marksistai. Jis 
pripažino, kad, nežiūrint didelio noro likti objektyviu, Marksas neiš
vengė kiekvienam žmogui būdingo humaniško subjektyvizmo, kuris 
pasireiškė ne tiek atsakymuose į sau pastatytus klausimus, kiek tuos 
pačius klausimus statant, o tai neišvengiamai vedė arba prie vien
pusiškumo, arba net klaidų.

Jau vienas iš pirmųjų komunistinio manifesto tvirtinimų, kad 
visa istorija yra klasių kovos istorija, yra klaidingas, šį princi
pu griežtai paneigė ir Anglijos Fabijai, nenorėdami sutikti, kad 
klasių kova yra vienintelis istorijos motoras, o proletariatas - 
vienintelis ūkinės ir socialinės- pažangos variklis. Šiandien kiek- 

- vienam vakariečiui yra aišku, kad žmonijos istorija toli gražu nėra 
vien istorija apie socialinius luomus, klases, jų kovas-, bet taip 
pat ir apie tokius "nereikšmingus” veiksnius, kaip žmonijos religinį, 
tautinį, valstybinį, kultūrinį ir idėjinį vystymusi /Werner Busch/. 
Aišku, marksistas tuojau pat atsakytų, kad religijų, valstybių, tau
tų ir idėjų istorija yra tik "antstatas" ant klasių kovos istorijos 
’’pamato", kad visko pagrindas yra klasių kovos istorija, be kurios 
neįmanoma suprasti ir visų kitų, nes, anot Markso ir Engelso, pagrin-’ 
dinių visuomeninių ir politinių pasikeitimų priežasčių reikia ieškoti 
atitinkamo laikotarpio gamybiniuose santykiuose, ekonomijoje. Bet 
ar ta ekonomija nėra sukurta paties žmogaus? Tuo būdu ne ekonomija, 
bet žmogus šioje žemėje yra visko pagrindas, o ekonomija tik žmo
giškųjų ūkinių veiksnių išraiška. Tuo būdu pagrindinis istorijos 
variklis yra ne kas kita, kaip žmogus ir žmonija, o ne kova, kuri 
vyksta tarp’ klasių. Nes jei 'taip nebūtų, tai, pasiekus beklasinės . 
visuomenės, istorijos raidų turėtų sustoti, kas jau yra neįtikima. ■ 

Marksas, kalbėdamas ‘apie idėjų reikšmę pasaulyje, sako, kad, 
keičiantis žmonių gyvenimo sųlygoms, keičiasi visuomeniniai santykiai, 
Keičiasi jų galvosena, ir jis eina taip toli, kad sako, jog žmogaus 
būsena sąlygoja jo galvojimą. Šitoks Markso-tvirtinimas, kaip jo 
vartojamo dialektinio: metodo kraštutinė išdava, šiandien yra nebe- 
priimtinas, nes, krikščioniškojo socialisto Ernst Tillich žodžiais 
sakant, vargu ar mes šiandien surasime daug tokių, kurie sutiktų 
su pagrindiniu marksizmo principu, kad tik žmogaus būsena sąlygoja 
žmogaus galvoseną, o.žmogaus galvosena nesąlygotų jo būsenos. Jei 
taip • būtų, kaip suprasti tuomet tų faktą, kad gamybinės priemonės 
žmogaus rankose galėjo virsti kitų žmonių išnaudojimo priemone. ■ 
Taip pat vargu ar kas galėtų paneigti tą svarbų žmogiškojo veikimo 
faktorių, kad žmogaus galvosena, t.y. žmogaus dvasinio gyvenimo išraiš-. 
ka, idėja, yra pats kūrybingiausias žmogiškasis veiksnys ir medžia
ginės žmogaus kūrybos, civilizacijos sąlyga. Taigi, žmogaus galvo
sena idėjiniam pasauliui palenkia savo būseną, medžiaginį pasaulį, 
o tai sudaro žmogaus konstruktyvinio*planavimo, išradingumo ir revo
liucingumo pagrindą. Jei taip nebūtų, sako Werner Busch, tai mes dar . 
ir šiandien gyventume urvuose ir maitintumės žalia mėsa ir šaknia- 
gumbiais. . , . . ,
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Dėl religijos Marksas sau galvos nekvaršino. Jis ją laikė 
mirusia, krikščionybei pranašavo greitu jos žlugimu, o krikščio
nišką socializmą .laikė kunigų priemone aristokratijos pykčiui nu
raminti. Bet gyvenimas parodė ką kitą. Šiandien vargu kas nors iš-" 
drįstrų laikyti religiją nepozityviu žmogaus gyvenime veiksniu, o 
vakarų Europos humanistines idėjas ir krikščionybę.- buržuaziniai 
idėjinė skraiste, kuri, pagal Marksą, turinti pridengti politiniai 
ekonominius buržuazijos kėslus. Marksas, tvirtindamas, kad krikš- 

'čioniško socializmo negali būti, užmiršo, kad krikščioniškos pašau-- 
lėžiūros žmogus, išplaukiant iš jo etinių ir religinių įsipareigo
jimų, gali būti socialistas, nes socializmas nėra materialistinės 
pasaulėžiūros logiška išvada, kaip tvirtina prof. Maceina, o poli
tiniai ekonominė doktrina, tikslu pakeisti Žmogaus gyvenimo sąlygas, 
įvedant valstybėse socialistinio ūkio formą ir tvarku. Socializmas 
nėra ir niekuomet nebuvo kokia pasaulėžiūra, nes negali būti nei 
materialistinio socializmo, bei idealistinio,.o tik socialistinė 
tvarka.

Tautos ir valstybės klausimas komunistiniame manifeste nėra 
pakankamai išvystytas. Teisybė, Marksas iš vienos pusės tvirtina, 
kad darbininkija /proletariatas/ neturi tėvynės, dėl to jos ir ne
gali netekti, bet iš kitos pusės ragina darbininkiją kovoti už pro
letariato, kaip tautinės klasės, iškėlimą ir pirmiausia laimėti kovą 
savo tautos ribose. Marksas, be to, tvirtino, kad tautinis klausimas ■ 
laikui bėgant vis daugiau įgys tarptautinį, pobūdį.

Valstybės klausimu Marksas taip pat aiškiai- nepasisako, o tik 
kritikuoja buržuazinę valstybės formą, kaip priemonę išnaudoti prole
tariato klasei, neduodamas jokios naujos, konstruktyvios valstybės 
formos. Toks neaiškus Markso tautos ir valstybės klausimo pastatymas 
davė p r ogos komunistinį, uanifestą įvairiai interpretuoti: tautinį 
klausimą paneigiant ir pasisakant už abstrakčiai suprastą internacio
nalinę idėją ir internacionalinį žmogų, o valstybę paskelbiant žmo
nių kalėjimu ir pasisakant už anarchistinę visuomenės santvarką. 
Dėl to nenuostabu, kad šiuose klausimuose Marksas susilaukia griež
tos Vakarų socialistų kritikos. Didysis prancūzų socialistas Jean 
Jaures-griežtai pasisako prieš Markso tvirtinimą, kad proletariatas 
neturi tėvynės ir, jei jis jos neteko, pimiaušia reikalauja iš pro
letariato susigrąžinti sau tėvynę, kad pasijaustų pilnateisiu jos 
nariu. Pasisakydamas už tarptautinę idėją -- internacionališkumą ir 
ą/taiesdamas jį, kaip abstrakčios idėjos supratimą, Jean Jaures tvir
tina, kad tik tarptautiškume tautiškumas gali pasireikšti giliausia 

pfŽrsme ir tarpt aut iškurną supranta kaip glaudų tautų bendradarbiavimą. 
Prieš Bakunino anarchistinę visuomenės santvarką visu griežtumu 

pasisako Anglijos fabijai, kurie valstybę laiko aukščiausia visuome
nės organizacijos ferma ir neišvengiamai reikalinga, ne kaip vienos 
kurios klasės interesų saugotoja, bet kaip besirūpinančia visų savo 
piliečių bendra gerove.

praktikoje nepasitvirtino ir Markso šeimos- problemos pastaty
mas. Marksas klydo tvirtindamas, kad buržuazija šeimos santykiuose 
panaikino jų gražų sentimentalinį charakterį, jo vietoje pastatydą- 
ma tik materialinį. Istorija kaip tik rodo, kad. kiek viduramžiais 
ir feodalinėj santvarkoj šeimų sukūrime lėmė materialinis faktoriais, 
tiek modemiškais' laikais padaugėjo iš meilės susituokiančių skai
čius.

Daugumoje nerealūs ir utopiški pasirodė Markso siūlomi meto
dai pažangiuose kraštuose socializmui įgyvendinti, pvz. griežtos 
ekspropriacijos principas, darbo prievolės ir darbo armijų ofganiza- 
vima's laukan1 s apdirbti.
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Šių dienų socialistas,. norėdamas įvertinti kom. manifesto 
reikšmingumu, pirmiausia turi konstatuoti, kad, šimtui metų praėjus, 
komunistinis manifestas reikalingas daugybės pataisų ir daugumoje 
yra istorinė medžiaga socializmo moksle. . .

Nežiūrint visų padarytų pastabų, viens tektų pripažinti kom. 
manifesfui ir jo autoriui Marksui; nežiūrint vienpusiško klausimo 
pastatymo, jo dėka visu griežtumu buvo pastatytos socialinės proble
mos ir pagrjltintas jų sprendimas ne vien proletariato, bet“ ir visos 
žmonijos labui ir gerovei.

■ . , n J.Valaitis.

VOKIETIJOS SOCIALISTINIO JAUNIMO 
METINE KONFERENCIJA.

Kas atsižada laisvės, 
pasirenka pražūtį.

Tokiu motto praėjo šių metų vokiečių vakarinių zonų ir Berlyno 
socialistinio jaunimo metinė konferencija, vykusi gegužės 12-14 d.d. 

„_Hofe, trikampy Bavarijos, Čekoslovakijos ir rusų okupacinės zonos. 
Dalyvavo virš 200 delegatų iš trijų vakarinių Vokietijos zonų bei 
eilė užsienio svečių^ Austrijos, Danijos, 'Norvegijos, Švedijos, 
Belgijos, Olandijos, Luksemburgo, Didž.Britanijos, Čekoslovakijos 
/emigrantiniai/ ir mūsų soc. jaunimo atstovai. Iš žymesniųjų svečių 
buvo: Socialistinio Jaunimo Internacionalo /International Union of 
Socialist Youth./, pirmininkas olandas Bob Molenaar ir gen.sekretorius 
danas Peer' Heėkkerup.

Po įprasto konferencijos atidarymo pirmųjų dieną Hans Heimsdorf, 
Vokietijos vak.zonų soc.jaunimo gen.sekretorius, skaitė paskaitą 
tema "Vokietijos jaunimo būklė, praėjus trims metams nuo karo pabai-■ 
gos'-'. Po pietų Heinz Ktihn /SPD K’dln/ skaitė temą "Jaunimo pareigos 
mūsų laikų krizėj". Vakare miesto teatre visi susirinko pasiklausyti 
Hofo simfoninio orkestro koncerto.

Antrą dieną vyko diskusijos dėl abiejų referatų, o po pietų 
buvo išklausyta įvairių pasiūlymų, perskaityti daug ginčų sukėlę . 
rezoliucijų projektai. Vakare dadžiausioje.Hofo salėj vyko viešas 
tarptautinis mitingas, kur.gausiai susirinkusiems Hofo gyventojams 
kalbėjo Hans Hermsdorf, Bob Molenaar, Per Heekkerup ir anglų atstovė.

Trečią dieną buvo perrinkta valdyba. Po plėkų skaitė refera- 
• t^ Hertha G-otthelf /SĖD ’moterų sekretorė-Haųnover/ tema "Tarptauti

nė socialistų padėtis. Priėmus ištaisytas rezoliucijas, konferencija 
buvo uždaryta. Vakare didžiulėj miesto pasilinksminimų salėje buvo 
atsisveikinta su visais svečiais.

Konferencija buvo puikiai suorganizuota, viskas vyko pagal 
iš anksto smulkiai išsidirbtą planų, o tai leido sudaryti darbingą 
nuotaikaį.

Nors publika buvo labai mišri ir marga, tačiau visą laiką 
buvo jaučiamas neapsimestas laisvumas, kaip tarp artimiausių draugų. 
Prie tokios nuotaikos susidarymo daug prisidėjo, žinoma, nevaržo
mas kreipimasis į kiekvieną "Tu". Pasiziūrėįus į tą margą tarptau- . 
tinę 300 žmonių minią, kuri pasidariusi taip artima ir miela, atro
do keista, kad žmonės gali tarp savęs kariauti, žnonės gali likti 
žmonėmis, neatsisakydami savo tautybės, tačiau ir negalvodami, kaip 
išsireiškė Bob Molenaar, kad jie yra geresni.už kitus ir, kaip tokie, 
turi teisę į kitus žiūrėti iš aukšto.
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Išdidžiai gali nuteikti tik įsisąmoninimas, kad kiekvienas visas 
savo jėgas ir žinias turi dėti vis, tobulesnės, vis platesnės, tarp
tautinės visuomenės kūrimui, nes tikrasis žmoniškumas - yra tarp 
žmonių, su jais galimai bendradarbiaujant, c ne dirbtiniu būdu sten
giantis atsiriboti. Čia ir yra socialistinių partijų stiprybė, o 
jų pražūtis prasideda, grųžūs dėl kokių nors vidaus politikos są
lygą prie nacionalinės;politikos, kaip tai atsitiko su Čekoslovaki
jos socialistais, kurie priėmė rusų primestą nacionalinę čekų poli
tiką Sudetų vokiečių atžvilgiu, o dabar su jais vėl turi susitikti 
Vokietijoje. Čia iškyla taip pat vje ningo socialistų Internacionalo 
trūkumas, kuris galėtų reguliuoti socialistinę politiką. Rusų val
domų kraštų socialistinės partijos, galima sakyti, jau sulikviduotos. 
Likusių kraštų soc. partijos, žinoma, sudarys kada nors Internaciona
lą, tačiau ar bus priimtos ir’ emigrantinės socialistinės partijos į 
jį? Tokios toli siekiančios mintys iškyla stebint konferencijos nuo
taikas, tačiau tai ateities dalykai.

Šis tas iš konferencijos eigos.

Kaip matyti iš pasirinkto konferencijai motto, nuotaikos turi 
būti antibolševikinės. Ir tikrai: jau kiekvienam konferencijos•daly
viui, neišskiriant nė vieno užsienio svečio, yra pasidarę aišku, kas 
yra bolševizmas, todėl visą laiką buvo kalbama apie jo pavojų, o ne 1 
apie planingą ūką. Kiekvienas kalbėtojas kiekviena proga tai pabrėžė; 
taigi, pavojus visų teisingai suprantamas ir vertinamas. Atrodo, 
ir konferencijos vieta buvo demonstratyviai parinkta. Tačiau pasiū
lymai, kaip nuo to pavojaus apsisaugoti, buvo tik tokie: visų kraš
tų socialistinės partijos ankštai bendradarbiauja, kad besisaugoda- 
mos bolševikinio pavojaus, nebūtą išnaudojamos imperialistiniams i 
JAV tikslam.., nes nuo Marshall 1 o plano atsisakyti būtų neprotinga. 
Jis turi padėti kiekvienam kraštui atsistoti ant kojų, o juo kraštas' 
bus ekonomiškai nepriklausomesnis, juo, gyvenimo standartas aukštes
nis, tuo žmonės turės didesnį imunitetą prieš raudonąjį pavojų. 
Tačiau kaip nuo jo reikėtų gintis pavojaus atveju, to nepaminėjo 
nė vienas, o vokiečių soc.jaunimo■ konferencijos rezoliucijoje net 
buvo įtrauktas nuo karo prievolės atsisakymo punktas, sukėlęs daug 
ginčų ir vėliau atiduotas spręsti par bijai. Reikėtų apgailestauti, 
jei Europos socialistai nueitų tokiu aklo pacifizmo keliu, o anti
komunistinį bloką organizuotų tik kapitalistai, kaip Čiorčilis. 
Ir konferencijoje buvo apgailestauta, kad Europos Uniją gali sukurti 
Čiorčilis, o socialistai prie jos tik turės taikytis. Nevienas iš
reiškė pageidavimu, kad prie kuriamos ’Jūro-pos Unijos prisidėtų ir 
socialistai, stengdamiesi ją infiltruoti. Tačiau svėrė balsai, kad 
socialistai turi turėti savo visai atskirą poziciją - trečiosios 
jėgos arba demokratinio socializmo poziciją. Trečioji Jėga turėtų 
bendradarbiauti su pozityviom antibolševikinėm jėgom, nesileisdama, 
žinoma, į kalbas su tokiais režimais, kaip Franco arba de Gaulle 
kombinacijom ir nesileisdama-išnaudoti imperialistiniam kapitalis
tinių valstybių tikslams. Kaip Ktihn reziumuodamas pasakė: 11 štai i n i z- 
mo pavojų.galima nugalėti ne negatyviai, o tik pozityviai - per 
demokratinį socializmą".

Kai dėl vidaus ir ūkio politikos, tai buvo pabrėžtas perdide- 
lis nukrypimas į ideologijas. Anot Ratzel iš W.-Badeno:"Tūkstančių 
metų praktika yra pakankamai parodžiusi, kad ėjimas į. ūkio gyvenimą 
su ideologijom yra pražūtingas". Tačiau iš kitos pusės Ktihn. pri
pažindamas šią tiesą, išsireiškė: "Idėja yra ne tik išjudinanti jėga, 
bet ir tvarkanti, nes tik kaip išjudinanti jėga ji gali nuvesti
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lie tik į socializmų, "bet ir į nacionalsociali’zmą, kaip tai yra įvy
kę. Dėl to ji yra būtina, kad mes gyvenime nepasimestume".
Vienas, ypač ir mums įdomus klausimas, buvo paliestas Kflhn’o, atsa
kant .į okupacinių jėgų kritiku. Gen.Robertsonas es=įs pasakęs: "Seien 
šie nur gute Deutsche"./Būkite tik geri vokiečiai/ Čia reikia būti 
labai atsargiems, nes kas gi gali nustatyti gerumo kriterijų? O dėl 
to gerumo vienybės sukalta tam tikros jėgos .ir gaivalai gali pradė
ti savo tamsių politikų. "Aš nepripažįstu jokios partijos, tik gerus 
vokiečius". Darafrazuojant galima būtų, pasakyti: "Man nesvarbu partijos, 
arba aš nekenčiu partijų, man svarbu lietuvis"i Ir dėl šito gero ar
ba aukšto tikslo būna pateisinamos visos priemonės, ir demagogai sau 
fiebiai žvejoja sudrumstame vandeny, kaip tai yra mūsų emigraciniame 
/ne tremties!/ gyvenime. "Reikia kovoti prieš žemų partinę politikų, 
bet ne prieš partinę politiku, nes kokių gi kitų politikų mes betu
rėsiu! , jei ne diktatūrinę, atsisakę nuo partijų. Tada mes turėsim 
vien^ partijų, kaip turėjom 12 metų", pasakė Ktihn.

Konferencija daug dėmesio kreipė į tarptautinį jaunimo bendra
darbiavimų. Tam tikslui kiekviena apygarda /jų visoj Vokietijoj iš 
viso buvo 29/ išsirenka savo"tarptautinį sekretorių", kurio žinioj 
turi būti visa tų reikalų organizacija.

Rriėmus rezoliucijas: 1/pasveikinimą kenčiantiems rusų zonoj 
draugams; 2/ atsišaukimų į Vokietijos jaunimų /buvo formuluota į 
Europos jaunimų, bet rezoliucija neišlaikė kritikos, ir buvo nutarta' 
būti kuklesniems: ir pasitenkinti Vokietija/, konferencija buvo 
uždaryta.

i K.Bieįinis.
____ MUSŲ PRAEITIS.

1896-1946 metai. - •
Lietuvos Socialdemokratų Bartijos-veiklos duomenys.

8. Elesdiečiai darbe.
LSD savo veiklos pradžioje visų dėmesį skyrė darbininkų me

džiaginės buities pagerinimui ir kovai už dirbantiems aiškius ir su- 
prantamūs siekimus. Lietuvos didžiųjų miestų-Vilniaus, Kauno ir kt. 
pramonės ir amatų centrų darbininkų būklė buvo tokia, kad ji tikrai 
šaukėsi dangaus keršto. Buvo įmonių, kur darbo diena truko iki 14 vai. 
Atlyginimai už darbų būdavo tokie žemi, kad darbininkas: su šeima 
galėdavo tik pusbadžiai pramisti. Sanitarinės darbo sąlygos amatuose, 
taipgi įmonėse, ypač odų apdirbimo,\buvo tokios, kad neužilgo pakirs
davo dirbančiojo sveikatų. Darbdaviai ir jų pastatytoji administra
cija darbininkus traktuodavo kaip beteisius ir beverčius vergus.

Jei Vilniaus ir Kauno amatininkai, kaip seni miestų gyventojai, 
su geromis buvusiųjų cechų tradicijomis mokėjo reikalui esant atsi
spirti prieš įžūlius darbdavius ir jų meisterius, tai iš kaimų į 
miestus atėję vakarykščiai Ūkininkai, dar neatsipalaidavę nuo bau
džiavos laikų palikimo, būdavo nuolaidūs ir kuklūs. Niekas šios 
klaikios padėties nematė, niekas iš šalies į jų neragavo, tad reikė
jo patiems savo likimu susirūpinti. Reikėjo pagauti darbininko sąmo
nę, sužadinti joje žmogaus pajautimu, reikėjo, kad jie pasiryžtų 
kovai. Būdamas pavieniai silpnas, darbininkas galėjo ryžtis kovoti, 
veikdamas su kitais padėties draugais iš vieno, stodamas į kovcį už 
savo reikalus organizuotai ir visa savo mase.

šita kryptimi prasidėjo LSD veikla. Ji prasidėjo nuo ekonominių
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streikų organizavimo ir jiems vadovavimo. Sunku buvo jė oriniais iš
vedžiojimais įskiepyti darbininkui pasitikėjimą savo ir jo draugų 
sujungtomis jėgomis. Bet kad darbdaviui paskelbtą kovą laimėti, 
reikėjo drąsos ją pradėti, mat, įmonės kontoroje, atėjęs darbda
viui į pagalbą, jau sėdėdavo caro policininkas. Barbą metusieji 
sekančią dieną jau nebeturėdavo ko valgyti, tad pačių darbininką 
tarpe kas trečias būdavo linkęs nusileisti, sukliudydamas kitiems 
tįsti kovą. ' • ’

Prasidėjus tokiai kovai, LSD žmonės turėjo atsirasti silpniau
sioj vietoje, stiprindami ir padrąsindami kovotojus, Jie turėjo pa
galvoti ir apie tai, kaip streikuojantiems suteikti ir materialinę 
pagalbą kritiškiausiu momentu. Šiose grumtynėse nepamainomi būdavo. 
Partijos išauklėti iš pačių darbininkų tarpo veikėjai ir organiza
toriai.

Vilniaus amatininkų ir darbininką solidarumas, pasiaukojimas 
bendram reikalui ir duosnumas, besidalinant paskutiniu skatiku su 
streikuojančiais, kurių vaikai ir jie patys alko, buvo labai didelis 
ir vertas paminėti. Sėkmingai vesti ekonomine i.kpvai, partijos 
iniciatyva buvo sukurtos “streikų kasos'*bei "kovos iždai". 1894 m. 
tokių"iždų" jau buvo keletas. Tos slaptosios streilhį kasos iš ka
peiką surinkdavo šimtus rublių ir darydavosi-aštrus ginklas strei- . 
kuojančiųjų rankose. A. Moravskis /A.Lietuvis/ knygelėj "Augis 
darbiniPikų judėjimo Lietuvoje", 1900 mėtų laidoj, rašo : "Svarbiausiu 
darbu partijos liko įkūnijimas ir sutvarkinimas didelio skaitlįaus 
streiką, kurie prisidėjo prie iškovojimo darbininkams geresnio 
būvio, taip ir abeįnai prie luominio jų susipratimo ir politiško 
jų padėjimo... 1896 m. daugumas atsibuvusių streiką įvyko tarp 
kurpių arba gizelių... apskritas skaitlius visą streikų tų metų 
siekė iki 20 su 294 dalyvavusiais juose,.. 13 buvo darbininką 
laimėta, o 7 ne", /psl.54./ ,

1897 m., anot A.Moravskio, streikai vyko ne tik Vilniuje, • » . • 
bet ir kituose miestuose. Streikavo kurpiai, siuvėjai, dailydės, 
spynininkai, duonkepiai, akmenininkai, siuvėjos, skalbėjos ir kt. 
Streikai persimetė ir į fabrikus; streikavo kailiadirbiai, aluda
riai, plyti n.inkai, geležinkelių dirbtuvės, darbininkai prie namų 
statymo ir kelių taisymo ir "... Iš viso suskaityta 32 streikai su 
3542 dalyvavusiais, žtatęsimas streiką ivairauja nuo keletos valandų 
iki trejų menesiu /mano pabr./. Darbininkai laimėjo 24 streikus ir 
tik 8 nesutiko tos laimės...Patėmyti 4. atsitikimai boikoto kurpių 
ir staliorių Vilniaus ir Kauno" /p si; 55-56/.

Laimėtieji streikai amatų dirbtuvėse ir kai kuriose įmonėse 
populiarino LSD vardą dirbančiųjų masėse. Pavyzdžiui, A.Rorąvskis.• 
ten pat rašor "Kur tik buvo pasirodę atsišaukimai'/suprask sd.atsi
šaukimai/, kame darbininkai buvo kviečiami pareiti streiką, visur 
tie streikai buvo pakelti. Darbininkai darniausiai statė ir reika
lavimus, kurie tuose atsišaukimuose -buvo apgarsinai. rąip Vilniaus 
akmeniukų streikas, prie kurio prigulėjo .apie du rūkstančių darbi
ninkų, pareikalavo tų pagerinimų, kurie buvo atsišaukimuose apgar- 
ąinti ir per keletą dienų apturėjo sau užganėdinimą"./psl.43-44/. 
Šios aplinkybės sudarydavo partijos veikėjams galimybę plėsti slap
tą partijos organizaciją, atrenkant į ją pačius gabiausius ir ryž
tingiausius iš darbininkų tarpo, ir sudaryti rysius su tokiomis 
dirbtuvėmis bei įmonėmis, kur ją dar nebuvo. Vilniuje ar Kaune lai
mėtieji streikai savaime plėtėsi į kitas vietoves, kur partija 
ryšių neturėjo. Pavyzdžiui, kai Vilniaus darbininka.1 streiku pakel
davo sau atlyginimą, tuo jie versdavo fabrikantą kelti jo prekių 
kainą. Tuo būdu Smorgainės, Kriukų, Gardino, Šiaulių fabrikantai
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darėsi vilniškiams skaudūs konkurentai. Darbininkams tai būdavo pa
lanki sąlyga organizuoti streikus toli už Vilniaus ribų ir tenykš
čius darbinipkus jungti į vieną organizaciją. Tas pats dėjosi kurpių, 
siuvėjų, šerininkų amatuose, metalo ir medžio pramonėje, geležinkelių 
dirbtuvėse ir kt. įmonėse. Tuo būdu darbininkų sąjūdis, LSD vadovau
jamas, ryškino būsimos nepriklausomos Lietuvos teritorijų, gyvai ro- ' 
dydamas, kaip toli siekia ūkiškieji šio krašto saitai, siejantieji 
jo gyvybinius centrus. Tad neprošalį čia priminti dar kartą , kad' 
LSD, siekdama Lietuvos nepriklausomybės, taip ir statė sienų klau- 
mą; Lietuvą turės sudaryti lietuviškai kalbąs branduolys su tais • 
teritoriniais korektyvais, kurie yra reikaling.i jos~ūkiskam gyveni
mui . Laikydama Vilnių nepriklausomos Lietuvos sostine, Partija su
prato, kad Lietuvai turi priklausyti ir Vilniaus kraštas. Plotas, 
kuriame LSD išvystė savo veiklą, kaip tik siekia tas sienas, kurios 
dvidešimt penki metai vėliau buvo nustatytos 1920 metų sutartimi 
su Sovietų Sąjunga. Pastaroji, vienpusiškai ir jėgos pagalba spręsda
ma Lietuvos sienų klausimą, žinoma, šios sutarties dabar nesilaiko.

Partijos pradėta ekonominė kova iš karto pastatė savo veiklos 
dienotvarkėje ir politinės kovos klausimą. Buvo neįmanoma vesti eko
nominę kovą, kuomet streiko faktas caro valdžios buvo traktuojamas, 
kaipo valstybinis nusidėjimas. Caro valdžia rėmė darbdavį, kaipo to
kį, ji nepakentė darbininkų sąnonėjimo, jo medžiaginės būklės gerė
jimo ir jo kultūrinio augimo. Režimas iš karto suprato bundančio . ' 
darbininkijos ir ūkininkų sąjūdžio reikšmę savo ateičiai, tad iš 
karto griebėsi žiauriausių represijų. Vykusią kovU pavaizduosime 
ištraukomis iš jau minėtos A.Moravskio knygelės: "Pabaigoje tų 
metų /1896/ pradeda vis aršiau maišytis policija į tarpą darbininkų ' 
gyvenimo; ji kišasi į įvykusius streikus, dabojo darbininkų susi/ 
rinkimus ir 1.1. neturėdama buklių vietinių šnipukų, vyriausybė per
sigabeno tokių iš Varšavos ar Petrapylio /J7 psl./ ... Ženklyvu. 
apsireiškimu tų metų judėjimo lieka stiprus susirėmimas darbininkų 
su vyriausybe laike gegužinės /gegužės 1-osios/... Taip sausio 
mėn. /1897 m/ liko išleistas atsišaukimas nuo vardo "Lietuviškos 
social-demokratiškos partijos" į visus Lietuvos darbininkus /atsi
šauk. dėl Peterburgo streikų/ ... ir keletą atsišaukimų į geležinke
lių darbininkus, ragindami ir juos į kovą... Geležinkelių darbinin
kai pradeda kovą su valdžia, reikalauja g vai. darbo subatdienomis. 
Vyriausybė darė daugybė kratų ir suareštavo jo nekuriuos darbininkus..., 
ir Lietuvos kalėjimuose jau niekados nestokojo darbininkų /mano pabr./ 
Policija Tiko suerzinta nužudimu 7 d. berželio mėn. pirmo agento 

■provokatoriaus Rafalkos, kuris turėjo po savo priežiūra visą eilę 
šnipukų. Gegužės 1 d. Vilnius, o-iš dalies ir Kaunas išrodė kaip 
priešų apsiaubtas.. . jodinėjo sargyba^ ant gatvių buvo * rųgiama 
visa policija ir visi šnipukai... Kadangi nuo ryto tapo užtempti 
prilipyti atsišaukimai nuo vardo Lietuv.soc.demokr. partijos, tai 
policija siuto iš piktumo... Neveizint art taip didžio dabojimo, 
šventė visgi buvo apvaikščiojama ir toj dienoj... Praėjus kelioms 
dienoms apie Vilnių buvo-padažytos dvi sueigj apie šimtą žmonių 
ant kiekvienos.’., buvo laikomos karstos "shekos politinio turinio 
/mano pabr./ Atkviestas į Vilnių pabaigoje 1896 mT žandarų pulki
ninkas Vasiljevas blaškėsi, kaip padūkęs, po miestą, kad tik su
gniaužti "lietuviškus soc.demokratus" /40-21 psl/. •Pasibaigus gegu
žinei šventei, .".pasirodė naujas atsišaukimas lietuv.soc.demokr.parti

jos į visus Lietuvos’darbininkus, kaine.. .. randasi ir užkvietimas 
visų lietuvių prisidėti prie jojo /darb.-judėjimo/ ir energiškai sta
ti į kovą už savo būvio pagerinimu, už politišką laisvę ir savo 
tautiškas tiesas /mano pabr./ Kaipo paveizda jos-veikimo už politiškas
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'' <t
ir tautiškas tiesas lietuvių tautos, galima paminėti... atsišauki
mus iš priežasties atidengimo Vilniuje paminklo Muravjovui-Korikui. 
Šie atsišaukimai buvo platinami tarp kaimų ir miestų gyventojų ir 
liko perspausdinti ir užrubežiuose laikraščiuose įvairių vakarinių 
viešpatysčių", /psl.50/. ' . •

Taigi, iŠ tokios padėties darbininkija ir turėjo padaryti 
atitinkamas išvadas, būtent: be politinės kovos, be laisvės ir 
demokratinės santvarkos negali būti ir buities pagerinimo.
LSD šį politinį sąmonėjimą papildė: Lietuva, neišsiskyrus iš ūkiškai 
visai ątsilikusios carų imperijos, negalės visoj pilnumoj išvystyti 
savojo ekonominio pajėgumo, negalės pakankamai sparčiai ~siekti nau
jų gyvenimo formų, kur darbo žmogui būtų patikrinta tinkama vieta. 
Kitaip tarus, pašalinusi cariškąjį, režimu revoTiucijos keliu, mūsų . 
krašto darbininkija turi~ siekti nep'rikiaus om o s demokratinės Lietu
vos respublikos sukūrimo. Lietuviškieji 'socialdemokratai, negyvenę 
vien jausmais ir iliuzijomis, bet ir anais laikais sugebėję anali
zuoti ūkiškąjį gyvenimą ir daryti iš to sau išvadas, suprato, kad 
Lietuvos išsilaisvinimas iš carų imperijos gniuždinančių realių 
ir šiuo požiūriu yra būtinybė.' .

Kalbamu laiku ne vien Lietuvoje buvo prasidėjusi ekonominė 
darbininką kova su neribotu išnaudojimu ir skurdu. Didžiausiųjų 
Rusijos miestą pramonės darbininkai įstojo į gaivaįįnius streikus 
už savo buities pagerinimą. 1895/96 metais masiniai darbininkų strei
kai Peterburge ir kai kuriose kitose vietose privertė ir caro reži
mą išleisti pirmuosius darbininkų buitį lietusius įstatymus, pav. 
1897 m. birželio mėn. 2 d. įstatymas didžiosiose pramonėse nustatė 
10 1/2 valandų darbo dieną. Tai buvo pirmas laimėjimas. Jis rodo, 
kad iki tų įvykių niekas įmonėse darbo laiko nereguliavo, ir vaiz
džiai sako, jog ir 10 1/2 valandų darbo laiko įvedimas buvo laiko
mas dideliu laimėjimu, bis įstatymas, žinoma, nelietė mažesnių ir 
vidutinio dydžio įmonių ir amatų dirbtuvių.

Ši ir kiek vėlesnė gadynė Rusijos darbininkų sąjūdžio istori
joj yra žinoma, kaipo ekonomizmo laikotarpis. Tūli revoliuciniai 
nukrypimai ir tų nukrypimų atstovai šią vadinamąją ekonomizmo ir 
ekonominės kovos taktiką smerkdavo. Jie reikalaudavo vietoj ekono
minės kovos metodų taikyti vien politinės kovos aktus. Iš. šių 
revoliucinių romantiką išsirutuliojo.toji kryptis, kuri kiek vėliau 
įgavo bolševizmo vardą. Ekonomizmas, t.y* konkretūs kaddieniniai 
dirbančiųjų reikalai, ši taktika atidarė socialdemokratijai kelią 
į dirbančiųjų mases ir į politinę tų masių kovą; ji buvo ir pasi- 
likovieninteliai teisinga ir' gyvenimiškai pagrįsta. Ir LSD už. 
tai, kad savo veiklos pradžioje daug sudėjo pastangų ekonominės 
darbininką kovos organizavimui, kiek vėliau' susilaukė kaltinamų 
i& V.Kapsuko ir Z.Angariečio pusės, nuėjusią į rusiškąjį bolše
vizmą. Lietuviškieji ekonomizmo priešininkai tuo metu, kai partija 
šios taktikos laikėsi, buvo labai tolimi socialdemokratinėms 
idėjoms ir visai joms svetimi, bet kiek vėliau, pamėgdžiodami 
rusiškuosius bolševikus ir siekdami pakirsti LSD autoritetą t 
dirbančiuosiuose, šiuo argumentu bandydavo smerkti partijos veiklą 
praeity. Iš anksčiau pasakyto galima padaryti tik. vieną išvadą: 
LSD ėjo teisingu ir tikru keliu, siedama savo veiksmus su dirban
čiųjų masių reikalais. Didžiausieji piimųjų lietuviškųjų socialde- 

. mokratą nuopelnai’yra tame, kad jie pasisavino modeminę demokra
tinio socializmo ideologiją, pritaikė ją Lietuvo.s sąlygoms ir

■ reikalams, įjungė mūsą krašto žmones už ekonominiai politinius 
mūsą krašto reikalavimus, o tai kiek vėliau, įgalino Lietuvos
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socialdemokratija atsistoti Lietuvos revoliucinio sąjūdžio priešaky. 
Niekas kitas tame laikotarpy tikrųjų mūsų krašto reikalavimų dar ne- 
.buvo aiškiai supratęs ir nedrįso stoti į atvirą kovą.

.9- Pirmojo LSD kovos periodo raštai.
Masinių streikų sąjūdis, prasidėjęs nuo 1896 metų', reikalavo 

paruoštų kadrų. Tuos kadrus busimieji LSD veikėjai ruošė, slaptose 
kuopelėse nuo. .1892 iki 1896 metų. Tai buvo labai krapštus ir sunkus 
darbas: iš. parinktų eilinių darbininkų reikėjo paruošti sąmoningus 
veikėjus ir organizatorius, 1896 m.-slaptai suruoštoj gegužės pirmo
sios šventėj dalyvauja šimtai darbininkų, kur iš ’’tarpo darbininkų 
atsiranda kalbiai /suprask kalbėtojai/, kurie rimtai išreiškia 
savo politiškus reikalavimus", sako A.Moravskis. Tai šventei pasi
baigus, buvo proklamuota lietuviškosios socialdemokratijos progra
ma.

Bet be organizatorių .ir veikėjų, veikusių į darbininkus gyvu 
žodžiu, partijai teko pasirūpinti spausdintu bei hektografuotu žo
džiu, t.y. lapeliais, atsišaukimais, plakatais, laikraščiais ir 
knygelėmis. Streikų įkarščio 1897 m. laiku, anot A.Moravsklo, 

. "buvo paleista nuo vardo partijos 15 atsišaukimų į darbininkus ats
kirų amatų arba į visus mūsų krašto. Turiniu dauguma iš jų buvo 
užkvietimas prie streikų... apie politiškus ir socialistiškus klau
simus buvo garsinta tik keliuose iš jų... Birmoje pusėje-/1898 m./ 

. ..buvo paleista dešimt atsišaukimų". Ir visomis kitomis progomis, 
.sąryšy Su Petrapilio darbininkų streiku, kvietimu Vilniaus geie-

- žinkeliečiu ir kt. profesijų darbininkų į streikus, atidengiant 
paminklą^uravųovuij DSD..r^aguodavo-^tsisaukimais. Pirmosios gegu
žės šventės proga aparti j a išeidavo su "plakatėliais.1-’, platinamais 
per rankas ir lipdomais ant sienų ir telegrafo stulpų. 1897 m. kovj 
mėn. pasirodo hektografuotas laikraštėlis lenkų kalba su piešiniais 
"Aidas darbininkų gyvenimo". Tais metais to laikraštuko išėjo . 
septyni numeriai, gi sekančiais metais dar du numeriai.

1896 m. pasirodo "lietuviško Darbininko" Nr. 1, LSD programa- 
visi spausdinti užrubežy lietuvių kalba ir kelios knygelės lenkų 
kalba. Lietuvos didieji miestai kalba lenkiškai, todėl LSD vartojo

■ šią kalbą, "bet atsižiūrint ant to, juog ir tarp šių sulenkėjusiu 
darbininkų atsiranda nemažai tokių, kurie ir lietuviškai permano, o 
taipgi ant to, juog į miestus kaskart įplaukia didesnis skaitlius 
darbininkų lietuvių, kokių taipgi daugumas randėsi miesteliuose ir 
tarpe viso kaimiško- proletariato, galima sakyti, juog lietuviškai

■ kalbai privalo pasilikti vadovaujanti vieta dėlei vises Lietuvos 
proletariato" /Aug..Liet.darb. judėjimo, 55 psl./. Tokia yra elesdie- 
čių pažiūra į lietuvių kalbą, nes judėjimas plito, ir patys lenkiš
kai kalbą vadovai "turėjo susitikti su .naujais sąnariais.savo išpa
žintojų, su lietuviais, kurie menkai arba visai lenkiškai nepermano" 
/psl.52/. Tie nauji "s4nariai" buvo ne kas kitas, kaip vykstąntieji 
į mieštus lietuviai kaimų darbininkai. Bet buvo ir kita lietuvių 
kalba raštų atsiradimo priežastis.

"Taip metuose 1895 susitvėrė kuopa lietuvių social-demokratų , 
kuri paskyrė sau.mieriu išleidinėti knygeles politiško ir sociališ- 
ko turinio lietuviškoje kalboje. Si kuopa parūpino keletą knygučių, 
tarp kurių paminėsime "kas yra, o kas bus!", kame išparodyta tapo 
pamatai konstitucijų, ir "Krumplių Jonas", kame ūkininkas ir. dar-, 
bininkas, kaipo socialistai, kritikuoja šių dienų tvarką, Paskiau 
ši kuopa susivienijo su Lietuvių Social-demokratų partija, kaip 
tik ši atsirado^/psl,55/. t-
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1895 metais LSD išleido konstitucijos klausimais:
1. Kas yra, o kas bus! /spausd. Londone/.,
2. Krumplių Jonas.
5. Genių Dėdė /1896m/.
4. Triūsas ir Kapitalas /1896/ . .
5. Vardan Teisybės /Liebknechto/.

"Kas yra, o kas busi" Dr.K.Griniaus tvirtinimu paruošė Dr.St.Matu- 
laitis. "Krumplių Dėdės" autorius nežinomas, "Genių Dėdę" paruošė 
Matusevičius, gi"Vardan Teisybės" sudarė Iz.Bagdonas, o išspausdino 
PIS Londone. . •

Kas gi buvo tie, kurie 1895 m. sudarė lietuvių soc.dcm. kuopų, 
kuri "'paskyrė sau. mieriu išleidinėti knygeles politiško ir socialia- 
ko turinio lietuviškoje kalboje"? Tai buvo Maskvos lietuvių studen
tų draugijos atskira grupė, kuri 1891-95 m. tarpe tuos "mierius" 
vykdė. Tai grupei priklausė studentai Bruma, Alekna ir Baltras 
Matusevičius, kilęs nuo Keturvalakio, Vilk.apskr., dar 1900 m. 
už dalyvavimų mitinguose vieniems metams ištremtas. į tėviškę. Sis 
tad Matusevičius sulietuvino knygelę "Genių Dėdės" vardu.

Matomai Maskvos studentuose tuo laiku buvo palinkimų ų socia
lizmu, nes Dr.K.Grinius, aprašinėdamas 1894 m. Varpininkų suvažia
vimu Mintaujoje, sako: "Maskvos studentų lietuvių slaptos draugijos 
atstovas studentas med. Jonas Račiūnas pareiškė, kad maskviniai 
prašą "Varpų" ir"Ūkininkų"- daugiau kreipti ų socialistinę pusę". 
Taigi, lenkiškos kalbos elesdiečiams ų talkų buvo atėję maskviniai 
studentai, "sutverę" sakytųjų kuopų. Tai kuopai, aišku, priklausė 
ir Dr. St.Matulaitis. Kai kurios čia išvardintos knygelės,pvz. 
"Krumplių Jonas" ir"Genių Dėdė" LSDP buvo išleistos nettrim laidom. 
Visa anų laikų Lietuva jas skaitė ir politiniai sųnoninosi. Kai 
kurios iš jų pirmame LSD veiklos etape, t.y. iki 1898 metų katastro
fos, suvaidino savo vaidmenų. Šių lietuviškų raštų išleidimas aiškiai 
sako, kad besikurianti partija ieškojo atramos lietuviškai kalban
čiuose darbo žmonių sluogsniuose.

LSD ir pirmame savo veiklos periode skaudžiai atjautė spaudos 
draudimų ii' bendrai lietuvių tautos vargus, kovojo su caro režimu, 
nelaukdama jokiiį malonių. Kaip LSD vertino lietuvių ir*visų pa
vergtų tautų-kovų už laisvę, matyti iš "Lietuvos Darbininke" Nr.2, 
išėjusiame 1898 n. gegužės mėn., tilpusio straipsnio: " Jeigu 
nekurie žmonės ir partijos prisilaiko vienintelio siekio - ginti 
savo tautybę, ... tai ir dėlei socialdemokratų apginamas tiesų 
prispaustų tautų tur nemažų svarbų. Kovodami už pilnų išliuosavimų 
luomo proletariato, stodami prieš bet kokų prispaudimų, tironijų 
ir neteisybę, social-demokratai jau pagal savo pamatinį samprotavimų 
tur ginkluotis ir prieš nuglesstsįmų vienos tautos per kitų. Deltai 
"Lietuv. soc.demokr.parti ja"kovu<Įrtfa už pilnų liuosybę dėl prole-, 
tariato, privalo drūčiai stoti ir prieš surisinimo politikų caro 
vyriausybės ir nuglemžimų lietuvių tautos..-, ji neretai priversta 
stoti prieš visokius persekiojimus, kuriuos kenčia lietuviai, ypa
tingai..prieš tokių 'alsių neteisybę, kaip užginimas lietuviams 
spaudos ir t.t. Toksai veiklumas partijos nemaž neprieštarauja 
jos programos valyvumui..." /49 psl./

Tad kovai už geresnę darbo žmogaus buitį ir už atskirų tautų 
laisvę LSD pritaikė spausdintų žodų ir su juo ėjo i plačiąsias 
mases, žinodama, kad toje ko-vo je teks patirti ir laimėjimų, 
ir skaudžių pralaimėjimų bei nuostolių.- '

oo§H§§§——:
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IIETUViy SOCIAIDWOKRATINZO JAUNIMO ' 
‘D a r bo K o n f e r~ e n c i j~ a. '

Š„m.. gegužės mėn. 29-31 d.d. Stuttgarte-Pellbache įvyko 
Lietuvių Socialdemokratinio Jaunimo darbo konferencija. Jaunieji 
•-.socialdemokratai susirinko ne sprendimams ar nutarimams daryti, o 
politinio-partinio lavinimosi tikslu, susirinko nagrinėti klausimų, 
svarbių aplamai socialdemokratams, ir tokių, kurie lietuviškajam 
soc. jaunimui ypatingai rūpi. Konferencija buvo ne visuotinė; kiekvie
na LSDJ grupė konferencijon atsiuntė po. 2 atstovus. Be jų atvyko ke
letas kviestų senųjų LSDPartijos draugų ir keli svečiai. Susidarė 
gražus 35 asmenų būrelis, kurs tris dienas jaukioje, labai draugiš
koje ir darbingoje nuotaikoje- diskutavo ir nagrinėjo numatytus bei 
naujai iškilusius klausimus. Pirmoje eilėje buvo išklausyti LSDP ir 
LSDJ C.K-tų pranešimai, kurie supažindino konferencijos dalyvius su 
atliktais darbais, užsimotais uždaviniais, svarstytais posėdžiuose 
klausimais ir jų sprendimais, ryšiais su užsienio socialistais ir 
1.1. Dalyviai iš savo pusės plačiai* pasisakė dėl LSDJ veiklos suak
tyvinimo būdų ir iškėlė eilę sumanymų. Pranešimus papildė mūsų dele
gatas, buvęs vokiečių socialistinio jaunimo metinėj konferencijoj 
Hofe, savo įspūdžiais iš konferencijos ir painformavo apie užmegztas 
pažintis su kitų kraštų^soc.jaunimo atstovais /danų, švedų, norvegų, 
anglų, austrų, ir kt./, Šios pažintys bus panaudotos ryšių užmezgimui 
su tų kraštų soc,jaunimu ir įstojimui į Tarptautinę Socialistinio . 
Jaunimo Sąjungą.

Po pranešimų eita prie užsibrėžtų temų nagrinėjimo. Be plataus 
ir labai įdomaus einamojo momento įvertinimo /polit.apžvalgos/, išna- 
rrirštos šios temos 1 l.Staliniškoji karo ir taikos koncepcija, 
2. Pagrindinės kapitalistinio ūkio savybės, 3. Socialdemokratija ir 
komunizmas, 4. Socialistinio ūkio pagrindai, ir jo įgyvendinimas Lie
tuvos sąlygose. Pirmoji tema, nušviesdama sovietiškąją ’’karo filoso 
fiją", palietė ir sovietų ruošimąsi karui, kaip būtinybei, ir su 
tuo susijusią jų dabartinę taktiką. Kilusios diskusijos lietė daugiau 
politinio memento vertinimą. Antroji tema /kapitalistinis ūkis/, būda
ma savo apimtimi labai plati, susilaukė eilės paklausimų ir papildy
mų. Kapitalistinio ūkio vystymosi etapai, kapitalo koncentracija, 
prieštaravimai, kapitalistiniame gamybos procese ir kt, klausimai, 
išplaukę iš temos nagrinėjimo,, sudarė eilę naujų temų. kurias nutar
ta grupėse atskirai padiskutuoti, Su gyvu susidomėjimu buvo sutikta 
tema "Socialdemokratija ir komunizmas". Prelegentas plačiai nušvietė 
bolševizmo vystymąsi, jo išsigimimu, totalinį charakterį, visišką 
uemokratijos paneigimu, ortodoksinį sustingus., pobūdį, kurs neišven
giamai vedė prie imperializmo ir nacionalizmo, Po griežto bolševizmo 
vertinimo ėjo dar griežtesnis pasisakymas prieš jį, kaip prieš di-"‘ 
džiausią socialdemokratijos priešą. Ketvirtoji tema, socialistnio 
ūkio pagr. ir jo įgyvendinimas Lietuvos sąlygose, dalyviuose sukėlė 
labai didelį susidomėjimu. Tema savo apimtimi palietė ir Lietuvos 
ūkio atstatymo klausimą, į kurį prelegentas atsakė planingo ūkio 
Lietuvoje uždavinių vaizdu. Nušviestas kapitalistinio ir socialis
tinio planingo ūkio, paremto visuomeniniu pradu-ir interesu, skirtu
mas, žemės ūkio, transporto, pramonės ir prekybos atstatymo schema, 
.plane vykdymas ir jo sudarymas - visi tie klausimai dalyvių /buvo 
pj.ačia.1 panagrinėti, paliečiant kartu ir organizuotos visuomenės 
klausimą, valstybiniovisuomeninio ir pri/ataus ūkio sektorius bei 
:ų apimtį planingame tautos ūkyje, visuomenės vaidmenį plano
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sudaryme ir t.t. Iš temos išplaukė ir konkretus uždaviniai social
demokratinio n jaunimui,— ruošiantis Lietuvos Ūkio atstatymo darbui, 
kuo daugiau gilintis į planavimo darbą, sekant Vakarų pavyzdžius, 
taip pat specializuotis atskirose ūkio srityse, nes planingam < 
ūkiui, be ko kita, reikia ir ypatingai gerai išsispecializavusių 
ir prityrusių specialistų. Taip pat ir toji tema perkelta nagrinė
jimui + grupes. .

*isos nagrinėtos temos diskusijų metu iškūlė eilę naujų 
klausimų, kuriuos, nebeturint laiko vietoje diskutuoti, nutarta 
panagrinėti sekančioje darbo konferencijoje, kuri numatoma iiž 
poros mėnesių. , . . ’

-Konferencijos vardu buvo pasiųsti sveikinimai Amerikos Lietu
vių Socialdemokratų Sąjungos suvažiavimui Bostone ir pareikšta 
padėka LSDJ nariams Jungt. Amerikos Valst. ir 19.ALSDS-gos kuopai 
už medžiaginį konferencijos parėmimų. Pabaigus oficialiąją dalį, 
svečiai ir dalyviai likusį iki išvažiavimo laiką praleido besi
dalindami nuomonėmis dėl grupių veikimo ir bediskutuodami aktualius 
klausimus,'

Darbingoj nuotaikoj svečiai ir grupių delegatai išsiskirstė 
namo tęsti grupėse politinio švietimosi darbą.

-o0§§§§§§-o-§§§§§§0o« _ • . • ' -•

Alden Stevens.
' ' KOOPEHACINIS MIESTAS.

Kai 1931 metais krito smėlis, smėlėtų Vakarų vietovių gyven
tojai galvojo apie pasaulio pabaigą, Willistone, šiaurinės Lakotos 
štate, jie atsakė į šį gamtos reiškinį,■įkurdami tur būt labiausiai 
tobulą ir daugiausiai išlygintą bendrovių grupę, kokių vargu ar ra
sime kuriame nors kitame JAV štate.

Nūdien kraštas vėl yra sausas, ir pučia vėjas.- Su naujos 
sausros galimumais reikia rimtai skaitytis. Aš norėjau patirti, ką 
dabar apie savo gyvenimo viltis galvoja fermeriai viename iš la
biausiai nukentėjusių didžiųjų lygumų kampų. Tai vyrai, kurie jau 
anksčiau buvo matę smėlį dengiant saulę, ir kurie po to sekusiais 
metais vėl buvo pasiekę gerovės. A§ norėjau daugiau sužinoti apie 
bendroves, kurias jie buvo įsteigę apsisavgot nuo anksčiau buvusių, 
nė vieno kviečio grūdo neišauginusių metų.

Vįskas-kviečiai. V
Važiuojant po šiaurinės Lakotos debesų nežinančių dangumi, 

susidaroma apytikrė sąvoka apie Amerikos apimtį ir įvairumą. - 
Tik toli už begalinių banguojančių kviečių laukų esančios lieknos 
javų klėtys išduoda sodybos vietą. Taip kaip į dangtį besiveržią 
bažnyčių bokštai Naujojoj Anglijoj parodo, kad už, didelių žalių 
medžių pasislėpęs glūdi kaimas, taip šie bokšto aukštumo geleži
niai sandėlių pastatai yra šio- krašto gyvenimo būdo simboliai. 
Savo nekintamu buvimu jie byloja, kad čia esama dalyko, į kuri 
visi reiškia pretenzijas, kad nuo jo priklauso žmonių maitinimasis, 
apsirengimas ir, 'galų gale, jų visa egzistencija, ir kad šitas da
lykas yra kviečiai.

Williston yra Williams provincijos sostinė. Tai nuobodus, 
visai paprastos išvaizdos miestelis prie Didžiojo šiaurės geležin
kelio. Paprastai apsirengę vyrai ir moterys senais automobiliais 
važiuoja į jį apsipirkti ir tarpusavy pasiplepėti. Pagrindinėje
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gatvėje matyti įprasti atsigaivinimo saliūnai, prekybos namų, filia
las, kinas ir senas viešbutis. Tai tuščias miesteliūkštis, kuris, 
viską bendrai -suglaudus,priklauso prie tos rūšies miestų, per kuriuose 
vidutiniškas'turistas nesustotų, nė benzino prisipildyti, nei išgerti 
stiklo Coca-Cola., Pro jį teka Missouri -upė, bet iš kaimo gatvės 
pusės ji sunkiai pastebima.

Tegul jau jis bus kad ir jokio malonumo neteikiąs miestas. i 
Bet čia žmonės pergyveno^vėj<i, smėlį ir tokį laikų, kada čia nenorėjo 
dygti'nė supuvusi ropė. Čia jie puikiai prisimena tuos metus, ?. , 
kada kiekvieno saulės ištikto margo derbius krisdavo nuo 25 ligi 10 
centre rių, kol galų, gale tūkstantinis margų, plotas nebeduodavo nė 
vieno grūdo. Kaip taisyklė kiekviena, šeima turėdavo keliauti 18 km. 
pririnkti dirsių savo vieninteliai pasilikusiai barškančiais šonkau
liais karvei, kadangi kitus galvijus jie jau būdavo suvalgę arba 
veltui atidavę, negalėdami jų šerti. Savaičių savaitėmis jie neturėjo 
nieko kito valgyti kaip tik pieno ir pupų. Bet jie buvo laimingesni 
už tuos savo kaimynus, kuriiį karvės išdvėsė, ir kurie net pupų < 
neturėjo. ‘ ■ ■
V i Naujas gyvenimas.

Šiandien Williston visiškai pasikeitė. Karo metu pakilo kainos, 
ir derliai buvo geri. Žiaurių pergyvenimų metai gerokai išskyrė šį 
miestų iš vidutiniškų Taimeriams bendrų ypatybių visumos. Pasilikus' 
kuriam laikui čia, pastebima, kad čia kažko esama, kas vietos gyven
tojus jungia į vienų laimingų, savimi pasitikinčių bendruomenę.

1931 m., kai sausra ir ūkinė krizė buvo pati baisiausia, , 
Williston kentėjo daugiau negu bet kuris'kitas krašto miestas, 
šiandien jo finansinė padėtis yra tvirta1ir sveika. j- • .

Taimerių unijos pagalba ir jos patarimais šios iškankintos 
bendruomenės vyrai susijungė, įsteigė savo nuosavas įmones, jas 
finansavo ir dabar jas tvarko ir joms vadovauja, paskirstant pelng. 
ir nuetolius, padarytus kiekvieno darbininko, preporcingai apyvartai.

Jeigu anksčiau šiaurės lakotoje kviečių derlius būdavo blogas 
ir žmonos turėdavo pažinti badų, tai dabar jie apsisprendė daugiau 
nebebadauti,. ir šio apsisprendimo simbolis yra Taimerių unijos bendro
vių skydo pavidalo prekybinis ženklas.

"Mes labai daug iškentėjoms", pasakė man Big Torseth, "ir mes 
jau to daugiau nebenorime". -

MrČia galima viską daryti per bendroves", sakė kitas narys, 
"tik ne po kinus vaikščioti, pirkti naujų automobilį arba pasigerti".

Tai yra nuostabiai teisinga. Tik ką išdirbtas bendrovės 
sveikatos planas padės parūpinti kūdikio pagimdymui reikalingus 
pinigus. Kai kūdikis užaugs ir pasidarys Taimeris /o kuris šiaurės 
Šakotos vyras juo nepasidarys?/, tada jis galės pirkti bendrovės 
traktorių ir bendrovės farmos reikmenų. Taimeris gali sutaupyti 
šiek tiek alyvai ir benzinai pirkti skirtų pinigų, jei jis perka 
faimerių unijos alyvos bendrovėje, turinčioje didžiausią benzino ir 
alyvos papildymo stotų Willistone. Jis gali statytis namus iš medžiai 
gos,gaunamos bendrovės medžio sandėliuose. Jis gali apdrausti savo 
nuosavybę ir savo gyvybę Willistono draudimo bendrovėje. Už savo 
kviečius ii rugius Taimeris gali gauti geriausių kainų, jeigu jis 
juos parduoda per Taimerių unijos centrinių produktų biržą, kuri 
daro didžiausių grūdų apyvartų mieste. . Ji turi 217000 bušelių 
.'lygiai 78900 hektolitrų/ talpos sandėlį, didžiausiu bendrovinių 
javų sandėlį JAV. Jei jis turi pįeno ūkiui skirtų galvijų bandų, 
tai jis žino, kad pieninių bendrovė su.'didžiausiais savo rūšies 
mašinų įrengimais šiaurės Bakotoje jo neišnaudos, kadangi jis yra
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šios, bendrovės dalininkas ir savininkas. Jei jis turi mėsai skirtų, 
■galvijų, jis juos gali parduoti per 'bendrovės skerdyklas. Vištas, 
sėklas ir užrakinamas šaldymo patalpas, kaip ir kitus farmos reik
menis bei patarnavimus jis gali gauti pigiausiomis kainomis nuosa
voje grūdų ir medžiagų parūpinimo bendrovėje. Net- savo vištų kiau
šinius jis gali perinti didžiausioje valstybės perykloje /telpa - 
240.000 kiaušinių/, Svarbiausius maisto produktus, darbo drabužius 
ir kitus smulkmenas jis gali pirkti bendrovės prekybos namuose, 
didžiausiuose prekių namuose Willistone, priklausančiuose vietos 
gyventojams. ' ■ .

Jei jis yra mieste, jis gali'nuraminti savo alkį bendrovės ' 
kavinėje, kurioje duodamas geriausias-Valgis pigiausiomis kainomis 
jaukiose patalpose. Elektros srovę jis gali gauti iš žemės ūkio 
elektros bendrovės. Jei jam reikia pasiskolinti pinigų, jis gali 
jų gauti palankiomis sąlygomis bendrovės kredito sąjungoje, ir jei 
jis turi atliekamų pinigu jis gali ten juos padėti ir vėl atsiimti 
•su geromis palūkanomis. Čia yra net laidojimo bendrovė.

Vargas moko galvoti.
Aš kalbėjausi su Henry Williams, taimerių unijos krašto orga

nizacijos pirmininku, su Alfred Solbergu, su Sigu Forsethu, kuris 
metė savo tarnybą šiaurinės lakotos įstatymdavystės korporacijoje, 
■kad perimtų žemės ūkio elektrifikacijos bendrovės vadovavimą ir 
su kiekvienu bet kurios bendrovės Willistone, o taip pat ir su 
viso miesto nariais ir nenariaiš. Aš patyriau, kad jie visi žiū* 
rėjo į bendroves, kaip į našią ir sugebančią prisi taikyti’pagalbos 
priemonę savo -reikalams atlikti, bet jokiu būdu ne kaip ų religiją 
ar politinį "izmą". Aš paklausiau Solbergą, kaip jie sukūrė.tokį 
pilnai atbaigtą bendrovių tinklą, Jis .patraukė pečiai? ir atsakė: 
"Kai kieno nors pilvas yra tuščias, tai jo smegenys pradeda dirbti, 
-nes labai gerai žinoma, kad šioje apylinkėje mes niekuomet su 
tikrumu negalime tikėtis lietaus. Mes žinome, kad po kurio laiko 
vėl ateis sausros metai, kuriais mes vietoje normalaus 20 ar JO 
centnerių kviečių derliaus nuo margo gausime tik 2 ar 3 centnerius. 
Bet. paskutinės sausros metu tai buvo dar visai naujas dalykas, 
Žnonės gerai nežinojo, ką reiškia klimatas, Dabar mes tai žinome, 
ir bendrovės yra dalinė apsauga nuo artimiausios sausros.' Mes visi 
dėl jų dirbame, nes mes žinome, kad mums visiems jos bus reikaling 
gos, atėjus^naujiems blogiems metams".

šiuo metu pokalbiu įsiterpė Forsethas; "Kredito bendrovė buvo 
įsteigta ypač dėl to, kad alyvos bendrovė per daug priskolino - - 
nariams reikėjo kuro jų traktoriams varyti, kad surinktų derlių, . 
bet pinigų jie neturėjo. Mes negalėjome prileisti prie to, kad 
alyvos bendrovė bankrutuotų, įnešėme pinigus ir juos skolinome, 
kad tik būtų - išgelbėta benzino ir alyvos papild/ko stotis. Dabar 
mūsų kapitalas siekia .673,000 dolerių?.

"Sunkiausių dienų metu", pasaliojo man Anton Kovok, Vmes valgė
me tik pupas, tačiau ir tų tik po truputį".

i’aimerių unijos javų urmo bendrovė siuntė 50.000 bušelių, 
/lygiai 18.200 hektolitrų/ kviečių ir pastatė netgi malūną, kad, 
grūdus sumalus, miltus galėtų duoti jų reikalingoms šeimoms. 
Farmerių unijos centrinės produktų biržos tarnautojai paaukojo 
10 % savo algų šalpos tikslams, o Minesoto šeimos rūpinosi vakari
nės šiaurės Dakotos dalies šeimomis ir joms padėjo perkasti 
šiukščicį ir šaltą žiemą.

"Mes tuo nesidižiuojame", pridūrė Forsethas, "tačiau mes 
negalime ir neprisipažinti, kad 6 iš 7 šio krašto gyventojai
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tų ar kitų kartų gavo pagalbu nelaimėje",.,
Dabar vargu ar yra šioje srityje tokių taimerių, kurie nebūtų 

‘susitaupę sėklų vieniems metams, o kai kurie iš jų turi išteklių net 
2 metams. Ne vienas iš šių anuometinių paramos gavėjų dabar galėtų 
išrašyti 75.000 dolerių čekį. Ir jei gyventojai šiuos baisius metus 
prisimena su neramumu ir baime, prileišdami galimybę, kad sausros 
periodas kartais gali tęstis ilgesnį laikų, tai tas juos dar labiau 
sutvirtina pasiryžime savo "bendroves išlaikyti nepaliestas. Ne bend
rovės, bet lietus išgelbėjo Williams provincijų iš sunkumų, tačiau 
bendrovės apsaugos jų nuo susmukimo tuo atveju, jeigu vėl įvyktų 
katastrofa.

Bendrovių naudingumas; . '
Visos šios nuostabios įmonės viena su kita tampriai rišasi. 

Bendrovės pieninė, perka bendrovės benzinų ir alyvų savo sunkvežimiams 
ir parduoda pienų-ir sviestų bendrovės prekybos namams. Jeigu javų ir 
medžiagų pristatymo bendrovės nori padidinti savo trobesių skaičių,- 
o visos šios įmonės yra nepaliaujamo augimo sūkuryje,- tai miško 
medžiaga£ jos gauna iš bendrovės miško medžiagų safadėlio. Jei kuriai 
bendrovei reikia pinigų, tam 'yra kredito sųjunga. Tuo būdu sumažėja 
išlaidos, ir įmonės viena kitų remia. Kai kurie apylinkės biznieriai, 
sako, kad bendrovės jiems esančios blogos, ir kad Williston ^Prekybos 
Pumai reiškią ne mažiau kaip entuziastingų "kooperacinio miesto" 
titulu, kurį Willistonui suteikė faimerių unija. Bendruomenininkai 
gi atsako, kad jie pinigus sulaiko.krašte ir tuo pasitarnauja 
bendrai visų gerovei. Tuo būdu jie įgalina kinus, automobilių 
pirklius, atsigaininimo saliūnus, smulkių prekių ir geležies pre
kybininkus ir net alaus barus padaryti geresnį biznį.-

Sulinkęs, žilas, senas kviečių taimeris su sulopytu kombin- 
zonu ir nunešiota šiaudine skrybėle valgo bendrovės kavinėje, pasira- .' 
šo savo suskaitę ir įmeta jų į dėžhtę apskaičiavimui. Jo išdidžiai 
žibančiose akyse galima skaityti: " bi kavinė ,priklauso man, aš turiu 
jos dalį. Tai yra geras dalykas, ir man tai patinka".

Jo kaip savininko išdidumas tinkle įmonių, padarančių 
13.000.000 dolerių metinę apyvartų 10.000 gyventojų provincijoje, 
remiasi tuo, kad ir apyvarta pasiskirsto beveik tarp visų taimerių 
šeimų ir tarp šeimų, kurios nėra taimeriai. Tai yra daugiau, negu 
turėjimas pajų prekybos namuose, javų sandėliuose, pieninėje, 
benzino papildymo stotyje, daugiau, negu padėjimas pinigų kredito 
įstaigoje arba ambicijų kurstantis jausmas būti miško medžiagų 
sandėlio direktoriumi. Jeigu vėl'kada nors kraštu užgrius nelaimė,- • 
o tuo, kad ji ateis šiais, kitais, ar dar kitais metais, čia niekas 

'neabejoja,- tada jis žino, o drauge su juo žino ir kiti, kad jis 
turės draugų ir pagalbos šaltinių, ir kad jie visi eis iš vien.

< o0§ §§§§§—o—§.§§§§ §Oo
I .

Kieno pusėj tiesa, to pusėj laimėjimas. Valstybė, kuri remiasi 
tik jėga, o ne laisve, tiesa-ir teisėtumu, valstybė, kurioj tik 
įsakoma ir klausoma, pelnomasi ir išnaudojama, kur žmogus visiškai 
nuvertinamas, niekuomet neišsilaikys, nors ji remtųsi ir nežmoniška 
;jesa* Emil Zola. A '

I
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KAS YRA "APRIŠTOS" SĄJŪDIS?__

• ■ ' 3

- Dietų Amerikoje, pasižyminčioje nuolatiniais įvairaus masto 
neramumais ir sukilimais/ šiandien yra išryškėjęs vienas revoliuci
nis sųjūdis, kuris ne tik sudaro rinitu pavojų diktatūroms, bet taip 
pat atmuša nuo komunistų mases pasekėjų. Šio sąjūdžio, kuris turi 
D.Amerikai būdingus požymius ir tikslus, negalima kategoriškai- pa
vadinti demokratiniu socializmu, tačiau savo idė jomis ir praktiškais ’ 
uždaviniais yra jam neabejotinai artimas. Sąjūdis apima Peru, 
Vencuelų, Kubų ir Paragvajų, kiekvienoj tų valstybių turėdamas ki
tokį pavadinimu. Bendrai jis vadinasi "Aprištos" sąjūdis, kaip 
kilęs .iš Peru Aprištos partijos /Partido Aprišto/, kuri dabar vadi
nasi Partido del-pueblo-tautos partija. Venesueloje šį sąjūdį atsto
vauja Demokratiškoji Akcija, Paragvajuje - ferebrištai /Partido 
Perebrista/ ir Kuboje - revoliucinė partija, vadinama Partido 
Autentico. Kaip šis sąjūdis ateityje formuosis, gali priklausyti v 
nuo daugelio dabar net nepramatomų faktorių, tačiau šiandien jis 1 • - . 
kovoja už tokias ūkines, socialines ir politines reformas, kurios 
P.Amerikoje garantuoja demokratiją ir užkerta kelių visokio plaukp 
tautinėm diktatūrom. v

Aprištos partijos nesiremia ideologinėmis dogmomis ar doktri
nomis, o visą veiklos svorį nukreipia į praktiškus, gyvenimo diktuo
jamus uždavinius.’ Nors pačioje pradžioje Peru apriestiečiai buvo 
marksizmo įtakoje, tačiau vėliau ideologiniai klausimai be kovos 
užleido vietų grynai praktiškiems kovojančios partijos uždaviniams. 
Venecuelog demokratiškos akcijos veikėjai save dažnai vadindavo 
socialistais, o ir Kubos kai kurie Partido Autentico nariai save 
vadina tautos socialistais, žodžiu, ir socializmo vardas, ir jo 
tikslai Aprištos sąjūdžiui nesvetimi ir netolimi.. Pažymėtina, kad 
tiek Peru tautos partija, tiek Venecuelos Demokratiškoji Akcija ir 
Kubos autenticai bei Paragvajaus ferebrištai yra labai panašūs, 
tačiau šis panašumas yra ne dėlto, kad partijos viena kitų pamėg
džiotų arba glaudžiai bendradarbiautą, bet dėl to, kad minėtose vals/ 
tybėse sąjūdis gimė ir vystėsi labai panašiose politinėse ir ūkinėse 
sąlygose, statydamas atskirų valstybių partijoms vienodus uždavinius.. 
, Aprištos sųjūdis apima ne vienų kurių klasę, bet didesnę gy
ventojų dalį - pramonės darbininkus, žemės ūkio darbininkus•ir smul~\ 
kiąją miesčionijų, todėl ta prasme, jis nevengia vadintis tautiniu. 
Visi atskirų Aprištos partijų veikėjai manė, kad jų kraštuose dar . 
nėra susidariusių sąlygų suorganizuoti grynai darbininkų partijų,' 
todėl buvo stengtasi sudaryti plačios apimties organizaciją, subu
riančią pramonės ir žemės ūkio darbininkus bei smulkiųjų miesčioni- 
jų, tuo būdu sukaupiant jėgas > pasiekti pirmiesiems užsibrėžtiems 
tikslams, kurie šiandien yra: oligarchijos panaikinimas, pagrindinė, 
planingai paruošta, žemės reforma ir politinė demokratija, kurios % 
P.Amerikoje labai pas gendama. Pramonės ir žemės ūkio darbininkai 
sudaro stipriausių Aprištos partijų dalį, tačiau sąjūdis yra įsi
skverbęs ir miesčionijon. Kuo toliau, tuo daugiau darbininką ir 
prof, sąjungų organizacijų patenka sąjūdžio įtakon, ir komunistai 
netenka po kojomis pagrindo. Pvz., iki 1945 m. komunistai, glau
džiai talkininkaudami tuometinei diktatūrai, savo rankose turėjo 
darbininką organizacijas, tačiau po 1945 m. revoliucijos, Demokra
tiškai Akcijai patekus valdžion, komunistą įtaka pastebimai mažėja. 
Taip pat Kuboje, kur komunistai turėjo didelę įtakų, beaugus 
Aprištos sąjūdis sudarė rimtų ir nenugalimų komunistams pavoją. 
Nenuostabu, kad sąjūdis apima ir žemės ūkio darbininkus, nes
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P.Amerikos ūkininkai gyvena visai kitokiose sąlygose negu Europos, 
Didelę žemės ūkio darbininkų dalų sudaro indėnai, kurie dažnai lai
komi vergų padėty. Reikia pažymėti, kad savo veiklų Aprištos parti
jos yra iš-lėtusios ir tarp indėnų, pasiekdamos net tolimiausias 
indėnų gyvenamas sritis.'Jų tarpe Aprištos partijos turi labai di
delį pasitikėjimu ir pasisekimu, o tai komunistams, nors ir labai 
stengiantis, niekad nebuvo pavykę. . ' ;

Kaip kiekvieno sąjūdžio, kovojančio prieš reakcijų ir dikta
tūrą, taip ir Aprištos istorija yra persekiojimų ir nelegalios veik- ; 
los istorija. Kiekvienoje iš anksčiau minėtų valstybių šis sąjūdis 
gimė ir vystėsi nepriklausomai ir skirtingai, vienur susilaukdamas : 
mažesnio, kitur didesnio persekiojimo.

Seniausia Aprištos partija yra Peru Partido del pueblo. Aksti
nu jai davė grupė studentų, vadovaujamų Victor Raul Haya de la Torre, 
kurie norėjo pravesti darbininkų švietimo bei auklėjimo planų ir tuo 
tikslu užmezgė ryšius su darbininkų organizacijomis. Tačiau .jie su
silaukė griežto protesto iš vyriausybės pusės ir norom-nenorom buvo 
priversti politikuoti. Norėdama nusikratyti pavojingo ’jaunuolio, 
studentų vado, de la Torre, vyriausybė po vienos darbininkų demons
tracijos ištrėmė* jį iš Peru. Vėliau daugelis studentų,, jau Aprištos 
sąjūdžio vadų, buvo ištremti, tačiau darbininkuose padiegtos idejosi 
ir sužadinta jų sąmonė vystėsi toliau. Tik 1930 m., po diktatoriaus 
Augusto B.Leguia nuvertimo, ištremtieji apristiečiai galėjo grįžti 
į Peru ir čia organizuoti Aprištos partijų. Tačiau.neilgai. Naujas 
diktatorius Sanchez Cerro vėl ištrėmė vadovaujančius Aprištos žmo-7 
nes, o pats de-la Torre metus praleido kalėjime. Kai vieno sukilimo 
metu Oerro buvo nužudytas, vėl atėjo trumpas laisvės laikotarpis, 
bet nauji Oscar-Benevidės ūtktatūra buvo tiek įžūli, kad 1936-m. 
po 8 d. rinkiminės kovos apriestiečiams laimėjus prezidento rinkimus, 
Benevides juos’anuliavo ir privertė kongresų pratęsti jo kadencijų 
dar tris motus. 1939 m. naujuosius rinkimus laimė jo, Manuel Prado,- 
remiamas Bencvides ir komunistų. Nors jis sekė savo pizmtakūno pė
domis, tačiau jo režimas buvo kiek švelnesnis, ir darbininkų sąjū
dis, nors ir labai ankštuose rėmuose, vėl galėjo atgimti. 1945 m,', 
prieš pat prezidento rinkimus, Aprištos sųjūdis buvo legalizuotas 
kaip Partido del Pueblo-tautos partija. Gružo ištremtasis de la Torre, 
ir, apriestiečiams nestatai* savo kandidato, o paremiant konservatė- 
rių, .bet demokratų, Bustamente y Rivero, šis laimėjo pre z .rinkimus.. 
Nuo 1945 m. Peru pradėjo demokratiško tvarkymosi istorijų. Spaudos, 
susirinkimų ir žodžio laisvės ir taip pat netrukdomų ir policijos 
neprižiūrimų, prof. sąjungų dėka kraštas gyvena intensyvų politinį 
gyvenimų su sveika opozicija. -Pirm-, kartų Peru istorijoje atkreip
tas dėmesys į indėnų gyvenimo sųlygas ir teisėtus jų reikalavimus. 
Nudaryti milžiniški planai industrializacijai ir žemės ūkio refor
mai ir, nežiūrint nuolatinio kitų pol. grupių puolimo, Peru apris
tiečiai, turėdami visuomenėje didelę paramų, tikisi 1951 m. prezi
dento rinkimus laimėti, kandidatu statydami de la Torre, ir praves
ti savo programą,, kuri Peru tikrai atneštu pažangų ir gerbūvį.

Venecuelos Demokratiškoji Akcija pasižymi kovingumu. Ji iš- ' ’ 
sivystė 1930 m. iš tautinės-demokratinės partijos ir pirmaisiais 
metais buvo labai persekiojama diktatūrinio režimo. 1941 m. valdžią’, 
paėmus įsai Medinai Angaritai, partija buvo legalizuota ir nuolatos 
augo, išsivystydama į stipriausių opozinę partijų ir vis daugiau 
išstumdama iš prof-, sąjungų komunistu^. Jau 1945. m. Demokratiškoji 
Akcija savo pusėje turėjo didesnę pfol\ sąjungų.dalį, komunistai 
tuo tarpu rėm'ė Medinos režimų ir- kovojo su Demokratiška Akcija.
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Kai 1945 m. spalių mėn. prasiveržė sukilimas< komunistai kovojo 
Medinos pusėje, tačiau, po aršių, kovų., laimėjo revoliucionieriai. 
Į Itevoliucinį Komitetų, kuris susidėjo iš 7 narių,. įėjo ir 4 Bern. 
Akcijos atstovai. Vyriausybė, pažadėjusi plačias reformas, didele 
energija ėmėsi jų vykdymo, pasiekdama stebinančių rezultatų.
Pradžios mokyklų mokinių skaičius nuo 281000 /I945 m./ pakilo iki 
<20.000 /1947 m./. Įrengtos mokyklų valgyklos, pastatyta 70 naujų 

’mokyklų, sudarytos sąlygos imigracijai, ir 194+ m, buvo numatyta 
įsileisti 28.000 europiečių. Daug dėmesio vyriausybė skiria žemės -- 
ūkiui. Naujoje pravedamoje žemės ūkio reformoje numatyta 100.000 ha. 
paskirti žemės ūkio kooperatyvams. Kad paskatintų krašto industriali
zaciją, vyriausybė išleido potvarkį, pagal kurį užsienietiškos 
aliejaus bendrovės 50 % savo pelno turi investuoti Vietinėje pramo-' 
nėję. Ypatingai padidėjo organizuotų darbininkų skaičius. 1945 m. 
buvo 200-prof, sąjungų grupių, o.* 1947 m. jų skaičius pasiekę 900, 
ir organizuotų darbininkų skaičius nuo 20.000 pašoko iki 125.000. “ ’ ’ 

Kuboje Aprištos partija taip pat yra valdžioje, tačiau ji 
nesugebėjo-pasekti Venesuelos .pavyzdžiu. Nors ir buvo pravesta svar- 
bi susisiekimo priemonių ir statybos programatačiau San Grau • 
vyriausybė nieko nepadarė,, kad padarytų kraštų mažiau ar daugiau • 
nepriklausomų nuo cukraus pramonės, o tai krašto ūkiui sudaro dide
lių pavojų ir sunkumų. .

Paragvajuje ferebristai nebuvo valdžioje ilgesnio laiko, kad 
galėtų pravesti savo programą, o pakliūti artimiausiu laiku valdžion 
jie nesitiki. . ‘ r ■ '

"Modern Review", socialdemokratų laikraštis Amerikoje, taip 
atsiliepia apie Aprištos' sąjūdį; "Peru, Venesueloj ir, kaip prane
šama, Guatemala j Aprištos sąjūdis siekia pagrindinių s.ocialinių t . 
reformų. Aprištos partijų programos apima ilgalaikius planus, ir jei 
jos pakankamai ilgai bus; (raidžioje, kad tuos planus pravestų, tai 
gali būti tokie rezultatai: galas seniems diktatūriniams režimams, 
mažiau ar daugiau stabilizuotas krašto ūkis, politinė demokratija 
ir, gal būt, pagrindai socialistinei visuomenei"-,

. _ PP.§IM.n ž -Q-~ H § § H § Oo '

CHURCRTLLIS, SOCIaLįSTAI' ir EUROPOS SĄJUNGĄ. '
Leon EIura, .

Neperseniausiai aš esu atkreipęs dėmesį .į tą vaidmenį, . . •
kurį vaidina Churchillis nesulaikomose viešosios nuomonės srovėse, 
kurios siekia Europos suvienijimo. Jo vaidmuo buvo esmingas to ju
dėjimo atsiradimui arba, teisingiau.‘sakant, jo atnaujinimui, nes 
grafas Coudenh.ove-Kalergi, kuris atliko žymų darbą šito judėjimo 
išsivystyme, negali būti'pamirštas. Aš tačiau buvau nurodęs, kad 
gaivališka Winstono Churchillio iniciatyva sukėlė Labor Party 
ir internacionaliniame, socializme sumišimą ir perdėtą atsargumą. 
Ir dėl to netenka stebėtis, nes .Wxnstcnas Churchillis yra perdaug 
stipri ir savaiminga'ivaenybė, kad noįspaustų savo žymių kiekvienam • 
dalykui, su kuriuo jis susiduria. Labour party, kuri su juo susidu
ria kiekvieną dieną vidaus pelitikose kovoje, kaip su opozicijos 
vadu, visai suprantama, butų susirūpinusi, jeigu Europos Sąjunga 
būtų kuriam; perdaug stiprioje ¥.1 Churchill i o įtakoje.

• į šitą mano straipsnio vielą W. Churchillis atsakė laišku,' kurį 
radau grįžęs iš Italijos. Aišku, kad jis nebuvo skirtas viešam skel
bimui, bet as esu tikras, kad U.Churchillis nepalaikys man už blogą,
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jei aš jį viešai panaudosiu, bis pasisakymas yra perdaug svarbus, ' 
kad j-t būtų galima padėti į archyvą. W.Churchillis man tašo maždaug 
Šitaip:

"Aš negaliu tikėti, kad mano iniciatyva pakenkė bendram. -Euro
pos reikalui. Vienoje spaudos konferencijoje, įvykusioje pereitų, me
tų birželio mėn.^gen* Marshallis pareiškė, kad mano Zfiriche pasaky
ta kalba ir propaganda betarpiai paveikė į jo minčių išsivystymu ir 
į jo paties plano įvykdymą. Sis planas ir yra tas pagrindas, dėl ku
rio visns mūsų vyriausybės yra vje ningos ir kuriame glūdi Europos 
viltys. Kai aš vėl iškėliau senų ir garbingą Suvienytos Europos 
idėją, man niekad neatėjo mintis, kad mano iniciatyva galėtų sukelti 
partinius ginčus. Klausimas, kurį aš pastačiau, yra už visų kraštų 
partinės politikos ribų. Jeigu mes nesutariame dėl bendto reikalo, 
kurį mes norime ginti, kaip mes galėtume tikėti pagydyti tas baisias 
žaizdas, kurias tautos viena kitom padarė, ir atstatyti Europos griu-. 
vėsiusį Europos socialistinės partijos matomai nepretenduoja į mono
polį. Tai būtų absurdiška ir apgailėtina tiek pačiam reikalui, tiek 
politiniam aktui, kuris liečia visas valstybes ir visas tautas. Tarp 
kitko, šitame kontinento krašte socializmas neturi daugumos. Kodėl 
jis turėtų norėti dešinės, vidurio ir kairės partijas nustumti į šalį, 

■ be kurių pagalbos nebūtų galima pasiekti to, ko mes visi norime?
liums reikalinga kiekviena pagalba, kurią tik galime gauti, ir draugiš
kumas, kurį galime laimėti, jeigu mes tą didelę kovą-norime laimėti 
visoms tautoms, visom partijom ir visiems visų šalių žmonėms. Prieš 
daugelį mėnesių buvo nutarta sušaukti Hagoje konferenciją tam, kad .> 

; paveikti vyriausybėms, kurios su mumis eina, ir sudaryti bendradar
biavimo atmosferą, taip pat sukelti viešoje opinijoje įvairių niuansų 
dėmesį. Žymi anglų socialistų delegacija dalyvaus sekantį mėnesį Ha-' 
gos konferencijoje. Anglų socialistų partija turi narių, kurie į Hagą 
lėri vykti kaip privatūs asmenys, kad nesusidarytų disciplinariniiį 
sunkumų. Aš tikiuosi, sako W.Ghurchillis, kad prancūzų socialistų 
partija suteiks savo nariams visišką laisvę, ir kad požiūriai gali 
būti aiškiai suprecizuoti, nepakenkus partijos nepriklausomybei ir 
mokslui. Aš rašau Jums šitą laišką, baigia W.Churchillis, kadangi 
mes praeityje bendrai kovojome ir kadangi aš tikiuos, kad mūsų gyve
nimo saulėleidyje mus vėl jungs pastangos dėl kilnaus ir tiesaus • 

Ivikslo".
• Kiek tai liečia šitą pastarąjį punktą, aš negaliu perimti jokių 

garantijų dėl W.Churchillio, nors/ mano manymu, čia negalėtų būti 
•, jokių abejonių. Ūkiniai ir politiniai vieningos Europos sukūrimas 
Liūdi tarptautinio socializmo tradicijoje. Kaip ir visi mano parti
jos draugai, taip ir aš noriu, kad tarptautinis socializmas, kurs 
„ ra'toli nuo kiekvieno išsiskyrimo, dalyvautų tose kilniose imtynėse, 
kuriose šiandien dalyvauja tiek dau žmonių,dėl savo garbingų ir iš
bandytų idealų. Aš norėčiau, kad jis vestų kolonas ir kad visą pre- 
yagandbs jėgą panaudotų europinėms jėgoms uždegti ir pagydyti. Aš 

p3u. įsitikinęs, kad šis judėjimas netektų vieno iš svarbiausių "savo • 
jasisėkimo sąlygų, net savo buvimo .pagrindo, jei socializmas nuo jo 
^pasitrauktų. Ir, papildydamas savo pasisakymą, aš dar pridursiu, kad 
fesu giliai įsitikinęs, jog Europos Organizacija nepasieks.savo tobu
lumo viršūnės, kol socialistinė mintis nebus dominuojanti atstatant 
|’'iekvieną tautinį ūkį.

Taigi, vienam negalima suvienyti Europos valstybių. Eet, leidžiu 
fr au pastebėti,' šiandien mes neketinam ją visiškai vieni sukurti. Jjo- 
.. uiu būdu mes nenorime laukti su kertinio akmens Europos pastatui pati 
dėjimu iki tos dienos, kada visi kraštai turės socialistinio i 

I . '.
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parlamento a ąugumą ir socialistinę vyriausybę. Net jei visur turė
tume daugumu ir visose sostinėse būtumėm valdžioje, tokiam kūrimui 
ieškotume galimai platesnio pritarimo visų įsitikinusiųjų ir.geros 
valios žmonių. TaĮ>atitinka mūsų dvasios.laikysenai. Taigi, aš 
galiu V/. Churchilliui..patikrint i, kad jei šiandien mums kas yra garbės 
dalyku,, tai, visų pirma, bendriems Europos Sąjungos reikalams duoti 
.didžiausią _'ir naudingiausią įnašą.

■.. 'V'. INDIJOS IMRBININKV JUpjjMASi ' ' 7; ' .

Indija padalinta į dvi dalis. Indijos kariuomenė suskaldyta..
Ar ir Indijos darbininkų sąjūdis skilsj ar egzistuos toliau,, kaip 
nacionalinis "visos Indijos" sąjūdis? Mažai buvo, girdima apie 
Indijos.darbininkų judėjimą, bet šiandien, norint susidaryti vaizdą 
apie padėtį Indijoje,, tenka prisiminti jo vystymąsi ir kovas.

Virš 65 % Indijos gyventojxį yra ūkininkai. Daugelis iš jų mies
tų fabrikuose bando užsidirbti kiek pinigų, nes žemės ūkio' pajamos 
yra labai menkos.. Indijoj, kaip ir kitose Rytų šalyse, žemės ūkis 
yra labai primityvus'. Jei ūky-je, palyginti, gerai sekasi, tCi darbi
ninkai iš fabrikų-grįžta‘prie arklo.. Todėl daugelis Indijos darbinin- .-/ 
kų nėra gryni darbininkai, ir dalis jų niekuomet nenutraukia ryšių 
su kaimu. .

Iki 19 amž. pabaigos Indijoje stambios pramonės nebuvo. Taip 
pat nebuvo. ir valstybinės kontrolės,- kuri kontroliuotų darbininkų 
darbo sąlygas, Fabriko savininkas su darbininkais galėjo elgtis, kaip 
norėjo, žinoma, indas - darbininkas .buvo be galo išnaudojamas, patin
gai buvo išnaudojami vaikai. Kaip kiniečių vaikai, kurie su naštos ./.’• 
kroviniais ant sprando . visomis keturiomis šliaužiodavo Kinijos alavo 
kasyklų požemiais, taip ir indų vaikai nepakeliamai’sunkiai’ dirbo 

, nesveikuose Indijos fabrikuose, biuo niūriu laikotarpiu /iki 1900 m/", 
’pasirodė indas Sorabjee Shapurjcė; Beųgali, kuris, pažinęs.savo,tautie

čių vargų, nenuilst'.mai kovojo dėl jų būklės pagerinimo. -Jo pastangų 
dėka 1881 m*. Indi ja susilaukė pirmojo darbo įstatymo, Indian Factory ' 
Act, šių dienų akimis žiūrint;- tai nebuvo daug. įstatyme buvo pažymė- 
ta-, kad: • ■ ' ' ' - ■ . -J

1. Vaikai iki 7 metų amžiaus .negali dirbti fabrike; b virš
7/ m i .amžiaus negali tą pačią dieną dirbti dviejuose fabri
kuose. ■ . ~/■': --

2. Virš 7 m. amžiaus vaikai negali dirbti ilgiau’kšip 9 vai.
3. -Per mėnesį jie tūri'4 laisvas dienas,
Toks ■ buvo -įstatymas. Tačiau jo niekas nesilaikė. Tikrumoje'tai- 

buvo negyvai- pagimdytas kūdikis. Tačiau darbininkų sąjūdžio vadai nen 
nustojo drąsos. 1890 metais jie pasiekė to, kad vyriausybė sudarė 
komisiją, kuri.turėjo ištirti -darbo sąlygas fabrikuose. To pasėkoje 
1891 m. buvo išleistas naujas įstatymas, Indian Factories Act, pagal 
kurį vaikai iki 9 m. amžiaus visai negalėjo dirbti fabrikuose, o 
vaikams nuo 9 iki .14 m. amžiaus buvo nustatyta 14 vai; darbo diena. 
Moterims buvo nustatyta 11 vai. darbo diena. Visi ^darbininkai turėjo 
gauti pūsialandį laisvalaikio p>r dieną ir 1 laisvą dieną savaitėje. 
Pastebėtina, kad pirmoje.eilėje dėmesys buvo atkreiptas į moteris 
ir vaikus. Vyrai turėjo dirbti blogiausiose sąlygose 12 vai. per 
dienų už neįsivaizduojamai menką atlyginimų. Nebuvo jokių prof, są
jungą ir jokių streikų. Ir. ką būtų padėję streikai', jei buvo mili
jonai tokių, kurie būtų dirbę net Už dar mažesnį atlyginimą!
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Prieš pasirodant naujam darbo įstatymui, įvyko du dalykai, 
kurie žymiai pakeitė indo darbininko sąlygas. Tai buvo elektrifi-r . 
kacija ir maras. įvedus elektros šviesą, darbininkas fabrike galė
jo ilgiau dirbti, o maras labai praretino darbininkų eiles. Pir
miausia maras pasirodė Bombėjuj ir 1896 m. jau buvo apėmęs visą . 
Indiją. Milijonai žmonių mirė, ir darbininkų skaičius sumažėjo 
30-50 %. Kadangi epidemija apėmė ir kaimą, tai ūkininkai nebesi- 
veržė į fabrikus, nes kaimas taip pat negalėjo likti be darbininkų. 
Todėl miestų darbininkai'už tą patį pasigailėtinai žemą atlyginimą 
dabar turėjo dirbti dieną ir naktį. Valstybė jų padėtimi nesirūpi
no. • .

Nuo 1891 iki I9II metų Indijoje buvo uoliai statoma. Per 20 
metų fabrikų skaičius nuo 656 pakilo iki 2403, kasyklų pramonė 
išsivystė milžiniškai, o.nauji geležinkeliai ir plentai reiškė 
tikrai revoliuciją.

Nors darbininkai buvo nesusipratę ir "klusnūs", tačiau lai
kui bėgant suprato , kad nebūtina su viskuo sutikti.. Vienur kitur 
prasidėję streikai baigėsi laimėjimais. Fabrikų savininkai pamatė, 
kad beprasmiška būti perdaug kietais. Jie truputį nusileido ir pa-., 
kėlė atlyginimus. Susigriebė ir vyriausybė. 1906 m. taip vadinama 
Freer Smith komisija ,įr 1907 m. darbininkų komisija ištyrė darbo 
stygas, bet pakeitimams pasiūlyti pritrūko drąsos. Tik vienas 
darbininkų komisijos narys dr. Nair išdrįso pasiūlyti, kad vyrų, 
darbo laikas būtų sutrumpintas iki 12 vai. Jo projektas buvo pa
tvirtintas ir 1911 m. buvo išleistas naujas darbo įstatymas. Ta
čiau, kaip atlyginimas, buvo pakeltas moterų darbo laikas iki 12 vai. 
Tuomet indas darbininkas galvojo, kad pažengė žingsnį priekin: 
pagaliau jis turėjo nustatytą darbo laiką, ir 12-os vai.darbo die
na buvo geriau kaip 14, 16 ar' net 18 vai. Naujasis darbo įstaty
mas taip pat sumažino vaikų darbo laiką iki 6 vai.- per dieną ir 
išleido eilę potvarkių dėl sanitarinių sąlygų fabrikuose.

Kilus didžiajam karui, Indija staiga pasidarė svarbus tieki
mo kraštas.' Visk^į, kas tik buvo pagaminama, buvo galima-parduoti 
nuolat kylančiom kainom. Indijos fabrikantui pradėjo šiauštis dėl 
nepatogaus 1911 m< darbo įstatymo ir reikalauti, kad karo metu jis 
nebegaliotų. Bet Indijos darbininkai nebebuvo klusnūs ir nepasida
vė. Jie streikavo ir laimėjo. Buvo pakelti atlyginimai ir įvesti 
įvairūs priedai; • 1 .

Pasibaigus karui, kraštas skendo aukse. Trylika didžiųjų 
Bengalijos fabrikų savu akcininkams išmokėjo 200 % dividendų. Taip 
pat ir darbininkai manė, kad "aukso laikai" nesibaigs, tačiau 
galas atėjo greičiau, negu buvo galima laukti. Dėl prasiveržusios 
influences epidemijos mirė 8 mil, indų, daugumoje darbininkai 
tarp 20-40 metų amžiaus. įvyko infliacija, maisto produktų.kainos, 
nuolat kilo, o atlyginimai stovejo vietoje. Krašte kilo neramumai 
ir streikai, kokių dar niekad nebuvo. Kareiviai^buvo atleisti, 
kariški fabrikai uždaryti, ir Indijos darbininkai pažino masinę 
bsfiarb§Sčiau nežiūrint tų nelaimių, buvo kai kas, kuo Indija galė
jo džiaugtis. Versalio sutartis įsteigė Internacionalinę Barbo 
Organizaciją, kurios ftariu pasidarė ir Indija. Pirmoje tos orga
nizacijos konferencijoje, įvykusioje 1919 m. spalio 29 d. Vašing
tone, M.Joshi atstovavo ir Indijos darbininkiją. Nuo dabar Indijos 
darbininkija savo jėgomis ir Internacionalinės Barbo Organizacijos 
žingsnis po žingsnio žengia priekin.

1919/20 metų žiema buvo gausi streikais. Vyriausybė buvo pri
versta įsikišti ir įsteigti įvairius aprūpinimo darbu įstaigas.
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Vėl buvo - sudaryta Komisija, kuri 1922 m., išleido .liaujądarbo įsta
tymą, draudžiantį vaikams iki 12 m. amžiaus dirbti fabrikuose; taip 
pat buvo draudžiamas moterį darbas naktimis., išskyrus žuvų pramonę. 
Vyrų darbo laikas buvo sutrumpintas'iki 11 vai.; per dienų. Vėliau 
šis įstatymas buvo papildomas, 0I934 m. pakeistas nauju, kuris nusta
tė atlyginimų ir u.ž viršvalandžius. Ir pastarasis 1940 ir 1944 m. 
buvę pakeistas, d kiekvienas pakeitimas reiškė nauja Indijos darbi
ninkų -laimė j imą. 1 • . .

Paskutinis karas Indiją vėl pavertė tiekimo kraštu. Buvo 
pastatyta daug naujų fabrikų, kurių didžiuma buvo anglų ir amerikie
čių vadovybėje. Čia indai darbininkai dirbo.geresnėse sąlygose kartu 
su kiniečiais. Užsienio įtaka indų darbininkijoj paliko gilį-pėdsa
ką. Jie pažino internacionalinį darbininkų sąjūdį ir pradėjo tikėti 
tolimesniais laimėjimais. ’
Ar .tikėjimas virs tikrove? Ar Jinnah ir Nehru atsižvelgs į indų 
darbininkų Sąjūdį, ar jis taip pat skils, paskęs neramumuose ir pra
ras ryšius su,internacionaliniu prof. darbininkų judėjimu? fai 
parodys ateitis. ' ' '' .

Šiandien profesinė Ahmedabado sąjunga yra;pavyzdys visom ki- - 
tom indų sąjungoms. Ji deda visas pastangas,-kad sustiprintų orga- ' ■ 
nizaciją ir ją praplėstų. -Ahmedabado prof.sąjungų darbuotojų-mo
kykla kasmet, išrenka gabiausius ir darbščiausius darbuotojus ir pa
siunčia juos į įvairius' miestus steigti naujas prof.sąjungos grupes. 
Tačiau Abito fe dabad yra išimtis;, vienintelė žvaigždelė tamsiame danguj, 

Trumpa Indijos darbininkų sąjūdžio istorija yra mažutė ištrau
ka iŠ liūdnos šie politiškai suskaldyto krašto istorijos. Silpnoji 
indų pusią yra ta, kad jie mėgsta diskutuoti, bet ne veikti. Tai gal 
reikėtų priskirti šiltam klimatui, bet yra ir kita priežastis. Kiek
vienas indas domisi giliom problemom. Nagrinėti kokų nors teisės 
klausimą jam yra vienas malonumas. Čia besiginčijančios partijos 
gali parodyti, kokios jos išmintingos ir iškalbingos. Kiekvienas 
indas yra advokatas iš prigimties. Vargingiausias pilietis, užuot
dirbęs,mieliau paskęsta filosofiškose diskusijose. Kiekvienas aka-. 
demikas apie politiką ir partijas turi savo nuomonę ir už vis mie
liau rašytų knygas. Kiek-indų, tiek nuomonių-ir diskusijų. Praktiški, 
su realiu žvilgsniu žmonės retai sutinkami. .

Prof, darbininkų sąjūdis nesudaro išimties, jau nuo 1921 m. 
prof, sąjungų.istorija yra liūdna ginčų ir skilimo istorija. Jose 
komunistai rado idealią dirvą kelti chaosui. 1928/29 m. komunistams 
pavyko prof, sąjungose ąsigalėti. Ahmedabad prof. sąjungos buvo vie
nintelės, kurios nusileido komunistų/Prof .sąjungų puolimą komunis
tai pradėjo'Bombėjuj ir jo apylinkėse,. Pirmiausia buvo sukurta 
Girni Kamgar Unija, kuri apėmė 50.000 tekstilės darbininkų ir pa
mažu savo įtakon paėmė visas prof.sąjungų grupes Bombėjuj, panau
dodama jas‘generalinio streiko pravedimui..1928 m. Bombėjuj siautė 
niekad' nematyti neramumai ir demonstracijos, ir streikas tęsėsi 3 mė$

Bet Bombėjaus įvykiai buvo tik prologas dar- didesnės dramos. 
1929.m. komunistams.pavyko prof, sąjungose-pasigrobti, valdžią, kas, 
suprantama, vedė prie skilimo tarp komunistiškos ir nekomunistiškos 
prof.sąjurigų dalies, 1929 m. visos nekomunistiškos prof, sąjungos 
susispietė į vieną bendrą uniją, ''Indian Trades Union federation".

1931 m. komunistiškos prof, sąjungos Kalkutoj turėjo savo 
metinį suvažiavimą, ir senosios prof.sąjungos vėl skilo. Atsirado 
nauja "Raudonoji prof .Sąjunga". Taigi, dabar buvo jau trys prof. 
Sąjungos ir Ahmedabado sąjunga, įsteigta Gandžio. Profesinis judė* 
j imas pasidarė toks pat nevieningas, kaip ir visas kraštas. • t’<
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Ką tai’reiškė Indijos darbininkui, aiškinti netenka. Skilimai tikrai 
nepasitamavp-darbininkijos judėjimui, ir atsirado keblumų santykiuo
se su pasauline prof.sąjungų organizacija.

Tikrasis indų darbininkų prof, sąjūdis yra labai jaunas. Pirmo
ji tikra prof, sąjunga įsisteigė 1920 m., bet judėjimo pradžia indai 
skaito jau 19 _amž. pabaigą, kada darbininkai pradėjo burtis į atskiras 
profesines grupes, tačiau faktiškai prof, sąjungos įsisteigė 1920 m, 
po pavykusių streikų. Piimieji susibūrė pašto ir geležinkelio darbinin
kai. Neilgai trūko, kad atskiros prof, grupės suprastų, jog jos tik 
tuomet bus galirųjąs, kai susijungs į sąjungą. Taip 1920 m. buvo sukur- 

•ta piimoji nacionalinė prof.sąjungų organizacijas, i3gri vadinosi 
"All India Trade Union Congress"., šalia jos buvo dar keletas provin
cijos sąjunąų, kaip "Bengali Trade Union Federation" ir keletas na
cionalinių sąjungų, kaip pašto ir geležinkelių.

Keista, bet pramonės centruose, k.a. Bombėjuj ir Kalkutoj, taip 
pat džiuto /juto/ industrijos darbininkuose prof, s ą jungos^neįsigalėjo. 
Viena priežastis buvo ta, kad pramonės darbininkai buvo mažiau poli
tiškai s-jnoningi,. kaip pašto ar geležinkelių, nesuprato prof .sąjūdžio 
reikšmės ir nepasitikėjo vadais. Kai pagaliau prof.sąjungų steigimo 
mintis prigijo,-ir už tai reikia dėkoti pavykusiems streikams,- 
po piimojo Užsidegimo tik pamažu buvo žengiama priekin. Kodėl?.Mat, ' 
įvairių prof, sąjungų vadai negalėjo susitarti dėl programos, kuri ■ 
išjudintų, apsnūdusias mases ir, be to, komunistams pavyko prof.są
jungas suskaldyti. Vienintelė prof. sąjunga, kuri iki šiandien iš
laikė savo stiprių poziciją ir nė vieno komunisto neįsileido, yra 
Ahmendabado tekstilės darb. sąjunga, kurią 1921 m. įkūrė Gandhi.

Indijos vyr_lusybė nustatė, kad internacionalinėse konferen
cijose Indijos darbininkiją turi atstovauti N.M.Jošhi vadovaujama 
"Indian Trades Union Federation1.1 N.M. Joshi visuomet siekė visas 
nekomunistiškas sąjungas sujungti į vieną prof.sąjungų organizaciją, 
19s'O m. rugsėjo mėn. 2fi-29 d.d. Bombėjuj jam pagaliau pavyko visas 
tokias prof, sąjungas sujungti į vien^ "All India Trade Union 
Congress". •

Vįsos didžiosios Indų visuomeninės organizacijos visuomet pra
sideda žodžiais "All India" - visa Indija..Jos bandė visus darbi
ninkus, nežiūrint rasės, religijos ir kalbos skirtumų, sujungti kovai 
dėl geresnio gyvenimo, Šiandien kyla didelis klausimas: "Nejaugi 
viskas buvo veltui?" Bąhar Indija padalinta pagal rasę ir religiją. 
Ar prof, sąjungos gali išvengti skilimo ir, tuo pačiu, nusilpimo? 
Būtų liūdna, jei tas, kas iki šiol .patiekta, žūtųv

šiandien Jinnah- ir Nehru stovi prieš tris sunkius klausimus: kaip 
nugalėti badą, kaip sudaryti naująja vyriausybe pasitikėjimą ir 
raip pašalinti kruvinus neramumus? Indijos darbininkas tų problemų 
yra tiesioginiai paliestas. Tik tada, kai jos bus išspęstos, vyriau
sybė galės svarstyti ir darbininkų sąjūdžio klausimą.

H 
"Social-DemokratenJ Kopenhag.
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Socialistinė santvarka siekia ne suproletarinti gyvenimą, 
o plačiųjų masių proletarišką gyveninių pakeisti.

. August Bebel.
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Konservatorių' propaganda už Darbo Partiją-. , ■>.-
•Viename Anglijos konservaiorių grupės metiniame suvažiavime 

grupės pirmininkas išsireiškė, kad dėl dviejų priežasčių yra labai 
sunku įrodyti socialistams, kad jie eina klaidingu keliu. Viena 
priežastis yra ta, kad Anglijoje nėra- bedarbės,-kita priežastis- 
kad kiekvienas anglas savo kišenėje turi daugiau pinigų, negu 
konservatorių valdymo laikas.

Badas--ir perteklius.
"Wiener Kurier" praneša:' "Beviltiškas nusiminimas, kaip 

pilietinio karo pasėka, siaučia visoje Kinijoje. Visur matosi 
baisus skurdas. Nusilpę seniai ir vaikai bei moterys sverdinėja 
gatvėse; vaikai karštlige degančiomis akimis žvalgosi, ar nematys 
kur maisto likučių ir rausiasi- gatvių sąšlavynuose, ' ieškodami ko 
nors, už ką galėtų gauti saujelę ryžių. Stotyse ir tarpuvartėse . 
susirietę šąla vyrai ir moterys, ir daugelis jų kitą dienų nebe
atsikelia. Daugelis tėvų, negalėdami pakelti savo, vaikų kančių 
nusižudo". ' , ■ - . ,

Tuo tarpu Brazilijos uostų Rio Grande ir Porto Allegre 
sandėliuose genda 1.500.000 maišų ryžių, kurie "dėl sunkumų 
pasaulinėj tinkoj" neparduodami.J • .

- • Politikuojanti Bažnyčia. . ; '
■ Ispanijoj: ■

Prieš kelis mėnesius Ispanijoje paskelbta, kad filmų cenzū
ra. savo darbą vykdo slaptai ir .kdd katalikų bažnyčios įstaigos 
turi teisę bet kurią filmą uždrausti demonstruoti. Bažnyčios ats
tovai tikyb. dogmų klausimuose nuo kitų cenzorių nepriklauso ir 
jų sprendimas yra galutinis, Pilmos, siunčiamos užsienin, dar 
griežčiau cenzūruojamos. Taip pat sustiprinta ir knygų cenzūra. 
Khrdinolo Play Denįel paraginimu, falangistų propagandos Segas 
visiems knygų leidyklų ir knygynų vedėjams pareiškė, kad "Vati
kano draudžiamų knygų sąraše nurodytos knygos automatiškai drau
džiamos ir Ispanijoje." Taip pat leidėjai ir knygų pardavėjai, 

-- -buvo įspėti,, kad, nekreipinat dėmesio į nurodymus, ; jie susilauks 
"tam tikrų nemalonumų". ' ' x .
Nota bene; Draudžiamų knygų sąraše be. daugelio pasaulinio garso 

veikalų yra įrašyta ir Victor Hugo "Vargdieniai".

Vokietijoj:
- Pagal Bavarijos Kultūros Komisijos sudarytą biudžetą 

1947 m. buvo paskirta: katalikų bažnyčiai 5.125.250 RM. ir 
priedas bažnytiniams pastatams - 810.000 HM. ; evangelikų baž-. 
nyčia gavo 787.000 KM.; suaugusiųjų švieimui skirta tik 50.000RM, 
/1946 m. tik 19.000 RM/ ir vaikų darželių bei jaunimo namų 
mokytojų paruošimui skirta 4.000 EM. .Tikrai kiekvienam pagal 
jo reikalavimus I

- ■ >o0§§§§§§§§§£■-§§§§§§§§>§Oo-  ’
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LSDJ GRUPIŲ KRONIKA,

M ti n c h e n a s. . .
Balandžio mėn, 14 d, Mtinchene -tvyko vokiečių Socialistic.. 

Studentų Sąjungos Mtincheno gr,'didysis semestrinis susirinki
mas , kuriame dalyvavo ir Mttncheno LŠDJ bei ukrainiečių studen- 
tų^socialistų atstovais Glaudesniam bendradarbiavimui pasiekti) 1 
buvo praplėsta naujai perrinktoji valdyba ir-papildyta lietuvių 
bei ukrainiečių atstovais. Taip dabar Mllncheno vokiečių studen
tų vaidyboj iš 7 narių yra du užsieniečiai# Priimtas nutarimas 
stengtis išleisti savo laikraštį, Be to, visi lietuviai ir . 
ukrainiečiai socialistai studentai, jiems pareiškus norct} priima
mi vokiečių studentų soc. sąjungom

Mtfncheno LSDJ grupės nariai uoliai dalyvauja vokiečių soc, 
ruošiamuose diskusiniuose vakaruose ir paskaitose, kurias 
skaito dažniausiai kviesti žymesni partijos veikėjai arba 
landtag1o nariai, ' /

Balandžio 28 ir'gegužės 5 d.d, grupė dalyvavo proklamacijų 
platinine, protestuojant prieš trijų Berlyno universiteto studentų 
neteisėta pašalinimu iš u-to. Gegužės 5 d. Deutsches Museum 
patalpose įvyko protesto susirinkimas prieš SĖD terorų rytų 
zonos studentų tarpe.

. ■ • . r -i; - ■ . ■ .' • • ' ' "

 , ,,oOdO§§§§§-§•§§?§0o0o,..

T u. r i n y s:

1, 1848 metų manifestas.......,........«......... 1 psl,
2. Vokietijos Soc.Jaunimo metinė konferencija,,.. 4 ”
J. Mūsų praeitis......... ............. '6 ",
4. Lietuvių Soc.Dem,Jaunimo darbo konferencija... 12 ”
5. Kooperacinis miestas........................., 13
6. Kas yra "Aprištos" sąjūdis?*............  17. ”

■ 7. Ohurchillis, socialistai ir ©.įropos Sąjunga.... 19 "
8. Indijos darbininkų judėjimas.................. 21 ’’ ,

II. ~Iš Užsienio.................. 25 *II. ~Iš Užsienio........................... 25 »

)
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