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JAUNASIS
SOCIAUDEMOKRATAS

Veiklos metinėms •
Okupuotų smurto ir okupacijų, žiaurumų ir karo veiksmų at

blokštieji iš savo tėvynės į Vokietiją ir patekę į vakariečių zo
nas lietuviai, karui pasibaigus, pasijuto saugesni nuo sauvalės ir 
galėjo susirūpinti savo iš tėvynės atsineštu kraičiu, jį viešai at
skleisti ir parodyti, koks jis yra. Po tiek metų savųjų „vadų" 
globos, neturint žodžio ir veiklos laisvės, nedaug kas savo idė
jinį kraitį išlaikė nesudarkytą. Vieni jo sąmoningai atsisakė, 
kiti jį pardavė „vadui" už lęšių saują, gi buvo ir tokių, kuriems • 
jis iš viso buvo nereikalingas. Ypač vadizmo metu besimokantis 
jaunimas to idėjinio kraičio neturėjo. Juk anais laikais užteko 
korporacijos papročių su alučiu ir špagomis,' galima buvo sėk
mingai paspardyti futbolą ir pažaisti krepšinį, tad geriau buvė 
turėti tuščią galvą ir negadinti sau karjeros „tautos vado“ nuo
savybėje — Lietuvoje.

Visa gyvenamoji aplinkuma, tremties būklė, mažosios loka
linės ir didžiosios pasaulinės problemos, kolosaliniai visuome-, 
niniai pasikeitimai, vykstą visuose pasaulio kontinentuose, pa
žadino jautriuosius ir iš lietuviškojd jaunimo tarpo. Pažadin
toji mintis susirado savąjį centrą’ ir, besitelkdama ir koncentruo
damas!, išsikristalizavo į ideologiniai aiškų, savo siekimais kon
kretų ir gyvenimišką, pasaulinio mąsto demokratinio socializmo 
frontą, siekiantį išlaisvinti žmogų nuo bet kokio išnaudojimo ir 
sudaryti jam sąlygas nevaržomai ugdyti savo dvasines ir fizines 
pajėgas.

1947 metų pavasarį jau buvo paruošti socialdemokratinio 
jaunimo sąjūdžio organizaciniai nuostatai. Tų pačių metų ru
denį (rugsėjo mėn. 13—15 d.d.) Prien'e įvykęs jaunimo suvažia
vimas juos patvirtino ir išrinko sąmbūrio vykdomuosius orga
nus. Taip čia, tremtyje, į visuomeninio gyvenimo rikiuotę stojo 
Lietuvių Socialdemokratinio Jaunimo (LSDJ) organizacija.

LSDJ organizacija apima lietuviškąjį jaunimą, neskirdama aka
demikų nuo darbo jaunimo ar atvirkščiai. Visi kvalifikuoti ir 
nekvalifikuoti darbo žmonės, siekią demokratijos, tėisingos sąn-. * 
tvarkos — demokratinio socializmo, kovoją ųž mūsų krašto ne- 

' priklausomybę ir laisvę, yra mūsų nariai ir sekėjai. Nežiūrint 
labai sunkių veikimo sąlygų, LSDJ sugebėjo per vienerius metus 
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po savo vėliava sujungti skaitlingą lietuviško jaunimo būrį. Dau
gelis iš jų jau apleido Europą, bet, nors ir atsidūrę tolimuose 
kraštuose, — Australijoje, Kanadoje, Anglijoje, Skandinavijoje, 
Šiaurės ar Pietų Amerikoje, — jie pasiliko su mumis glaudžiame 
kontakte. Metinių proga mes siunčiame visiems mūsų draugams 
užjūry širdingus sveikinimus.

LSDJ organizacija, savo siekimais būdama artima ir kitų 
kraštų socialdemokratiniam jaunimui, užmezgė ir palaiko ryšius 
su daugelio Europos kraštų socialdemokratinėm jaunimo organi
zacijom, turi kontaktą su Tarptautine Soc. Jaunimo Sąjunga 
(UISY), pasikeičia su jos organais spauda ir panaudoja #savo ry
šius Lietuvos klausimo kėlimui tarptautine plotme.

Pastaruoju metu LSDJ organizacija užmezgė ryšius su ukrai
niečių, čekų, vengrų ir kt. sovietų pavergtų kraštų socialdemokra
tiniu jaunimu tremtyje, kad, sudarius bendrą organą, būtų gali
ma sėkmingiau kovoti dėl savųjų kraštų. laisvės.

Ypatingai glaudžiai LSDJ bendradarbiauja su vokiečių social
demokratiniu jaunimu ir vokiečių soc. studentų sąjunga. Kai ku
riuose miestuose mūsų draugai įeina į minėtos sąjungos vykdo
muosius organus ir savo veikloje susilaukia visapusiškos paramos 
ir pritarimo.

Taip pat draugiškuose santykiuose LSDJ yra su tais lietuviš
ko jaunimo sąmbūriais, kurie neveidmainingai siekia demokrati
jos ir Lietuvos- darbo žmonių gerovės.

LSDJ organizacija gerai supranta tuos uždavinius, kuriuos 
gyvenamasis metas uždeda ant jaunosios dirbančiųjų kartos pe
čių. Siekdama aiškios orientacijos šių dienų problemose, organi
zacija š. m. pavasarį buvo sušaukusi jaunimo grupių atstovų dat- 
bo konferenciją, kuri praėjo labai darbingoje nuotaikoje ir dar 
daugiau sucementavo organizacijos narius. Gyvenamojo momen
to sunkumai nesustabdo organizacijos užsibrėžtų uždavinių ir 
planų vykdymo. Gerai žinome, kad ateitis iš mūsų pareikalaus 
daug darbo ir pasiryžimo. Tiem uždaviniam turime ruoštis su vi
su atsakingumo jausmu. Mes žinome, kad atkursimoj Lietuvoj 
turėsime be kompromisų ir visomis jėgomis stovėti už demokra
tinį mūsų krašto susitvarkymą ir kovoti su visais tais, kuriem de
mokratija tėra mados dalykas arba neišvengiama, momento rei
kalaujama blogybė. Žinome taip pat, kad sugriautas kraštas pa
reikalaus iš mūsų visų sričių darbininkų, tad tremties laiką turi
me produktingai sunaudoti, besiruošdami konkretiems uždavi
niams ir besimokydami iš Vakarų pavyzdžių.

Minėdami savo veiklos metines, kviečiame dar didesniu ak- 
tingumu ir ryžtingumu kovoti dėl ateities. Būkime gyvi, kūry
bingi ir aktingi dvasia ir veiksmuose!

\
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i Pranciškus Žemaitis.
Nei Maskva nei Roma

Lietuviško demokratinio socializmo pasireiškimas tremtyje 
jaunu, veržliu atžalynu ne tik nustebino, bet ir supykdė bolše
vikiškojo ir katalikiškojo totalizmo talmudininkus. Jų perdėm 
plokščioj scholastiškai - dogmiškoj galvosenoj, paremtoj „neklai
dingais" autoritetais, kai kurie gyvenimo reiškiniai tiesiog nesu
telpa. Jiems nepageidaujamų socialinių reiškinių jie ne tik neno
ri, bet dažnai net negali matyti. O kai, nežiūrint visko, pro to
kius reiškinius tylomis praeiti negalima ir dėl jų reikia taip ar 
kitaip pasisakyti, tuomet jie aiškinami grynai dogmatiškai, įsprau- 

' džiant juos į „neklaidingų" autoritetų nustatytus šablonus. Su 
priemonėmis tokiais atvejais nesiskaitoma.

Bolševikų atsakymas, žinoma, paremtas „neklaidingaisiais" 
Leninu, Stalinu ir iš jų stiprybę semiančiais mažesniais autorite- 

. tais. Pasak jų, lietuviškas ir, aplamai, demokratinis socializmas 
yra fašistinės reakcijos triukas. „Maskva yra dirbančiosios žmo
nijos heroldas jos išsivadavime iš kapitalistinės vergijos", pareiš
kė ganytojiškam laiške pasaulio bolševikams Stalinas, Maskvos 
800 metų jubiliejaus proga. Be to, draugai Stalinas, Ždanovas ir 
kiti aiškiai ir nesugriunamai įrodė, kad pokarinis pasaulis yra su
siskirstęs į dvi priešingas stovyklas: tikrosios pažangos, tikro
sios demokratijos ir tikrojo socializmo stovyklą, vadovaujamą 
Sovietų Sąjungos, ir tarptautinės kapitalistinės reakcijos sto
vyklą, vadovaujamą U. S. A. Jokio vidurio kelio nėra ir bū
ti negali.

Pasirėmęs ne tik „neklaidingaisiais" popiežiais, bet ir „ne
klaidingaisiais" bolševikų vadais, autoritetingiausias lietuviškų 
katalikų atstovas Antanas Maceina atsako katalikiškuose „Ai
duose": „Tai bolševikiški monai. Pačia savo esme liberalizmas, 
socializmas ir bolševizmas yra tas pats!” Tarp liberalizmo, so
cializmo ir bolševizmo esama tik psichologinių skirtybių. Tai ne
klaidingai patvirtina ir Leninas, ir popiežius Pijus XI, ir Vincas 
Ramonas (sicl). Kuogi Ramonas n. b. menkesnis autoritetas už 
Leniną ar Pijų XI? Juk jis savo romaniuke „Kryžiai", katalikų 
premijuotame, nešvankaus antisemitizmo paryškinimui įvedė kon
sekventiško bolševiko Abraomo Rosenzweigo tipą, jau savo tau
tine priklausomybe matomai paskirto kryžiavojimui. Katalikiš
kojo dogmatiko Maceinos supratimu, visi trys minėti autoritetai, 
Leninas, Pijus XI ir Ramonų Vincukas, .vienodai teisūs ir švarūs, 
kai jais remiantis jam reikia įtikinti tremty vargstančius tautie
čius. „Kas yra nuoseklus ir logiškas, tas yra arba krikščionis (aiš
ku, katalikas. P. Ž.), arbe^ bolševikas". Bene didžiausias tų trijų
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autoritetų, Maceinos supratimu, yra mūsų katalikų į padanges iš
keltas Ramonų Vincukas, kuris paminėtą dilemą tokiomis klasiš
komis formulėmis, Maceinos cituojamomis greta popiežių encikli
kų ir Stalino talmudiškų knygų, paryškina: .....arba su bolševiz
mu, arba su Dievu. Vidurio kelio nėra". Maskva arba Roma. 
Kremliaus bokštai arba Amžinasis miestas, atseit, bolševikas arba 
katalikas. 

* *
*

Toksai politrukiškas klausimo pastatymas mums, socialistams, 
atmetantiems neklaidingų autoritetų principą, labai daug ką pa
sako. Reikia žinoti ir gerai įsidėmėti, kad ten, kur reikalinga ri
kiuotis pagal neklaidinguosius autoritetus, laisvam nuomonių pa
sikeitimui ir laisvai diskusijai vietos nėra. Viskas susiveda prie 
neklaidingųjų autoritetų, vienokia ar kitokia proga padarytų pa
reiškimų komentavimo ir interpetavimo nustatyti visiems priva
lomai ir neliečiamai generalnei linijai, apsprendžiančiai kiekvie
no žmogaus laikyseną, galvoseną ir veikimą iš anksto, iš neklai
dingųjų aukštybių. Kas tos linijos nesilaiko ir nuo jos bent kiek 
nukrypsta, tas yra beveik nebepataisomas „eretikas". Vadinas, 
ir su tos linijos sargyboje stovinčiais politrukais diskutuoti "be
prasmiška. Bergždžia taipogi būtų leistis į bet kokias diskusijas 
ir su Antanu Maceina, be jokio sustojimo liberalizmo keliu tiesiai 
nuvažiavusio į bolševizmą ir pakely mačiusio tik tarpinę stotį so
cializmą, ties kuria iš liberalizmo paleistas traukinys, pagal jo fi
losofiškus pasakojimus, dargi nesustojęs. Betgi ryšium su ta jo 
nepaprasta ir nekasdieniška kelione mums, lietuviškiems socia
listams, noris bent labai trumpai paryškinti kai kuriuos aktualius 
klausimus. į

Visai nepripuolama, kad kaip tik dabartiniu metu mūsų kata
likai nori mus pastatyti prieš dilemą Maskva arba Roma ir tam 
reikalui ne tik nusileidžia į filosofiškas disciplinas, kad jas talmu- 
diškai sujauktų ir apglušintų skaitytoją, bet net ir Ramonų Vin
cuką pastato greta Lenino ir Pijaus XI. Tai sąjūdy, kuriame va
dovaujamasi principu „tiklas pateisina priemones", visai natura- 
lur aišku ir kiekvienam suprantama... O siekiama ne bile kokio 
tikslo! Bolševikinį totalizmą rytojaus Lietuvoj norima pakeisti 
politiškojo katalicizmo totalizmu. Siekiant to tikslo, norima jau 
šiandien pasiruošti sau parankių pasekėjų ir todėl stengiamasi y 
tremtinių, ypač gi dezorientuoto jaunimo tarpe išniekinti pažan
giausias žmonijos mintieą kryptis, kaip liberalizmą ir demokrati
nį socializmą, suplakant visai sąmoningai jas su į despotiškos 
valstybės oficialią religiją pakeltu bolševizmu. Stengiamasi iš 
smetoniško vadizmo sujauktos parapijoj platujin pasaulin pakliu-

4

6



vusiam apstulbusiam tautiečiui perstatyti pasauliniame mastely 
.vykstančią kovą tarp totalizmo ir demokratijos, kaip kovą tarp 
ateistinio bolševizmo ir religijos, ir visų moderniškojo pasaulio 
blogybių ir sunkumų priežastį įžiūrėti to pasaulio nutolime nuo 
Pono Dievo. Kitaip sakant, religiniu pradu norima pagrįsti viską 
ir padengti katalikiškąjį tikėjimą moderniškojo gyvenimo fatališ
ka apraiška, vienintele, pajėgia duoti visų painiausių gyvenimo prob
lemų tinkamą ir patvarų išsprendimą bei sutvarkymą. „Nebūtų nei so
cializmo, nei komunizmo, jei tautų vadai nebūtų paniekinę jos 
(Bažnyčios — A. Mc.) pamokymų bei jos motiniškų įspėjimų. Bet 
jie norėjo, atsistoję ant liberalizmo bei laicizmo bazės, pastatyti 
kitus, socialinius pastatus; šie iš pradžių atrodė galingi ir didingi, 
tačiau greitai pasirodė neturį tvirtų pamatų ir jie sugriuvo vienas 
paskui kitą negarbingai, kaip turi sugriūti visa, kas nėra pastaty
ta ant vieno vienintelio pamato — Jėzaus Kristaus... Tai yra 
viso krikščioniškojo pasaulio įsitikinimas", sako Antanas Macei
na, primindamas skaitytojui vienoj iš Pijaus XI enciklikų pa
reikštą ir žmonijos, jo manymu, pamirštą neklaidingą tiesą. Iš to 
išeina labai paprastas dėsnis: be katalikų bažnyčios patarimų ir 
pamokymų negali būti tinkamai išspręsta nė viena gyvenimiš
koji problema. Bent, jei norime išvengti nereikalingų socialinių 
sukrėtimų ir katastrofų ir apsisaugoti nuo socializmo ir komuniz-' 
mo, reikia patikrinti bažnyčiai tinkamą vietą, paverčiant valsty
bę jos neklaidingojo mokslo vykdytoja. Kitaip sakant, politiškam 
katolicizmui totališkai reikia atidaryti visas duris ir langus, kaip 
kad padaryta pagal popiežių enciklikas tvarkomoj Franco Ispani
joj, kur nežinoma nei socializmo, nei komunizmo problemų ir kur, 
anot Maceinos žodžių, „žmogiškoji sąranga yra dieviškosios tvar
kos atspindys". 

* * ■
' ♦ r •

Per toli mus nuvestų nagrinėjimas, kaip katalikų bažnyčia iš 
demokratiškos pirmykštės krikščionybės išsirutuliojo į popieriuje 
centralizuotą hierarchiškai sutvarkytą galingą organizaciją ir Eu
ropos valdovų viešpatį bei kaip vėliau po reformacijos nustojo 
savo totalinės įtakos. Bet viena reikia pažymėti, kad katalikų baž
nyčia ir po to, kai naujausiais laikais liko apkarpyti jos politiški 
sparnai, niekad neišsižadėjo politiškų aspiracijų ir ambicijų.

1947 m. Berne išleistoj Schmid-Amann knygoj „Der politische 
Katholizismus" randame tokį daug ką išaiškinantį kapucinų arki
vyskupo Luigi Puecher Passavolli 1911 metais padarytą pareiški
mą: „Patyrimas, kurį aš įgijau iš popiežiaus kurijos atstovų ilgų 
metų bėgy, sužadino many nesugriaunamą įsitikinimą, kad jie 
niekuomet iki tikrosios pasaulio pabaigos neatsižadės siekę pa-
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saulinės valdžios. Jie panaudos visas priemones — ir viešas, ir 
slaptas, ir mažiau ar daugiau prievartaujančias — kad vėl bet 
kokia kaina atgautų tą valdžią". Šitų kapucinų arkivyskupo tei
gimų teisingumą galima pailiustruoti eile ryškių faktų iš naujau
sių laikų. 1939 m. balandžio mėn. Pijus XII suteikia generolui 
Franco apaštališkąjį palaiminimą už tai, kad Caudillo su Musso- 
linio ir Hitlerio pagalba žiauriausio pilietinio karo kraujuje pa
skandino legalią Ispanijos vyriausybę ir demokratiją ir „patikri
no katalikišką pergalę". Popiežių, ne be jo nurodymų ir palaimos, 
seka jo kardinolai, arkivyskupai, vyskupai, prelatai ir kiti. Mila
no kardinolas Šusteris laimino Mussolinio užpuolimą ant Abisini
jos dėl to, kad ^Italijos kovos vėliavos į Abisinijos kovos laukus 
pergalingai nunešė Kristaus Kryžių". Freiburgo arkivyskupas 
Groeber 1933 m. pasveikino Hitlerį už tai, kad jis, „perimdamas 
valdžią Vokietijoje, nušlavė visus tuos, kurie atakavo Kryžių". 
Vienos kardinolas Innitzeris, įžygiavus Hitleriui į Vieną, specia
lioj kalboj kvietė visus katalikiškus kunigus ir tikinčiuosius „pa
remti Fuehrerį, kuriantį didžiąją Vokietiją ir kovojantį prieš bol
ševizmą". Slovakijos katalikiški dvasiškiai su kunigu Tisso prie
šaky ne tik padėjo Hitleriui susprogdinti Čekoslovakijos respub
liką, bet ir prisidėjo prie jo žygio prieš katalikiškąją Lenkiją. 
Kauno Arkivyskupijos vyresnybė 1941 m. liepos 30 d. specialia
me pareiškime per radiją kvietė lietuvius „dėkingai pasitikėti mus 
išlaisvinusios vokiečių kariuomenės ir didžiosios vokiečių tautos 
kultūrine parama". ' <

Tokius ir panašius faktus būtų galima dauginti iki begalybės. 
Bet užteks paminėtų įsisąmoninti, kaip katalikų bažnyčia, politiš- 
šų aspiracijų vedina, nieko nesivaržydama stengiasi patikrinti sa
vo politinę įtaką. Čia nereikia maišyti daugelio paskirų dvasiš
kių, ypač Lenkijoj, ne tik opozicijos, bet tiesiog heroiškos kovos 
hitlęrizmui. Lenkijos dvasiškius į koncentracijos stovyklas siuntė 
ne tik Gestapo, bet ir katalikiški vokiečių vyskupai, kaip pagar
sėjęs Dancigo vyskupas Spallet'as, nuteistas kaip karo nusikal
tėlis. Visa tai yra atskiras klausimas, nieko bendro neturintis su 
politiškais Vatikano klausimais ir jo politiškomis ambicijomis. 

* ♦
*

Kai kalbama apie katalikų bažnyčios politiškas aspiracijas ir 
iš jų išplaukantį politišką katolicizmą, tai reikia turėti galvoj, kad 
jis yra seniausias totalizmas ir pirmon eilėn bolševikiškojo tota- 
lizmo prototipas. Galimas dalykas, kad kauniškio universiteto 
teologijos - filosofijos docentams ir profesoriams maskviškis bol
ševizmas yra „konsekventiškiausias marksizmas", ir kad kito mark
sizmo jie iš viso nežino. Mums betgi, socialistiškiems Markso
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mokiniams, marksizmas Lenino ir Stalino interpretacijoj yra tik 
marksizmo degradacija iki valstybinės religijos su visais jos at
ributais.

Bolševikiškos bažnyčios kūrėjas, nusižiūrėjęs į Romos kata
likų bažyčios organizaciją, sukūrė analogišką bažnytinę hierarhi- 
ją su nuosavais neklaidingais popiežiais, kardinolais, arkivysku
pais, vyskupais, kunigais, šventąja officium, raudonais šventais 
kampeliais ir panašiais atributais. Tos bažnyčios dievas, kaip tei
singai pastebėjo Karolis Kautskis, tolygus monoteistų dievui-dik- 
tatoriui, yra labai pavydus ir nepakenčiąs greta savęs jokių kitų 
dievų. Tie, kurie netiki jo dievišku nekladingumu, užsitraukia 
laukinę jo rūstybę ir yra be jokio pasigailėjimo, kaip eretikai, ne 
tik ekskomunikuojami, bet dargi sunaikinami, Ypač tai išryškino 
didysis bolševikų popiežius Stalinas, kuris bolševikų valstybės 
religijos sargybon pastatė visą galingą valstybės aparatą su pri
vestais iki tobulumo ispaniškos inkvizicijos metodais, naikinda
mas bet kokius nukrypimus. Jis patikrino jo nustatytąją, neklai
dingąją, šventą ir neliečiamą generalinę liniją, kurią kardu ir 
ugnimi pradėjo plėsti antrojo pasaulinio karo pasėkoje Rytų Eu
ropoj, Kinijoj ir kitur.

Mintyse sugretinus šventosios inkvizicijos siautėjimus su 
NKVD teroru, nemirtingojo Galilejo bylą su pagarsėjusiomis, vad. 
trockistų arba gen. Okulickio, Petkovo, Maniu ir kitų naujausių 
laikų laisvės kovotojų bylomis, laukinio bolševikų ateizmo prak
tiką su protestantiškų bažnyčių deginimu katalikiškoj Franco Is
panijoj — .kiekvienam bus aišku, kad tiems abiem totalizmams iš 
esmės yra svetima minties laisvė ir bet kokią tolerancija.

Ne be to, kad nuo paminėtų dėsnių nebūtų tam tikrų abiejų 
totalizmų nukrypimų ir taktiškų modifikacijų. Ten, kur tie tota- 
lizmai negali dėl tų ar kitų priežaščių atsiremti į visagalį valsty
bės aparatą ir pasidaryti išimtinais padėties viešpačiais, jie prak
tikuoja tam tikrą tolerantiškumą ir kompromisinį bendradarbia
vimą. Prancūzijoj, Olandijoj, Belgijoj ir net Italijoj komunizmas, 
kaip ir politinis katolicizmas, dėl daugelio priežasčių, kurių čia 
nenagrinėsime, rodo nemažą susivaldymą ir savo galutinių tikslų 
įgyvendinimo bent laikiną apribojimą. Bet prisiminkim tik 1948 
m. pavasario įvykius Čekoslovakijoje, kad įsitikintume dėl tikrų
jų bolševikinio totalizmo siekimų. Katalikiškas totalizmas analo
giškų Čekoslovakijai pavyzdžių pokariniam pasauly mums tuo 
tarpu neteikia. Bet ir tai prieškariniam pasauly jų nestigo. Iliu
stracijai prisiminkim tik, kaip katalikiškai Dolfusas ir Šušningąs 
norėjo pagal Pijaus XI enciklikos nuostatus krikščioniško korpo- 
racionizmo pagrnidais pertvarkyti Austriją, o ypač katalikams 
akis rėžiančią socialdemokratiškąją Vieną. Juk Austrijos katalikiškie-
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ji valstybės vyrai, beorganizuodami Vieną „krikščioniškojo kor- 
poracijonizmo" pagrindais, priėjo prie tokių žiaurumų, prieš ku
riuos, kaip ligi šiol bent, blanksta bolševikų praktika Čekoslova
kijoj, ir nuo kurių dargi jų dvasinis įkvėpėjas Pijus XI buvo pri
verstas distansuotis. ,

Žodžiu, faktai rodo, kad ten, kur pasišauta gyvenimą tvar
kyti pagal bolševikų ir katalikų bažnyčios „neklaidingų" galvų 
receptus, tas pertvarkymas baigiasi totalistine diktatūra. Kitaip 
ir būti negali. Bet koks mėginimas nustatyti nepajudinamas dog
mas ir absoliutines tiesas politinėj praktikoj veda prie vienokios 
ar kitokios formos dogmatinio fanatizmo ir totališkos vergijos.

Absoliutiškų dogminių tiesų ieškojimas ir nustatymas Mark
sui ir Engelsui buvo visiškai svetimas. „Marksui", pastebi Kauts- 
kis, "nebuvo jokio galutinio pažinimo, bet tik begalinis pažinimo 
ir mokymosi procesas. Todėl ir jo teorija negali būti suprantama 
kaip rinkinys tikėjimo dėsnių, kuriuos mes privalome tikinčiai, 
kaip kokį apreiškimą, priimti". Juk pats marksizmas yra tik tam 
tikras mokymosi procesas, sukurtas pagal tam tikrą Markso ir 
Engelso įvestą metodą. Tas metodas, kaip žinia, dažniausiai va
dinamas materialistiniu istorijos supratimu, kuris nėra nei šven
tas, nei neliečiamas. Priešingai, jis taipogi tobulinamas, kaip ko
kia mašina, kuri patobulinama, remiantis naujai įgytu patyrimu. 
Prie to metodo patobulinimo ir precizavimo prisidėjo ir tas pats 
čia cituojamas Kautskis ir Plechanovas bei Max Adleris ir visa 
eilė kitų. Tas metodas moko mus geriau ir pilniau, negu kuris 
kitas mokslinis metodas, pažinti žmonijos raidos kryptį, tos rai
dos priežastingumą, jos dėsnius ir'visapusiškai aiškinti kompli
kuotus gyvenimo reiškinius. Dar daugiau — tas “metodas mums 
rodo, kad marksizmui yra svetimos bet kokios absoliutinės tie
sos, ir kad jis tepripažįsta tik reliatyvias tiesas. Šito, betgi, pasak 
Plechanovą ir Kautskį, nereikia suprasti kaip skepticizmo, nei
giančio iš viso bet kokias absoliutiškos, visuotinumo prasme, pa
saulėžiūros galimumą. Tai reiškia tik pripažinimą mūsų pažinimo 
galimumo ribotumo. Juk visos tiesos nėra tiesos savy, nepriklau
somos nuo laiko ir vietos, bet tik tiesos tiek, kiek jos mums rūpi 
ir tuo pačiu tik mūsų laikams ir tai sričiai, kurioj mes gyvename, 
galiojančios. .

Kaip tik dėl viršminėtų sumetimų mums, lietuviškiems socia
listams, kaip ir visam tarptautiniam demokratinio socializmo są
jūdžiui, kurio neatskiriama dalis mes esame, nepriimtina nei 
Maskva nei Roma. Mums vistiek, ar žmogus pavergiamas ir nu
žmoginamas, vadovaujantis bolševikų bašnyčios dogmomis, ar
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katalikų, ar tai padaroma Stalino inkvizitorių, ar Franco. Todėl, atmesdami ir Maskvą ir Romą, mes kartu esame ir prieš ėjimą su Maskva prieš Romą, ■ ir su Roma prieš Maskvą. Tai yra, prieš varymą, velnio su belzebubo pagalba, ar belzebubo su velnio. Atseit, ir tokie autoritetingi apreiškimai, kaip cituotoji Pijaus XI enciklika, anot kurios, jei tautų ir valstybių vadai būtų paklausę katalikų bažnyčios, tai nebūtų buvę socializmo ir komunizmo, arba Maskvos popiežių, taip iki nuobodumo kartojami, kaip ir apreiškimai, jog jeigu būtų paklausyta jų skelbiamos evangelijos, tai būtų išvengta fašizmo ir karo, ne tik nieko nepasako, bet yra šablonai, atitrūkę nuo gyvos gyvenimo dinamikos ir jo esminės raidos procesų.Demokratinis socializmas turi savo kelią ir savo metodą komplikuoto moderniškojo gyvenimo pažinimo ir jo veikimo tam tikra sąmoningo ir planingo pertvarkymo prasme. Tai, kas mūsų akyse vyksta Anglijoj, kas jau didele dalimi padaryta Skandinavijoj, Belgijoj, Olandijoj, dar labiau Australijoj, N. Zelandijoj ir kitur, rodo mums, kaip pagrindinis priešingumas, būtent, priešingumas tarp vargšo ir turtuolio, sąlygojęs istorijos bėgy atkaklią klasių kovą, kurio ligi šiol nepajėgė išspręsti nė viena santvarka, neišskiriant ir katalikų bažnyčios viduramžių, —; sprendžiamos demokratinio socializmo formoj, sąmoningai dalyvaujant plačiausioms darbo masėms ir nepažeidžiant kilniųjų laisvės, demokratijos ir tolerancijos nuostatų; Dar daugiau; tai, kas paminėtuose kraštuose įvyko ir vyksta, be pasigailėjimo sugriauna politru- kišką Antano Maceinos galvojimą, kaip iš kortų statytą namelį. Būtent, kaip paminėti kraštai, taip ir visi tie, kuriems teko išgyventi ir subręsti ūkiškojo ir politiškojo liberalizmo formose (pvz., U. S. A.), pasirodė neįkandami nei bolševizmui, nei fašizmui, žodžiu, tokiam ar kitokiam totalizmui. O „neklaidingųjų" autoritetų apakintiems politrukams didvyriškoji Suomija gali būti ryškiausias pavyzdys, su kokiu heroizmu ir kaip ilgai yra vedama suomių demokratinio socializmo vadovaujama nelygi laisvės kova prieš totališkąjį bolševizmą.Visa tai rodo, kad, nežiūrint mūsų katalikiškų totalistų poli- trukiško burnojimo prieš liberalizmą ir socializmą, kaip neišvengiamus tarpsnius į bolševizmą, kaip tik tomis idėjomis paremtos santvarkos, kaip lig šiol pasifodė, yra vienintelės užtvaros prieš -totalines vergijas. Ir tai suprantama, nes, kaip dažnai Maceinos cituojamas ir, matomai, ne visai suprantamas Ispanijos katalikiškas filosofas Jose Ortega Y Gosset savo knygoj „Der Aufstand der Massen“ yra teisingai pastebėjęs: „Mes šiandien privalome neužmiršti, kad liberalizmas yra didžiausias gėris. Jis yra teisė, kurią dauguma suteikia mažumai, todėl kilniausias šūkis, koks
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kada nors žemėj yra praskambėjęs. Jis skelbia sugyvenimą su 
priešu, net ir su silpnu". Suprantama, kad tas kilniausias šūkis 
svetimas ir Maskvai, ir Romai, be pasigailėjimo triuškinančioms 
savo priešus, kaip „eretikus", ir atmetančioms iš liberalizmo iš
plaukiantį tolerancijos principą. Bet už tai jis nesvetimas mums, 
demokratinio socializmo šalininkams. Jis yra vienas iš tų pagrin
dinių principų, be kurių demokratinis socializmas neįsivaizduoja 
laisvos, demokratinės ir socialistinės bendruomenės savivaldybi- 
nio tvarkymosi.

Lietuviškas demokratinis socializmas, visiškai nesigiriant, yra 
vienintelė tremtyje srovė, kuri jau prieš du metus aiškiai sufor
mulavo savo programines gaires ir apsibrėžė savo siekimus. Vi
si tie siekimai susiveda prie vieno', pagrindinio, būtent, prie to
kio ekonomiškai - socialinio ir politiškai - kultūrinio Lietuvos 
sutvarkymo, kad žmogus pasijustų išvaduotas nuo bet kokio iš
naudojimo ir priespaudos ir gautų atitinkamas sąlygas savo ga
bumų ir jėgų pilnam išvystymui tokių pat laisvų žmonių bendruo
menėj, be skriaudos kitam žmogui. Įvykusioj 1948 m. gegužės 
mėn. darbo konferencijoj lietuviškas demokratinis socializmas 
aiškiai pasisakė už planingo ūkio principą Lietuvoje, už ūkiškai- 
socialinį ir kultūrinį planą, pagal kurį sutelktinėmis visų darbo 
žmonių: inteligentų, darbininkų ir ūkininkų bendromis jėgomis 
būtų pertvarkytas visas Lietuvos gyvenimas. Jis turi pasidaryti 
prasmingesnis ne tik už bolševikinės vergijos, bet ir už smetoni
nės Lietuvos gyvenimą.

Mums aišku, kad tokios planingos rekonstrukcijos pasiseki
mas Lietuvoje priklausys ne tik nuo mūsų krašto darbo žmonių 
pasiryžimo, bet ir nuo to, kaip atrodys pasaulis po bolševikinės 
vergijos totališko žlugimo. Kiek šiandien galima spręsti, jeigu 
Europos kontinentui nebus lemta žūti kokiam nors kataklizme, 
tai jis bus planingai pertvarkomas tais , socialistinės demokratijos 
pagrindais, kurių sistemingą įgyvendinimą toj ar kitoj formoj 
stebime visose demokratinėse Europos valstybėse su Anglija 
priešaky. Neabejotina, kad tuo atveju ir krauju nuplauta lietu
viškoji žemė neliks kurti toms kilnioms laisvės ir socialinio tei
singumo idėjoms, kurių planingas ir palaipsninis įgyvendinimas tu
ri padaryti Lietuvą mūrininę, elektrofikuotą, su maždaug vienoda so
cialine struktūra, be spekuliantiškai - plėšikiškų verslininkų ir 
dvarininkų.

Norime tikėti, kad gyvenimas paragins ir mūsų katalikiškus 
politikus apsispręsti už tokf Europos ir Lietuvos pertvarkymą ir 
kartu bažnyčios atskyrimą nuo valstybės bei Pono Dievo atpalai-
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davimą nuo netinkamų jo majestotui pareigų būti ne tik aktingu 
kariu, bet ir vienos politinės partijos vadu. Tai būtų sveikiau ir 
Dievui, ir bažnyčiai, ir mūsų katalikams.

Ta prasme mes jau šiandien norime suprasti ir aiškinti mū
sų katalikų taip išaukštinto Ramonų Vincuko apsisprendimą ne 
už Amžinąjį miestą, bet už socialistiškai demokratinę Australiją. 
Mes neprileidžiam, kad j Australiją jis išvyko su misija įtikinti 
australus, kad jų jau nuo seniai einamo kelio gal'e matosi Krem
liaus bokštai, ir kad jie, kol ne vėlu, pakeistų kryptį, pasukdami 
į Amžinąjį miestą. Mes esame linkę prileisti, kad jeigu Ramonų 
Vincukas per darbo Australiją sugebės eiti atviromis akimis ir 
atkimštomis ausimis bei pamatyta ir išgirsta suprasti, tuomet jis 
pats įsitikins, kad į šviesesnį ir laimingesnį rytojų neveda nei 
Maskva, nei Roma, o tik demokratinis socializmas. Ir tada, su
brendęs naujais patyrimais, gal kartu su Ignatio Silone Don Be
nedetto iš „Duonos ir vyno" jis paklaus: „Ar šiandien judinantis 
mases socialinio teisingumo ir laisvės idealas nėra vienas iš pseu
donimų, kuriuo naudojasi Aukščiausias, kad išsivaduotų nuo baž
nyčių ir bankų kontrolės?" Ir į tą klausfcną teigiamai atsakęs, jis 
patars ir mūsų katalikams atleisti Aukščiausią nuo politinių pa
reigų ėjimo.

~ Kipras Bielinis
MŪSŲ PRAEITIS

i
10. Pirmieji smūgiai

Nebetenka aiškinti, kaip į pirmuosius LSD veiklos pasireiš
kimus reagavo jos priešai. Caro režimas buvo pirmasis priešas, 
atidžiai sekęs kiekvieną opozicinį pasireiškimą. Sis priešas, tur 
būt, tuojau suuodė partijos įsikūrimą ir veiklą, sužinojo jos sieki-. 
mus, jautė jos slaptą darbuotę ir nuvokė, kas yra tie, kurie kur
sto iš pagrindų sugriauti didžiąją ir nedalomąją imperiją, suar
dyti jos vienybę ir nuversti absoliutiškąjį režimą. Tokiam savo 
priešui sunaikinti caro režimas nesigailėjo pinigų ir nesiskaitė su 
priemonėmis.

Savotiška buvo anų laikų Lietuvos buržuazija. Ji buvo gan 
neskaitlinga ir formavimosi stadijoje. Bet svarbiausia buvo tai, 
kad tautišku požiūriu lietuviams ji buvo visai svetima ir nieko 
bendro su jais neturėjo. Bet ir pati toji buržuazija tautiniu po
žiūriu nebuvo vienalytė. Ji komplektavosi iš lenkiškai kalbančių, 
pasivadinusių lenkais, ir iš žydų tautybės vertelgų. Caro režimas 
mažai su ja skaitėsi, nes ji nebuvo susicementavųsi ir nepajėgė 
tam režimui priešintis bei pati surasti tikruosius savo nusistaty
mus ir išaišknti savo norus. Miestų buržuazinius sluogsnius ne
paprastai jaudino, kad samdomieji darbininkai pareikalaudavo
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sutrumpinti darbo valandas, pakelti atlyginimą už darbą, patvarkyti dirbtuvių sanitarines sąlygas, ir kai jie šiaušdavosi prieš šiurkštų darbininkų traktavimą. Darbininkų keliami streikai smarkiai užgaudavo darbdavių kišenę, tad visi tie, kurie prie tų streikų kurstė, būtent, socialistai, buvo nekenčiami, nes jie sukeldavo darbininkuose bruzdėjimą ir nerimą. Streikams kilus, caro režimo pastatytieji administracijos agentai tuojau atsirasdavo darbovietėse, kad apgintų darbdavių kišenę ir paties režimo reikalą, nes kas drįso kilti prieš darbdavį, tas tą patį galėjo padaryti ir prieš caro režimą. Caro režimo jautrumas kilusiems streikams, , areštai, represijos streikininkams ir pačių streikų nelegalumas išaiškindavo tamsiausioms masėms, kad caro režimas yra pikčiausias priešas, su kuriuo kova yra būtina.Lietuvos kaimo sąlygose stambiausias darbdavys ir samdomojo darbo išnaudotojas buvo lenkiškasai dvaras, tais laikais valdęs didžiulius dirbamos žemės, miškų ir pievų plotus. Šis sluogsnis, išgirdęs apie socialistus ir jų veiklą, iš karto jais susidomėjo. Susidomėjo todėl, kad šie nenuoramos ėjo prieš caro režimą ir neatlaidžiai su ^o kovojo, o lenkų dvarininkų ir bajorų /’ sluogsniuose buvo gyvos kovos su Rusija tradicijos. Tenka pripažinti, kad buržuazinis inteligentinis jaunimas, kilęs iš dvarų ir miestų buržuazinių sluoksnių, dažnai dędavosi į socialistus, juos suprasdavo, toleruodavo ir remdavo. Bet 1904/5 metais kilusieji , dvaruo.se streikai ir tėvus, ir dalinai vaikus nuo tų simpatijų atšaldė; mat, padidinti dvarų ordinarijas darbininkams ir kumečįams nebuvo malonu. Streikai dvaruose savotiškai suartino dvarininkus ir caro režimo tarnus prieš kilstelėjusį darbininką. Besimokančio buržuazinio jaunimo palankius socialistams nusiteikimus geriausiai apibūdino stambus z dvarininkas, bankininkas ir Panevėžio pramonininkas A. Montvila, savo laiku pasakęs:„Jei jaunuolis iki 25 metų amžiaus nebūna socialistas, jis yra nepataisomai kvailas, bet jei jis pasilieka socialistas, sulaukęs 30 metų amžiaus, jis yra tikras niekšas”.Šis apibūdinimas yra visai teisingas, nes kvailiui ir atbukusio proto jaunuoliui tikrai sunku suprasti socializmo siekimus ir mokslą. Teisinga ir tai, kad 30 metų sukakęs, jei pasilieka socialistas, išduoda savo klasės reikalus ir jos yra pasmerkiamas, kaip niekšas.Santykiai su katalikišku kleru beveik iš karto įgavo nedraugišką pobūdį, kiek vėliau virtusį neatšaukiamu karo stoviu. Tikybos klausimu LSD aiškiai pasisakė Už visišką laisvę: tikėk ar netikėk, o jei tiki, tai tikėk, kaip nori ir supranti. Savo praktiškoje veikloje partija visai nelietė religinių žmogaus įstikinimų, pradžioje nelietė nė klero, bet pats kleras pradėjo socialistus
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pulti. Ir puolė už labai žemiškus dalykus: kam kurstomas tarnas prieš jo poną, kam smerkiama paties Dievo nustatytoji santvarka ir jo pastatytoji valdžia. Socialistų įsitikinimu, kapitalistinė santvarka ir caro-valdžia buvo dirbančiųjų vargo šaltiniai, bet kle- ras tokią santvarką gindavo ir mokydavo išnaudojamuosius aklo klusnumo. Tokia savo taktika kleras pats pasistatė naujo sąjūdžio priešu. Žinoma, katalikiškąją dvasiškiją jau tas blogai nuteikė' prieš socialistus, kad pastarieji' žemiškuosius reikalus aiškindavo žemiškais metodais ir ryžosi visas negeroves pašalinti ir sutvarkyti žemiškomis priemonėmis. Tokiame patarime nebuvo vietos aukščiausiai valiai ir stebuklui, tad to užteko, kad socialistus apšauktų bedieviais ir bažnyčios griovikais. Prasidėjo gan atkakli tarpusavio kova. Vieni ją vedė per bažnyčių sakyklas, kiti — literatūroj. Bet ir tuose elesdiečių apsigynimuose ir kontra- , puolimuose nebuvo’ kliudomi religijos klausimai, ir į klerą buvo taikoma, kaip į turtingųjų užtarytoją, aiškiai prasilenkiantį su Kristaus mokslo esme. Kaip kartais toje kovoje prieš socialdemokratus bažnyčia toli nueidavo, kaip pasielgdavo bažnyčios dignitoriai, prisiminsime vėliau.Eilė didesnių ir mažesnių streikų Vilniaus amatų įmonėse paskatino caro režimo apsaugos organus susidomėti šiais nelemtais reiškiniais ir panagrinėti, kas įstato tuos streikus į organizuotas vėžes. 1897 metais Vilniaus statyba ypatingai buvo gyva. Ją pagyvino Vilniaus Žemės Banko užsimojimas investuoti laisvus banko kapitalus į plačiai užsimotas statybas, tad minėtais metais statybos darbų sezonas buvo labai intensyvus. Į statybai reikalingų medžiagų paruošimą ir į pačias statybas buvo įtraukti dideli darbininkų skaičiai, bet darbininkų darbo sąlygos pasiliko, kaip buvusios — sunkios, su skurdžiais už darbą atlyginimais. Partija manė atėjus laiką pradėti streiką už darbo sąlygų pagerinimą. Streikas prasidėjo ir buvo laimėtas. Šis reiškinys sujaudino statybininkus ir bankininkus, bet daugiausiai jis gadino kraują caro režimo saugotojams. Tais laikais toks negirdėtas didesnių dirbančiųjų masių pasipriešinimas esamai tvarkai buvo tiesiog skandalas, nes carų imperijoj buvo taip pavyzdingai ramu ir saugu, jog sava tvarka imperija buvo pavyzdys „supuvusiai" ir reakcingai Europai. Taigi, režimo saugotojai turėjo surasti, iš kur kilo šitoji maišatis. Režimas savo pasiekė, panaudodamas provokatorių, kurių visais laikais nestigdavo.Žandarams pavyko išaiškinti LSD viršūnes. Prasidėjo platūs areštai. Kelios dešimtys darbininkų, beveik visas LSD aktyvas buvo suimti ir keliems metams išblaškyti po visą Rusiją, ištremti į Vologdos, Permės, Archangelsko ir kt. šiaurės gubernijas. Dr. 
Aj Domaševičius buvo ištremtas penkiems metams į Turkestaną, < . ■
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gi A. Moravskiūi ir darbininkui Petrui Suknelevičiui pavyko pa
bėgti į užsienius. Atrodė, kad LSD šio smūgio nepakels, — toks 
jis buvo didelis, — bet partijos susikūrimas buvo neatsitiktinis. 
Kapitalizmas Lietuvoje stiprėjo, augo ir plėtėsi, bet tuo pačiu me
tu visa Lietuva duso reakcijos varžtuose. Caro žandarmerijai pa
vyko likviduoti partijos vadovybę, išskaidyti jos kovingąjį aktyvą, bet 
ji buvo bejėgė pašalinti tas priežastis, kurios sudarė patį sąjūdį, 
tad viskas ir vėl turėjo atsigauti ir atsistatyti. Ilgai laukti nete
ko. Į garbingai pramintą kovos taką įstojo naujos, dar ryžtin
gesnės elesdiečių jėgos.

11. LSD emigracijoje.
A. Moravskis ir P. Suknelevičius, atsidūrę vak. Europoje, ne

sudėjo rankų. Vilniaus darbininkas P. Suknelevičius apsigyveno 
Anglijoje ir čia, įėjęs į lietuvių darbininkų tarpą, dirbo LSD dva
sioje. Įdomu, kad P. Suknelevičius, Vilniuje begyvendamas, ne
mokėjo lietuvių kalbos, čia Anglijoje jis išmoko ir, grįžęs Lietu
von, dirbo politinį darbą Rygoje, Vilniuje, Kaune ir laisvai kal
bėjo lietuviškai.

A. Moravskis, gyvendamas užsieniuose, naudojo visas pro
gas ir galimybes, kad anų laikų socialistinėje spaudoje nušviestų 

x beteisę Lietuvos būklę ir informuotų’ Vakarų socialistus apie Lie
tuvos darbininkų judėjimą, jo perspektyvas, LSD veiklą ir ištiku
sį smūgį. Visus tuos straipsnius A. Moravskis pasirašydavo „Lie
tuvio" slapyvarde. Jų buvo K. Kautskio leidžiamame „Die neue 
Zeit", „Leipziger Volkszeitung" ir prancūzų bei belgų socialistų 
spaudoje. Dr. prof. J. Bagdonas tų A. Lietuvio (A. Moravskio) 
straipsnių, spausdintų užsienio spaudoje, nemažą pluoštą buvo 
perdavęs šio rašinio autoriui. Tai buvo didokas laikraščių ir žur
nalų svetimomis kalbomis pluoštas. A. Lietuvis neabejotinai bu
vo pirmas ir tais laikais vienintelis, plačiai informavęs užsienius 
apie padėtį Lietuvoje. A. Lietuvio parašytoji brošiūrėlė „Augis 
darbininkų judėjimo Lietuvoje", išleista Amerikoje, atskiromis 
dalimis yra perėjusi per vokiečių, prancūzų, lenkų ir rusų socia- 
listipę spaudą.

A. Moravskis bandė įvesti LSD atstovą į Socialistinį Inter
nacionalą, bet tai jam nepavyko tik todėl, kad pasipriešino Len
kijos - Lietuvos Socialdemokratų Partija (Sozialdemokratyczna 
Part j a krolewstwa Polskiego i Litwy), kuriai Internacionale at
stovavo žinomoji Rosa Luxemburg. Šios partijos veikla Lietuvoje 
buvo visai nežymi, ji turėjo ryšių tik su Vilniaus geležinkelių kai 
kuriais dirbtuvių darbininkais, bet ta aplinkybė nekliudė šios par
tijos atstovams Internacionale pareikšti, kad ji pati atstovauja 
Lietuvą, gi LSD esanti nereikšminga ir nežinoma, nors iš tikrųjų
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I
buvo kaip tik priešingai. Negavę LSD kelio į Internacionalą, A. 
Moravskis darė žygių, kad į Internacionalą LSD vardu įeitų Ame
rikos lietuviai socialistai. Šiuo reikalu buvo susidomėjęs Dr. Jo
nas Šliūpas, bet ir šis žygis užkliuvo už kažkokio Internacionalo 
statuto formalumo.

1900-aisiais metais Paryžiuje vyko pasaulinė paroda. Varpi
ninkų inciatyva buvo imtasi žygių, kad lietuviai toje parodoje da
lyvautų ir savo eksponatais parodytų pasauliui caro taikomą lie
tuviams žiaurų spaudos draudimą. Kiek teko nugirsti, kuklus tai 
buvo kampelis, su išdėstytomis draudžiamomis lietuviškomis kny
gelėmis, kukliais laikraštukais ir kitais eksponatais. Lietuviško
jo skyrelio iškaba simboliškai vaizdavo lokį, savo letena besi
stengiantį uždengti saulės šviesą. Anot prof. dr. J. Bagdono, ak
tingai tą parodą organizavusio, A. Moravskis prie šio darbo ne
buvo prisidėjęs, bet V. Kapsukas savo rašiniuose apie LSDP pri
meta jai dalyvavimą parodos organizavimo darbe ir už tai smer
kia elesdiėčius, kaltindamas juos užsikrėtus šovinizmu bei patrio
tizmu. Jei A. Moravskis tikrai būtų prsidėjęs prie parodos or
ganizavimo, už tai jį reikėtų tik pagirti, nes kovoti su rusų cariš
kojo režimo barbariškumu, lietuvių spaudos draudimu buvo kiek
vieno padoraus žmogaus prievolė.

Bene 1900-aisiais metais, Pirmosios Gegužės šventės proga, 
LSD emigrantai, drauge su emigrantais iš PPS, išleido bendrai 
pasirašytą, spaustuvėj spausdintą lietuvių ir lenkų kalbomis atsi
šaukimą. Tai buvo lyg ir susitaikinimo žestas. Gal kiek vėliau, 
užsieny pasirodė kitas atsišaukimas, vaizdavęs LSD įsvaizduoja- 
mą nepriklausomų valstybių — Lietuvos, Latvijos ir kt. — fede
raciją. Šį atsišaukimą pasirašė LSD, latvių social-revoliucionie- 
riai iš Rolavo grupės ir dar kai kurios nacionalinės partijos. Ir 
šis atsašaukimas buvo A. Moravskio sumanytas ir jo pastango
mis išleistas.

Kiek anksčiau buvom išvardinę pirmojo LSD veiklos perio
do išleistus raštus, bet iki 1899 metų išėjo dar šie partijos leidi
niai lenkų kalba:

1. Echo Zycia Robotniczego na Litwie (lenkų kalba keli nr.), 
į 2. Robotnik Litewsky Nr.' 1, 2 ir 3 (1896/99 metais),

3. Robotnik slusarski w Wilnie (1896 m.), Nakladem Socyal- 
; Demokracyi Litewskei, Paryž,
; 4. Przyczynek do Programų Litewskiej Socyal-Demokracyji.

Paryž, 1896 g„
5. W kwestyi taktyki i organizacyi Wydawnictwo Zwązku 

Zogran. Socyal-Demokratow Litewskich, Styczen 1899.
Lietuvių kalba:

1. Lietuvos Darbininkas Nr. 1, 2 ir 3, Organas /LSDP;
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2. Aidas Lietuvos darbiu jukų gyvenimo Nr. 1, 2 ir 3, 1899 m. 
sausio — birželio mėn., organas LSDP. Laikraštis social- 
demokratiškas, pašvęstas reikalams miesčionių ir sodie
čių darbininkų:

3. Augis Darbininkų Judėjimo Lietuvoje, parašė A. Lietuvis 
ir N. N. 1900 m.;

4. Programos Lietuviškos Social-Demokratiškos Partijos pir
mas išleidimas 1 gegužės 1896 m.

Be šių leidinių, kaip anksčiau minėta, buvo išleista visa eilė 
atsišaukimų ir plakatų, spausdintų ir hektografuotų, reagavusių į 
streikus, valdžios represijas ir kt. einamuosius įvykius.

A. Moravskis daugiausiai pasidarbavo šių raštų gaminime ir 
jų išspausdinime. Jis išsaugojo turtingą pirmųjų LSD veiklos metų do
kumentaciją. Be to, yra palikęs du LSD istoriją liečiančius rankraš
čius, plataus ir siauresnio turinio. Apie LSD santykius su PPS A. 
Moravskis buvo pradėjęs „Kultūroje" spausdinti platesnį rašinį, 
bet jo nebaigė.

Čia pavaizduoti tik keli LSD veiklos metai. Jie neapima net 
partijos veiklos penkmečio. Bet kaip daug per tą laiką padaryta, 
einant surastais kovos keliais! Čia netenka kalbėti apie tuometi
nę LSD Užsienių Biuro veiklą, nes šiai veiklai apibūdinti -trūksta 
dokumentų.

Pirmajam ir sunkiausiam LSD veiklos etapui ryžtingai atsto
vavo Dr. Andrius Domaševičius, A. Moravskis ir visa eilė kitų, 
kurių vardų niekas šiandieną nebeprisimena. Daktaras Andrius, 
kaip jį vadindavo partijoje, judrus, energingas, gyvo būdo, gra
žios ir elegantiškos išvaizdos vyras, nesidrovėjo slaptų darbinin
kų susirinkimų ir nebijojo jų skurdžių butų, belankant jų slaptus 
susirinkimus. Daktaras Andrius buvo geras organizatorius, pui
kus stategas ir politikas. Jei šis vyras būtų daręs karjerą, jis ją 
būtų be jokių kliūčių pasiekęs.

A. Moravskis (Lietuvis), niūrus, lėtas, neatlaidžiai siekiąs už
sibrėžtų tikslų ir labai kruopštus. Partinė jo slapyvardė „Zuikis", 
nes nelegaliame darbe buvo nepaprastai apdairus ir atsargus.

Konspiratyvinio darbo sąlygos .daugelio LSD veikėjų pavar
džių pridengė visiems laikams; partiniai jų slapyvardžiai užsimir
šo, todėl nebegalima jų čia suminėti. Daugelį LSD veiklos pėdsa
kų nušlavė karai, okupacijos ir perversmai, bet partijos užsibrėž- , 
tieji tikslai ir siekimai ir po šiai dienai ryškiai švječįa naujo
siom kartom. LSD taktika rėmėsi masių veikla ir aktingais tų ma
sių smūgiais. LSD veikėjai neapsiribojo vien kabinetiniais sam
protavimais. Jie teorijas nunešė į plačias visuomenės apačias, 
formuodami jas į organizuotą pajėgą. Pirmasis LSD kovos etapas 
buvo garbingai baigtas.
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Socialistinis judėjimas

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS BOSTONE

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos suvažiavime, 
kuris įvyko š. m. birželio mėn. 20 d., dalyvavo 34 atstovai. 
ALSDS-ga veikia idėjinėj vienybėj su Amerikos Socialdemokratų 
Federacija ir bendroje krašto politikoje nesiskiria nuo tos ben
drosios Amerikos darbininkų ir pažangiųjų inteligentų srovės. 
Bet Lietuvos klausimu ir mūsų lietuviškos veiklos reikaluose lie
tuviai socialdemokratai pasisakė atskiruose nutarimuose, kuriuos 
įteiks Amerikos draugams ir krašto vyriausybei.'

Nutarimai: . '
1. Tarptautiniais klausimais pareiškimas.

Pareiškime smulkiai' išdėstoma plėšrioji Maskvos politika, ku
rios auka pasidarė ir Lietuva. Jame, tarp kitko, skaitome: , „Nėra 
vilties, kad tą Rusijos agresorių galėtų suvaldyti Jungtinių Tautų 
Organizacija... Taip pat nėra jokio pagrindo tikėti, kad totalinė 
bolševikų diktatūra pasidarytų sukalbamesnė, jeigu didžiosios de
mokratinės valstybės ją glostys ir darys nuolaidas... Demokrati
nis pasaulis todėl turi būti pasiruošęs nuo to priešo atsiginti. Jį 
sustabdys tiktai jėgą, ir tiktai jėga galės jį priversti trauktis iš tų 
žemių, kurias jisai yra neteisėtai pagrobęs — pavergęs."

2. Rezoliucija Lietuvos klausimu:
Šia rezoliucija ALSDS-gos suvažiavimas įpareigoja savo kuo

pas ir atskirus narius:
a. Remti Amerikos lietuviškos visuomenės pastangas atgauti 

Lietuvai laisvę ir demokratiškas teises per A. L. Tarybą ir kitas 
organizacijas.

b. Remti tremtinių gelbėjimo pastangas.
Toliau rezoliucijoje sakoma: „Mes reikalaujame iš Ameri

kos vyriausybės ir kongreso stoti už grąžinimą laisvės paverg
toms tautoms pagal Atlanto Chartą ir Jungtinių Tautų Organiza
cijos Chartą.

Einamuoju momentu Amerikos vyratusybė ir kongresas turi 
viešai pareikšti, kad Lietuvos ir kitų tautų aneksavimas yra ne
teisėtas ir nebus pripažintas,

Amerikos valdžia turi protestuoti prieš Rusijos vykdomą pa
vergtųjų tautų naikinimo politiką.

Amerikos atstovai Jungtinių Tautų Organizacijoje turi grei
čiausiu laiku iškelti klausimą apie grąžinimą suvereninių teisių 
sovietų imperializmo pavergtoms tautoms".
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Suvažiavimą iš emigracijos sveikino Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos Užsienio Organizacija, Lietuvių Socialdemokratinis 
Jaunimas ir draugai iš Anglijos ir Australijos.

• 4 .
SOCIALISTINIS JAUNIMO INTERNACIONALAS.

Kai socialistinio III -Internacionalo dėl Rytų - Vakarų kivir
čų vis dar nevyksta atkurti, socialistinis jaunimo Internaciona
las (I.U.S.Y.—International Union of Socialist Youth) jau gyvuoja.

Kaip organizacijos statutas sako, „L U. S. Y. yra jungtinė so
cialdemokratinio jaunimo ir studentų organizacija". Jos tikslas— 
„skatinti visų kraštų socialdemokratinio jaunimo įr studentų prak
tinį bendradarbiavimą, stiprinant tarptautinį viso pasaulio jau
nųjų socialistų solidarumą visom priemonėm, pvz.:

a. pasikeičiant informacijom apie įvairių organizacijų darbą, 
politines bei socialines to darbo sąlygas bei naudojamus metodus, 
leidžiant ir platinant „International Bulletin" ir kitokią spaudą, 
rengiant tarptautines konferencijas bei kursus, skatinant kores
pondenciją bei asmeninį bendradarbiavimą tarp įvairių kraštų 
jaunųjų socialistų;

b. bendradarbiavimą organizuojant per tarptautines stovyk
las, skatinant įvairių kraštų lankymą atostogoms bei darbui;

c. ...remiant organizacijas, veikiančias ypatingai sunkiose są
lygose, pvz., totaliniuose bei kolonijiniuose kraštuose, bei orga
nizuojant paramą jaunuomenei.."

Nariais gali būti „kiekviena socialistinio jaunimo ir studentų 
organizacija, kuri:

a. pasižada priimti ir laikytis organizacijos tikslų,
, b. turi narių virš 16 metų amžiaus,

c. priimta nariu pagal I.U.S.Y. statutuose numatyta tvarką"
Organizaciją sudaro:
a. Tarptautinė Socialistinio Jaunimo Konferenciją, kuri susi

deda iš Biuro narių, regioninių sekretorių bei narių organizaci
jų delegatų ir stebėtotųr

b. Regioninės Konferencijos, kurios yra: Skandinavijos, Va
karų, Rytų bei Pietų Europos', Amerikos, Azijos ir Australijos, 
Tarptautipė Soc. Studentų Organizacija;

c. Biuras. Jį sudaro pirmininkas, gen. sekretorius ir penki 
nariai.

I.U.S.Y. sekretariatas yra Kopenhagoje. Amsterdame yra- 
Spauda Pasikeitimo Biuras (Press- and Exchange Bureau of the I. U. 
S. Y). -----------

Dabartiniai organizacijos uždaviniai bendrais bruožais, pagal 
pirmininko Bob Molenaar memorandumą iš kovo mėn. 31 d.1948 m.:
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„...pagrindinis uždavinys yra praktiškas bendradarbiavimas. 
...Jaunimui yra svarbu parodyti konkretų socialistinio idealo 
vaizdą, Organizacijos veikimo leitmotyvas aiškiai turi būti iš
reikštas kova už Socialistines Jungtines Europos Valstybes, kaipo 
Pasaulinės Federacijos dalį. .„Darbininkų masės tik tada socializ
mo vedamos parems šią Trečiąją Jėgą, kai bus šie du elementai: 
radikali politika, stengiantis! pakeisti dabartinę kapitalistinę san
tvarką ir tokiu būdu prasidėjusiam visuomenės santvarkos formų 
socialistine kryptimi vystymuisi suteikianti naują impulsą, ir 
konkrečiai iškeltas tarptautinis socializmo idealas, kuris šiandien 
suprantamas kaip federacinė, viršvalstybinė santvarka, pamažu 
panaikinanti valstybinį suverenitetą...

Antra, I. U. S. Y. uždavinys yra kova už socializmą - tarp
tautinio jaunimo bendradarbiavimo plotmėje: pozityviai 'tai bus 
reikalavimas bendradarbiaujant radikalios socialinės politikos, 
negatyviai — kova su Pasauline Jaunimo Sąjunga (WFDI—Welt
jugendbund), kurią reikia numaskuoti, kaipo komunistinę".

Kokie musų ryšiai su I.U.S.Y.?
LSDJ prieš kiek laiko yra įteikusi I.U.S.Y. sekretariatui pa

reiškimą dėl priėmimo nariu. Pagal gautas iki šiol žinias, tokius 
pareiškimus yra įteikusios ir čekų bei vengrų emigrantinės sb- 
cialdemokratinio jaunimo organizacijos. Tas klausimas turi būti 
svarstomas narių suvažiavime Louvin, Belgijoje.

Su Press-and Exchange Bureau yra nuolatinis kontaktas. Ben
dradarbiaujama ir jo leidžiamam anglų kalba „International 
Newsletter" bei duodama vertimų iš jo „Jaunajam Socialdemo
kratui". ' , E. Ž.

DANIJOS JAUNŲJŲ SOCIALDEMOKRATŲ JUDĖJIMAS.
Jaunųjų socialdemokratų. judėjimas Danijoje yra gan senas 

— jo pradžia siekia maždaug 1870 metus. Pirmajame gyvenimo 
penkmety vyko dideli konfliktai ir vidaus kovos. 1900 metais bu
vo įkurta pirmoji tautinė organizacija, pavadinta „Jaunųjų socia
listų konfederacija". Bet jos revoliucinis laikymasis sukėlė 1905 
m. skilimą. Tada įsisteigė „Jaunųjų socialdemokratų federacija", 
gyvavusi iki 1920 metų. Ir ši organizacija iširo dėl anksčiau mi
nėtų priežasčių, pasidalindama į komunistinį sparną ir antrąjį, 
kuris įėjo į glaudų sąlytį su socialdemokratų partija. Tuo būdu 
atsirado jaunųjų organizacija, „Danmarks Socialdemokratiske 
Ungdom” (D.s.U.). Įsisteigimo gata yra 1920 m. vasario 8 d, 
Narių skaičius 1920 m. siekė 2.000, o sekcijų buvo 24. 1945 m„
švenčiant 25 metų sukaktį, narių skaičius buvo 22.000, o sekcijų
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— 281. Po karo pabaigos buvo pravesta energinga agitacija, kuri 
sekcijų skaičių pakėlė šimtu, o narių skaičių maždaug 10.000. 
Šiandien yra 375 sekcijos su maždaug 30.000 narių.

D.s.U. statute yra pasakyta: ,,D,s,U, uždavinys yra sujungti 
ir suorganizuoti darbo jaunuomenę, kartu duodant jai politinį 
išsilavinimą ir informacijas apie socializmą, jo tikslus ir reikšmę 
ir kartu laimėti jaunimą kovai prieš kapitalistų socialinius rei
kalavimus" Tai sudaro darbo bazę D.s.U. sekcijose, srityse ir kon
federacijoje. Šį tikslą stengiamasi įgyvendinti šiuo būdu:

1. organizuojant paskaitas ir diskucijas, leidžiant socialisti
nius pranešimus ir steigiant švietimo ratelius;

2. ruošiant susirinkimus ir festivalius, siekiant iškelti geros 
draugystės jausmus ir solidarumą darbo jaunuomenės tarpe;

3. išvystant stiprų aktyvumą krašte per vasaros mėnesius,-
4. kuriant bendrabučius, skaityklas, stovyklas ir t. t.;
5. dalyvaujant skandinavų ir tarptautiniame, bendradarbiavi

me ir aiškinantis broliškumo jausmus darbo klasės jaunųjų žmo
nių tarpe;

D. s, U. konfederacija leidžia savo oficiozą „Fri Ungdom" 
(„Laisva jaunuomenė") ir instrukcinį bei informacinį biuletenį 
„The Youth Leader" (Jaunuomenės vadovas). Taip pat savo spau
stuvėje leidžiamos knygutės instrukcinio pobūdžio ir įvairūs lei
diniai, reikalingi organizaciniam darbui.

Tarp federacijos ir socialdemokratų vyksta glaudus bendra
darbiavimas. Šis bendradarbiavimas pasiekiamas, turint abipu
sius atstovus su socialdemokratų partija ir su darbo švietimo fe
deracija komitetuose, sekretariate ir vyriausioj valdyboj.' Taip pat 
profsąjungos kongresas ir kooperatinė verslo federacija .turi savo 
atstovus D. s. U. sekretariate, lygiai kaip ir D. s. U. yra atstovau
jama jų kongresuose.

Bendradarbiavimas su verslo federacija — neapmokytais dar
bininkais — turi visiškai specialų pobūdį, įkuriant nuolatinį ko
mitetą, kurio uždavinys vesti propagandinį darbą jaunųjų žemės 
ūkio darbininkų tarpe.

Bendradarbiavimas su „Jaunųjų darbininkų" profsąjunga ir 
su studentų socialdemokratų organizacija yra labai nuoširdus. D. 
s. U. yra atstovaujama minėtų organizacijų vyriausiuose komite
tuose. Organizacijoje dalyvauja nariai nuo 14 metų 'amžiaus.

Per 28 metus organizacija dirbo Danijos jaunųjų žmonių tarpe 
ir galima pilnai tvirtinti, kad per tuos metus D. s. U. labai daug 
prisidėjo prie visuotinio politinio išsivystymo Danijoj. Šiandien 
D. s. U. yra labai svarbus faktorius Danijos gyvenime,

Iš „International Newsletter".
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UKRAINIEČIŲ SOCIALISTINES EMIGRANTINES ORGANI
ZACIJOS.

Kadangi su ukrainiečių socialistais LSDJ glaudžiai bendradar
biauja, duosime čia trumpą jų socialistinių organizacijų tremtyje 
apžvalgą. Kaip mūsų emigracijos gyvenime ne vienam gyvenimą 
apkartina katalikų valdžios troškimas ir netolerancija, taip uk
rainiečiai smarkiai turi kovoti su savo nacionalistais. Tačiau so- 
ciąlistai sudaro jiems nemažą atsvarą, nors yra susiskirstę į visą 
eilę organizacijų. Visos jos, išskyrus dešiniai nacionalistinę 
URDP (ukrainiečių revoliuciniai demokratinė partija), kuri leidžia 
savo laikraštį „Ukr. Wisti", yra sudariusios koordinacinį komitetą 
ŪSO (Ukr. socialistinis susivienijimas). Neseniai Vokietijoje su- 
darytoj vyriausybėj socialistai irgi yra stipriai atstovaujami.

Jų organizacijos, pradedant nuo kairiųjų:
1. URDP(s) — ukrainiečių revoliuciniai demokratinė partija - 

(socialistai). Iš jos prieš kiek laiko atsiskyrė dešinysis tautinis 
elementas ir sudarė savo partiją — URDP. URDP(s) yra gausi,ir 
kovinga, tačiau labai mišri. Turi savo laikraštį „Naša Borotba" 
(Mūsų kova). Partija susikūrusi emigracijoj, Vokietijoj.

Jos padalinys yra Socialistinio Humanizmo grupė — studen- ' 
tų organizacija su savo žurnalu „Junacka Borotba" (Jaunimo 
kova). (

2. USDP — ukrainiečių socialdemokratų partija. Tai senosios 
ukrainiečių socialdem. partijos, buvusios II Internacionale, lie
kanos. Jai dar tebeatstovauja senieji jos vadai, dalyvavę II In
ternacionale.

3. USRP — ukrainiečių socialistiniai radikalinė partija. Tai 
daugiau panaši į Lenkijos Mikolaičiko ir Balkanų mažųjų žem
dirbių partijas, nors jos vadai save vadina socialistais. Tai irgi 
tik liekanos, palaikomos senųjų partijos vadų, dalyvavusių II Interna
cionale.

Visos šios 3 partijos turi savo atstovus ŪSO. kuri reprezen
tuoja ukrainiečių socialistus užsieniui ir įeina į vyriausybę.
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KRONIKA
EUROPOS VIENYBE

Socializmo idėja yra tarptautinė, ir socializmas pilnai įgy
vendintas gali būti tik pasauliniu mastu. Socialistų iškeltoji tarp
tautinio bendradarbiavimo mintis dabar jau pasisavinama ir kitų, 
kurie tos minties dar taip neseniai kratėsi, o socializmo tebesi- 
krato ir .dabar. Socialistų Internacionalas buvo įvykęs faktas, kai 
pasaulis tam buvo dar nepribrendęs. Dabar prie internacionalo 
stengiasi eiti visi: komunistai, kapitalistai ir bažnytinės politinės 
partijos. Tačiau kiekviena stengiasi dalykus kreipti savo pusėn 
ir iš to turėti naudos. Tik Socialistinis Internacionalas gali įgy
vendinti žmonių lygaus bendradarbiavimo svajonę. Tačiau kiek
vieną žingsnį tarptautinio bendradarbiavimo prasme reikia lai
kyti pozityviu, nors tai ir būtų aplinkinis, vinguotas kelias. Da
bar pasauly madoj blokai; Rytų su savo Internacionalu —, Kom- 
informu; Vakarų arba JAV įtakoj esančių valstybių grupavimas 
ir „trečiosios jėgos” arba socialistinių jėgų išeities ieškojimas iš 
abiejų blokų politikos. Atgaivintas socialistų Internacionalas ne
išvengiamai bus tretysis blokas, kaip dabar jis yra „trečioji jė
ga”. Gal jam pavyks suvaidinti taikintojo vaidmenį tarp abiejų 
blokų, o gal to nulėmėjo ant nepersisveriančių svarstyklių konflik
to atveju. Taigi, atrodo, kad pasaulis besidalija vis į mažesnį 
skaičių vienetų — dabar tris, gal kada nors du, o kada nors ir į 
vieną, Žemės Rutulį.

Šiame rašiny ketinu paliesti ypač Europos vienybės idėją ir 
kelią į ją, nors mums, socialistams, Europos vienybės idėja turi 
prasmę tik kaipo vienas iš pirmųjų laiptų į pasaulinę vienybę. 
Europos vienybės mintis yra diktuojama įvairių momentų, pav., 
atsikūrimo, gynimosi ir kt, bei atstovaujama įvairių jėgų (socia
listinių, kapitalistinių, krikščioniškų). Anot L. Blumo, Europos 
valstybių sąjunga dar nėra politinė realybė, tačiau pati interna
cionalinė mintis nebėra naujenybė, ir visos jėgos pripažįsta jos 
reikalingumą. (

Vienas iš pirmųjų Europos vienybės minties kėlėjų yra gra
fas Coudenhove - Kalergi. Tačiau jo pastangos, panašiai .kaip ir 
Churchill'io, būtų buvę tik žirniai į sieną, jei jos nebūtų padikta
vusi ekonominė būtenybė, jei jai įsikūnyti perspektyvos nebūtų 
sudaręs ekonominis Europos atsikūrimo pagrindas — Marshall'io 
Europos pagalbos planas. Socializmo stiprybė yra tame, kad jis 
iš ekonominio vystymosi eigos sudarinėja savo prognozes, kad jo 
prognozės turi didžiausių galimybių būti tikros.
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Anglų darbiečių partijos ir prancūzų socialistų pastangų dė
ka, Amerika buvo pastatyta prieš Europą, kaip prieš vienetą. Pa
galba turėjo būti teikiama visoms Europos valstybėms, nė vienos 
neišskiriant pagal ūkinius ar politinius apskaičiavimus. Tokiu bū
du dabar apie Europos vienybę galima kalbėti dar tik tiek, kiek 
Europos valstybės dalyvauja Marshall'io plane. Tikėkimės, kad 
tarptautinio bendradarbiavimo minčiai Marshall'io planas žymiai 
pasitarnaus, nors tiesioginiai jis vargu ar to siekė.

Dabar trumpai paminėsim visas konferencijas, kurios svar
bios, kaipo prisidėjusios prie Europos vienybės minties gy
vendinimo.

Kovo mėn. (1948 m.) Briusely buvo pasirašytas „Vakarų Uni
jos" paktas tarp Anglijos, Prancūzijos ir Benelux valstybių. Tai, 
ūkinio bendradarbiavimo paktas ir organizacijos prieš Kominfor- 
mą užuomazga.

Kovo mėn. 21—22 d. Londone įvyko 14-os Europos valstybių 
socialistinių partijų konferencija, kurios tikslas buvo išaiškinti 
savo pozicijas Marshall'io plano atžvilgiu. Konferencijos dekla
racijoj pareiškiama, kad Amerikos pagalba neturinti paliesti de
mokratinių Europos valstybių laisvių, nekontroliuoti jų sociali
nės ir ūkinės politikos.

Balandžio mėn. 16 d. Paryžiuje 16 Marshall'io plane dalyva- 
jančių valstybių užs. reik, ministerial ir vakarinių Vokietijos zo
nų komendantai pasirašė susitarimą dėl ūkinio bendradar
biavimo.

Balandžio mėn. 25 d. Paryžiuje susirinko 16 Marshall'io pla
ne dalyvaujančių socialistinių partijų atstovų į konferenciją. Bu
vo priimta rezoliucija, reikalaujanti „Jungtinių Europos Vaisty- , 
bių", kaipo pasaulinės federacijos užuomazgos. Taip pat buvo 
nutarta remti Briusely sudarytą Vakarų Uniją ir stengtis įgyven
dinti politinę Europos vienybę.

Tą pačią dieną Londone įvyko „Krikščioniškosioš Akcijos 
1948" steigiamasis susirinkimas. Dalyvavo beveik visų Vakarų 
Europos krikščioniškųjų politinių partijų atstovai. Susirinkimo Į 
tikslas buvo aptarti, kaip „kurti Europos Tautų Vakarų Uniją pa
gal krikščionybės supratimą". .

Gegužės mėn. pabaigoje Haagoje vyko „Europos Vienijimo 
Judėjimo" konferencija, kurioj viena iš vadovaujančių; asmeny
bių buvo Churchill'is. Nors nieko apčiuopiamo konferencija ne
pravedė, tačiau buvo formuluoti reikalavimai, kad vieninga Eu
ropa turėtų bendrą valiutą, muitų ,uniją ir vieningą socialinę įsta- 
tymdavystę.

Rugsėjo mėn. Interlakene, Šveicarijoje, vykęs „Europos 
Tarptautinės Unijos" kongresas nutarė Briuselio pakto valstybes
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paraginti sušaukti Europos Konstitucinį Susirinkimą. * Kaipo pil
nateisiai nariai dalyvavo ir Vakarų Vokietijos atstovai. Kongre
są sveikino Churchill'is. Kongresas nutarė, kad Jungtinės Euro
pos-Valstybės turinčios sudaryti uniją su centrine vyriausybe.

Kaip matpm, Europa aiškiai eina į vienybę, ir tos vienybės 
dėka stengiamasi rasti bendrą kalbą tarp įvarių politinių srovių, 
nes visi turi bendrą siekimą — ir bendrą priešą — bolševizmą. 
Panašus vienijimasis vyksta ir kitur — pavyzdžiu gali būti Pan- 
amerikos konferencija.

Tačiau, kaip jau minėta, mes, socialistai, į tokį Europos vie
nijimą žiūrime tik kaipo į vietinį reiškinį ir į vieną iš pirmųjų 
laiptų į pasaulinę vienybę. Gal Europos vienybė bus užuomaz
ga pasaulinės vienybės, o gal ji bus didelis įnašas į besikurian
čią pasaulinę vienybę. Socialistai tokią vienybę „išpranašavo", 
ir ji buvo vienas iš pagrindinių jų siekimų. Kad ir šiuo keliu jau 
einama, rodo rugsėjo mėn. vykęs Liuksemburge „Universalaus 
Judėjimo už Pasaulinę Federaciją” kongresas. Minėta organiza
cija turi 28 šalyse 250.000 įsirašiusių narių. Kongrese dalyvavo 
apie 400 delegatų 18. tautybių. Iš žinomesnių buvo lordas Beve
ridge, žinomas socialinės apsaugos sistemos kūrėjas; Sir John 
Boyd-Orr, UN organizacijos ūkiui ir maisto produktams pirminin
kas; Emery Reeves, garsus amerikietis rašytojas, ir kt.

Kongresas reikalavo 1950 m. sušaukti Konstitucinį Viso Pa
saulio Susirinkimą.

Manome, kad kiekvienas kelias į vienybę yra geras, jei, ži
noma, į jį žiūrima tik kaipo į istorinio vystymosi fragmentą, neak
centuojant laikino tikslo, kaipo galutino. E. Žilėnas.
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Skaitytojų balsai
DEL ISTORINIO MATERIALIZMO.

Š. m. rugpjūčio mėn. pasirodė jubiliejinis „Studentų Varpo" nu
meris. Kadangi tai yra akademiškos „Varpininkų" sąjungos organasr 
tai savaime suprantama, kad skaitytojas, imdamas jį į rankas, tiki
si, kad patiektoji jame medžiaga bus atitinkamo lygio ir tikrai aka
demišku kruopštumu paruošta. Tačiau tenka nemaloniai nustebti, už
tikus jame straipsnį, pasižymintį ne tik diletantizmu, bet ir atsiduo
dantį demagogija. Turiu galvoje p. Rašimo straipsnį „Apie istorinį 
materializmą". Gaįjma būtų ir tylomis praeiti pro šį maždaug dvie
jų su puse puslapio minčių kratinį, tačiau tas taktas, kad kratinys 
talpinamas akademikų leidiny, nenoromis verčia reaguoti.

Neapsimoka iš esmės kalbėti dėl rašiny patiektų tvirtinimų to
dėl, kad p. Rašimas išdrįso kalbėti apie dalyką, kurio visiškai ne
pažįsta. Užuot istorinio materializmo metodą- pastudijavęs, p. Raši
mas pagal savo norą ir fantaziją sudaro istorinio materializmo iš- 
kamą,. žinoma, ją „sukritikuoja" ir galų gale atmeta, kaip lietuviams 
nepriimtiną. Toks rašymo būdas labai lengvas, tačiau negarbingas. 
Pasitenkinsiu tad atkreipdamas p.Rašimo dėmesį į didesnius jo liap
susus ir nurodydamas literatūrą, kurią, prieš apsiimdamas rašyti 
apie istorinį materializmą,' p. Rašimas turėjo pastudijuoti (perskai
tyti neužtenka).

P. Rašimo tvirtinimu, viskas pasaulyje yra „pasauliožiūros", sa
vaime iš kažkur atsirandančios, kurių dėka žmonija progresuoja. 
„Žmonijos kultūros ir gerovęs kilimas yra šių pasauliožiūrų ir poli
tinių programų padarinys". Norėčiau paklausti, kokios pasauliožiū
ros dėka žmonės atrado ūgį, pradėjo verstis žemės ūkiu, akmens 
ginklus ir padargus pakeitė geležies, iš. nomadų medžiotojų pasi
darė sėslūs žemdirbiai ir t. t. Ar paminėti progreso reiškiniai ten
kino jų ideologinius, ar medžiaginius reikalus? Niekas neginčija 
pasauliožiūrų vaidmens, bet negalima užmiršti, kad, prieš susidary
damas pasauliožiūrą,. žmogus ir žmonės turi pirma pavalgyti, apsi
rengti, apsisaugoti nuo lietaus ir šalčio, taigi, pirmoje eilėje varčia- 
mi veikti ūkinėje plotmėje. P. Rašimas taip toli nueina, kad net ka
pitalizmą vadina pasauliožiūra. „Kapitalizmas, nacionalsocializmas... 
vis tai daugybės žmonių savaip suprastos pasauliožiūros..." Tur būt 
p. Rąšimas pats nesišypsotų, išgirdęs tokį tvirtinimą iš kieno kito 
lūpų. Tiesa, kad buržuaziniai „ideologai" panaudoja visą savo iš
mintį, kad kapitalistinį produkcijos būdą apdengtų ideologine skrai
ste; neginčijama, kad kapitalizmas, kaip kviekviena ekonominė 
struktūra, įtakoja pasauliožiūras, bet patį kapitalizmą laikyti pasau
liožiūra reiškia neskirti priežasties nuo išdavos. P. Rašimas savo 
tvirtinimui pats prieštarauja, tolimesnėje savo straipsnio pastrai-
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poje kalbėdamas ne apie kapitalistinės pasauliožiuros, bet apie ka
pitalistinės santvarkos vystymąsi ir negeroves.

Istorinis materializmas p. Rašimui yra 19 amž. sukurta „kapi
talistinės sistemos pakeitimo teorija", išdėstyta K. Markso „Kapi
tale". Toks tvirtinimas parodo, kad istorinis materializmas P. Ra
šimui yra terra incognita. Istorinis materializmas yra metodas isto
rijos eigai tirti, bet ne kapitalistinės sistemos pakeitimo teorija. 
Markso „Kapitalas" yra kapitalistinio produkcijos būdo analizė, 
politinės ekonomijos studija, tik jau ne receptas kapitalistinei 
santvarkai pakeisti, kaip jj apibūdino p. Rasimas. Jei su istorinio 
materializmo metodu p. Rasimas būtų bent kiek*susipažinęs, jis jo 
nedrįstų vadinti doktrina. Gaila būtų laiko aiškinti p. Rašimui isto
rinio materializmo esmę. Pasitenkinsiu primindamas jam Franz 
Mehring'o žodžius: •

„Istorinis materializmas nėra jokia uždara sistema, pasipuo
šusi galutine tiesa. Jis yra mokslinis metodas žmonijos vysty
mosi eigai tirti (mano pabr.). Jis išeina iš to neginčijamo fakto, 
kad žmonės gyvena ne tik gamtoje, bet ir visuomenėje" (Franz 
Mehring: „Ueber den historischen Materialismus", S'. 42).

P. Rašimas drąsiai vienon eilėn sustato Kautskį, Bebelį, Liebk- 
nechtą, Lassalį ir Leniną-Staliną, kaipo marksizmo aiškintojus. Tik 
diletantui gali būti nešinoma, kad Bebelio - Kautskio marksizmas 
nėra Lenino - Stalino marksizmas. Kad įsitikintų, rekomenduoju p 
Rašimui pasiskaityti bent Lenino knygą apie „Degeneratą Kautskį".

P. Rašimas sako, kad „marksininkų teoriją demokratiniu-evo- 
liuciniu keliu, t. y. daugumos žmonių valia, vykdo gyveniman so
cialdemokratija, gi diktatūriniu, t. y. totalistiniu keliu... komu
nistų - bolševikų partija". Labai panašus tvirtinimas į ano teologiš
ko profesoriaus, kuriam liberalizmas, socializmas ir bolševizmas tė
ra vieno proceso įvairios stadijos. P. Rašimas Užmiršta, kad istori
nio materializmo' metodas, tai dar nėra visas marksizmas. Jei jau 

. drįstama kalbėti apie „marksininkų teoriją", tai neišvengiamai rei
kia kalbėti apie marksistinę kapitalo analizę, o ne apie istorinį ma
terializmą. Tokį liapsusą tik ir tegalėjo padaryti p. Rašimas, laiky
damas istorinį materializmą „kapitalistinės sistemos pakeitimo teo
rija". Beje, gal p. Rašimas pasakytų, nuo kada socialdemokratija 
siekia ne konkrečių, paties gyvenimo diktuojamų uždavinių, o „teo
rijų įgyvendinimo". Nuo kada „teorijomis" verčiamos užsiimti pla
čiosios masės, kad galėtų pareikšti savo” nuomonę? Ar dėl teorijų 
ir kokių būtent darbiečiai Anglijoje vykdo ūkinį ir socialinį persi
tvarkymą? Tegu P. Rąšimas pabando suburti „teorijos" pagalba mi
lijonines dirbančiųjų mases, kaip tai yra padariusi socialde
mokratija!

28



Gi skirtumą tarp socialdemokratijos ir bolševizmo matydamas 
tik tame, kad vieni „teoriją" vykdo demokratiniu, kiti diktatūriniu 
būdu, p. Rasimas išsiduoda nepažįstąs nei socialdemokratijos, nei 
bolševizmo.

P. Rasimas teigia, kad .marksizmas nepripažįstąs dvasinio gy
venimo, kad religija marksistui tesanti opiumas ir t. t.; pagal isto
rinio materializmo dėsnį(!), istorija pareinanti nuo mechanikos, ir 
individai įvykių eigoje neturį jokio vaidmens. Labai gaila, kad p. 
Rasimas visai neskiria istorinio' materializmo nuo dialektinio ir 
mechaninio materializmo, arba, kaip pastarąjį Engelsas ir Kautskis 
dažnai vadina, nuo „gamtinio materializmo". O prieš kalbant apie 
istorinį materializmą, reikėjo p. Rašimui išsiaiškinti tų trijų mate
rializmų skirtumus ir esmę. Labai pravartu būtų buvę p. Rašimui 
pasiskaityti K.Kautskio „Ethik und der Marxismus". Jam būtų daug 
kas paaiškėję, ir jis nebūtų drįsęs tvirtinti, kad marksistai žino „tik 
tarpusavę kovą dėl medžiaginių interesų". Kas liečia religiją, no
riu p. Rašimui priminti, kad garsųjį posakį „religija — opiumas ma-. 
sems" pirmas pasakė ne Marksas, o Charles Kingsley, žinomas 
anglų dvasininkas. Marksas tuo posakiu plakė religinių institucijų 
pastangas migdyti išnaudojamųjų sąmonę, o ne paneigė visuome
ninę religijos rekšmę. Tepasiskaito p. Rašimas „Marx - Engels Ge- 
samtausgabe", Bd. I, 1. psl. 606, ir teįsitikina, kokią reikšmę ski
ria Marksas religijai, tai simbolinėj išraiškai socialinės žmonijos 
dramos:

„Religion ist die allgemeine Theorie der Welt, ihr enzyklo- 
pedisches Kompendium, ihre Logik ir popularer Form, ihr spiri- 
tualistischer Point - d'honneur, ihr Enthusiasmus, ihr moralische 
Sanktion, ihre feierliche Erganzung, ihr allgemeiner Trost - und 

. Rechtfertigungsgrund. Šie ist die fantastische Verwirklichung 
des mechanischen Wesens, weil das menschliche Wesen keine 
wahre Wirklichkeit besitzt...".

Dėl tvirtinimo, kad „pagal istorinio materializmo dėsnį žmoni
jos istorija priklauso nuo mechanikos", turiu pasakyti, kad p. Ra
šimas pats tokį dėsnį išvedė. Istoriniam materializmui jis nepažį
stamas, Kad įsitikintų, jog mechanika istorijos eigoje tėra svarbi 
kaip ekonomiškas faktorius, patariu p. Rašimui gerki pastudijuoti 
K. Markso’ „Zur Kritik der politischen Oekonomie", Jau vienas 
Markso pasakymas: ©

„Verpiamoji mašina tėra mašina medvilnei verpti, ir tik tam tik* 
i rose sąlygose ji pasidąro kapitalas", turėtų p. Rašimui paaiškinti, 

kokia iš tikrųjų reikšmė skiriama mechanikai.
«. Kas dėl individo vaidmens nuneigimo istorijos įvykių eigoje,
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patarčiau p. Rašiniui gerai įsigilinti į Fr. Engelso laišką Blochui, 
London, 1890 m.:

„Ekonominė būklė yra pagrindas, bet įvairūs momentai.. 
teisinės formos ir net gyvenimiškųjų kovų refleksai dalyvių gal
voje, politinės, juridinės, folosofinės teorijos, religinės pažiūros 
ir jų išsivystymas į dogmas, turi savo įtakos istorinių kovų eigoje 
ir daugelyje atvejų nulemia jų forrilą... Antra, istorija vyksta 
taip, kad galutinis rezultatas išplaukia iš pavienių siekimų kon
fliktų, kai visa eilė ypatingų gyvenimo sąlygų padaro kiekvieną 
tuo, kuo jis yra: taigi, iš nesuskaičiuojamų, tarpusavy besikry- 
žiuojančių jėgų paralelogramų išplaukia jų išvestinė — istorinis 
faktas".

P. Rašimas tvirtina, kad marksizmui tautybė, tautinė bendruo
menė, kraujo ryšiai, tėra iliuzijos, kad marksistams ūbi bene, ibi 
patria, kad iš tokios pažiūros išplaukusi tarptautinio darbininkijos 
solidarumo idėja. Čia jau ne kas kita, kaip demagogija, gal ir tin- 

•kanti kokiam sukempėjusiam tretininkui, bet ne akademiškam var
pininkui.

Jei p. Rašimas būtų bent pavartęs Markso, Engelso, Bebelio, 
Kautskio, Adlerię ir kt. veikalus, jis, reikia tikėtis, būtų pajėgęs 
suvokti, kad tarptautinio darbininkijos solidarumo idėja kilo iš 
reikalo kovoti su tarptautiniu kapitalizmu, ir kad internacionalinė 
mintis socialistų suprantama prasme nieko bendro neturi su krau
jo ryšių, bendros praeities, tautybės ir kitų žmones jungiančių as
pektų paneigimu. Pagaliau nesinori manyti, kad p. Rašimas neskai
tytų laikraščių ir nematytų, jog internacionalinė mintis apvaldė ir 
kapitalistus, ir net... liaudininkus. Visi jungiasi į blokus, visi 
kalba apie tarptautinį bendradarbiavimą, ir net mūsų lietuviškieji 
liaudininkai, kaip teko girdėti, darė pastangų patekti į „Žaliąjį In
ternacionalą" ....

Galiausiai p. Rašimas neklaidingo autoriteto balsu pareiškia: 
„Joki importuotieji, svetimų kūrėjų marksizmai ir kitos dirbtinės, 
Lietuvos gyvenimui netinkančios, pasauliožiūros arba politinės 
programos neras lietuvių tautoje kiek gilesnio pritarimo". Neabe
joju ir aš, kad p. Rašimo dirbtinis, iš nepagrįstų tvirtinimų sumon
tuotas marksizmas neras jokio pritarimo. Norėčiau tik paklausti, 
ar p. Rašimui pačiam aišku, kuo jis marksizmą laiko: politine pro
grama, pasauliožiūra ar istorinio materializmo doktrina, kaip savo 
straipsny ne kartą marksizmą pavadino?*Kai dėl importo, norėčiau 
p. Rašimui priminti, kad ir dr. Vincas Kudirka Naumiesty nesukū
rė pozitivizmo, o importavo jį iš Vakarų...

Neįmanoma būtų atsakyti į kiekvieną p. Rašimo liapsusą. Baigj- 
damas norėčiau tik pasakyti, kad p. Rašimas, prieš rašydamas apie 
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istorinį materializmą, turėjo vis dėlto susipažinti su atitinkama li
teratūra, o ne kartoti, pasenusius mūsų politinių tretininkų išsi
reiškimus ir svaidytis niekuo nepagrįstais tvirtinimais.

Labai abejoju, ar p. Rasimas nors ateity pastudijuos tą mil
žinišką eilę veikalų, iš kurių jis galėtų susipažinti su istorinio ma
terializmo metodu iš esmės, bet rekomenduoju pasiskaityti bent Fr. 
Edgels: „Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wis- 
senschaft", Franz Mehring: „Ueber den historischen Materialis- 
mus" ir K. Kautsky: „Die materialistische Geschichtsauffassung".

Tenka stebėtis, kad p. Rašimo straipsnis įdėtas be jokio redak
cijos prierašo, vadinasi, redakcijai pilnai pritariant p. Rašimo ne
pagrįstiems tvirtinimams.

Jurgis Lokys,
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LAIŠKAS IŠ AUSTRALIJOS.Kadangi įvairiuose kraštuose jau yra mūsų narių ir mums prijaučiančių, kurie mus laiškais gana plačiai ir įdomiai informuoja apie tų kraštų gyvenimą, redakcija dės tuos laiškus, kur nekartojami jau žinomi dalykai, o iškeliama kas nors naujo ir mūsų skaitytojams žinotino. Redakcija.Australija žadanti įsileisti 200.000 DP, o tai reiškia, kad ir didelė dalis lietuvių turės galimybių čia patekti. Tuo pačių kyla klausimas, kokios čia sąlygos ir įsikūrimo galimybės ilgesniam ar trumpesniam laikui.Pirmiausia reikia pabrėžti, kad Australija yra dar visai jaunas kraštas, kurį europinė civilizacija vėliausiai pasiekė, ir kuris tik šio šimtmečio pradžioje pasidarė savarankiška valstybė britų imperijos rėmuose. Krašto jaunumas iš vienos pusės ir britinės tradicijos iš kitos pusės ir formuoja Australijos veidą.Anglosaksiškom tradicijom ištikima liko ir politinė visuomenės diferencija, pasireiškianti dviejų partijų sistema, kurios yra savotiškos Anglijos partijų kopijos. Tiesa, nėra čia konservatorių, ir tai suprantama, prisimenant krašto jaunumą. Bet liberalai yra daug dešinesni, kaip jų draugai anglai; tuo būdu atstovaudami visą konservatyvųjį sparną. Prie jų prisišlieja ir agrarai; atstovaują stambiųjų žemvaldžių interesus (smulkių čia, apskritai, nėra), kurie, nors ir sudarydami atskirą partiją, visuomet per rinkimus blokuojasi su liberalais. Antrąjį politinio gyvenimo polių reprezentuoja darbiečiai, nuosaikūs socialistai, kaip ir Anglijoje, išsivystę iš profesinių sąjungų judėjimo. Reikėtų paminėti ir komunistus, kurie, nors ir negausūs, vargiai savo atstovus pravedą per rinkimus į parlamentą, braunasi į visas viešojo gyvenimo sritis ir, nesivaržydami su priemonėmis, siekia savo tikslų. Bet ir čia jie vis daugiau demaskuojami ir darosi labai nepopuliarūs. Taip suglaustai atrodo paviršutiniai Australijos politinio gyvenimo bruožai.7 Australija pagrįstai didžiuojasi savo socialine politika. Socialinio draudimo ir globos įstatymai čia jau istorijai priklausantis faktas, kurie pasirodė po pirmojo pasaulinio karo. Darbiečiams paėmus valstybės vairą, teko tik žengti jau pradėtu eiti keliu, jį tik' patobulinant ir tikslinant. Individumo, ligos, nedarbo, senatvės atveju kiekvienas australas turi teisių į valstybinę pašalpą ar pensiją, kuri jį apsaugo nuo skurdo. Šiuo atžvilgiu Australija yra viena pažangiausių valstybių pasaulyje.
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I Kaip gi jaučiasi čia atvykęs DP? Reikia pasakyti, kad Austra
lija tremtinius priėmė nuoširdžiai. Pereinamojoj stovykloj apren
gė, atpenėjo, pamokino truputį angliškai bei vietos papročių ir iš
siuntinėjo darbams. Čia nemaža tremtiniai nosį ir nuleido. Deja, jie 
užmiršta, kad atvažiavo kaipo darbininkai, ir kad metas užmiršti 
turėtus titulus namie. Tiesa, skundžiasi ir darbininkai bei valstie
čiai. Lietuviui čia vis dėlto viskas svetima, daug kas nesupranta
ma, bet tiesioginiai darbo sąlygomis, atrodo, niekas neturėtų nusi
skųsti. Kai kur pasitaikė biauresnės ir gyvenimo sąlygos (palapi
nės), bet tą patį turi ir patys australai darbininkai, to iš kitos pu
sės — tai tik laikinas reiškinys. Atlyginimai geri, gyvenimo stan
dartas, palyginus, aukštas, atseit, apsigyventi kiekvienas galės. Lie
tuvis čia galės ne tik prasigyventi, bet ir pasimokyti. Krašte, kur 
demokratinės laisvės nėra vien tik frazė, ir kur kiekvienas pilietis 
yra įpareigotas visu atsakingumu dalyvauti valdyme, mums tik
rai yra ko pasimokyti. Vis dėlto dešimtmečiais nesugebėję išsi
krapštyti iš „autoritetų" (savų ir svetimų) kontrolės perdaug jau 
įpratome turėti „kas už mus galvoja". O tai yra paprasčiausia kiek
vieno piliečio atsakingumo stoka. Ieškoti kaltinimų čia ne vieta ir 
ne laikas, pagaliau, jie perdaug gerai jau žinomi, bet jų padaryto
ji žala ypač dabar puikiai matoma. Vienintelis pavyzdys galėtų 
būti lietuviui (net .inteligentui!) tiesog paniklnė baimė būti profe
sinių organizacijų nariais, kas net vyriausybės čia yra obligatori- 
niai pageidaujama. Man politika nerūpi ir palikite mane ramybėje, 
pasako ne vienas. Liūdna, kad tokių tikrai pasitaiko ne vienas, o 
lietuvybės reprezentacijai, manau, tokie reiškiniai tikrai nepasi
tarnauja.

Bet kokiai organizacinei lietuvių veiklai sąlygos čia sunkios, 
svarbiausia, dėl didelio išsiblaškymo po visą Australiją. Iš kitos 
pusės čia ir seniau nebuvo didesnės lįptuvių kolonijos su savo or
ganizacijomis, apie kurias galėtų spiestis naujai atvykstantieji 
tremtiniai, Tiesa, jau senokai čia veikia Sydnėjaus Lietuvių Drau-’ 
gija, kuri dabar bando suburti visus naujai atvykstančius. Linkė
tina, kad jai tas pavyktų, nors abejonių kyla, matant ją sukant per
nelyg ne visiems priimtinu . (kaip dabar mėgstama sakyti „pasau
lėžiūriniu"), keliu. Čia gal ir vėl labai tiktų posakis: ieškokime ne 
to, kas mus skiria, bet kas jungia. Romulus.
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IS SOVIETIŠKOS FRAZEOLOGIJOS.

Viena iš liaudies demokratijos laisvių yra. ta, kad kiekvienas 
nebaudžiamas gali galvoti apie tai, ką jis kitur gali drįsti pasakyti.

Du čigonai kalbasi. Vienas klausia: „Kas yra liaudies demo
kratija?" Antras paaiškina: „Liaudies demokratija bus tada, kai tu 
grieši kapeloj, o kapelmeisteris pusę viso uždarbio turės atiduoti 
valstybei". — „O jei muzikantai ims keiktis?" — „Tada bus re
akcijai".

Žodis „valstybė" turi būti panaikintas,-todėl tą reakcingąjį žo- 
■dį reikia išbraukti iš' visų knygų ir pakeisti pažangiuoju „ląudis"

Partijos nuopelnas,-jei iš ryto saulė teka!

'ii:A'

52 S i
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NAUJA SPAUDA

,Tavo kelias į socializmą", išleista 1948 ,mEft . .'Leon Bliim: ____ t_______t , _____ ___
Stūttgarte. Tai knyga, Su kuria mūsų visuomenei labai būtų pravar
tu plačiau susipažinti.' Kas plačiau pasauly yra aišku ir savaime su
prantama,-tas pas mus kelia pasibaisėjimą ir nepagrįstus^įtarinėji- 
mus. Daugelis sąvokų dar mums išsiaiškintina, Leonas Blumas la- <i 

•bai populiaria forma jas. aiškina. „Žmogus virsta socialistu", sako 
jis, „nuo to momento, kai nustoja sakęs: „Tokia jau yra tvarka, 
taip visuomet buvo, ir mes čia nieko nepakeisim; nuo to momen
to, kai mes pajuntame, kad vadinamoji tvarka aiškiai prieštarauja 
mūsų lygybės, solidarumo ir teisingumo troškimui" (12 psl.). — 
„Tikroji lygybė yr teisingas kiekvieno žmogaus santykis su jo už
daviniu visuomenėj", sakoma tokiau 16 psl. Ar tik pelno troškimas 
skatina mus dirbti? Ar žmogaus prigimtis yra tingi? Ar socializmas 
eina prieš žmogaus prigimtį? Ar jis yra utopija, ar gyvenimo bū
tinybė? Į visus tuos klausimus L. Blumas labai aiškiai ir supran- 
tama kiekvienom forma atsako. ' /

„Hilferuf dės litauischen Volkes", 1948, išleisti Stūttgarte. Tai 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos tremtyje trumpo laikotarpio 
(1945—;47 m.) kovos dėl Lietuvos laisvės dokumentų rinkinys. Lie
tuvos Socialdemokratų Partija buvo pjrmoji, kuri jau 1896 m. sa
vo programon įtraukė nepriklausomos Lietuvos reikalavimą ir už 
jį be perstojimo kovojo. Ji yra dabar vienintelė, kuri gali pasigirti 
tiek padariusi dėl mūsų reikalo kėlimo į pasaulinį forumą ir pasau
lio sąžinės budinimo. Ir dabar ši 38 psl. vokiečių kalba brošiūra 
pasieks visus pasaulio kampus. Brošiūra jau pasirodė ir lietu
vių kalbą.

Ką tik gautas vient> ukrainiečio socialisto (URDP(s) laiškas, 
kur jis išreiškia savo nuomonę dėl .minėtos brošiūros minčių: 

. ....kalbant apie brošiūros turinį, turiu pasakyti, kad lietuvių tautos
vargus suprantam tik mes, prispaustos ir pajungtos R. Europos tau
tos. Kai Jūs rašote, jog tik iš Vakarų Lietuvai ateis pagalba, man 
atrodo, kad mes apsigauname. Mes jau turim pakankamai prakti 

. ' kos su Vakarų pagalbom- Mano nuomone, mūsų tautoms, gali pa 
............ ~

nyti
(W.

vienintelė jėga — tai mūsų pačių jėgos. Mes turime susivie 
į vieningą socialistinį bolševizmo pajungtų tautų frontą".. 
Holubnyczyjj.
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KAINA 0.50 DM.

ALp(LKA)3319
1948, Nr.4(7)

Bendras Darbas, Liet. Tremt. Amatininkų ir Darbininkų Prof. 
S-gos informacinis leidinys, Augsburg, 1948 m. rugsėjo mėn. 1 Nr. 
Atskiro Nr. kaina 40 Dpf. Sveikiname profesininkus, išleidusius 
savo laikraštį. Laikraščio turinys įdomus ir įvairus. Linkime 
sėkmės. , ' - ■ '-į,

Naša Borotba, Nr. 4 Ukrainiečių URDP(s) organas. ,
Junacka Borotba, Nr. 2, Ukrainiečių Studentinio Humanizmo 

Grupės organas, 84 psl. ,
•A. Babenko: „Bolshevist Bonapartism", bolševizmo analizė anglų 

kalba, 23 psl. - , - »
International Bulletin, Nr. 1. 1948 m., I.U.S.Y. Sekretariato

> ’ Kopenhagoje informacinis leidinys. < t 1 '. 4
International Newsletter, Nr. 48, I.U.S.Y. Press-and Exchange 

—Bureau (Spauda Pasikeitimo Biuras) informacinis leidinys. ■ .

Knygų mėgėjų dėmesiui!
Knygų leidykla „TALKA" išleido nepaprastai 

įdomią knygą „NULIS IR BEGALYBE“ arba „TAM
SA VIDUDIENY", parašyta žymaus rašytojo A r t- 
hurKoestler. Jis išverstas į daugybę kalbų. 
Jos autorius pats žavėjose sovietais, pats savą 
akimis jų gyvenimą matė, todėl jis geriau negu 
kitas, atskleidžia sovietų rojaus geležinę uždan-, 
gą. Šios knygos kaina tik 2,80 DM. Norį šią knygą 
įsigyti tesikreipia į stovyklų spaudos platintojus.
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