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JAUNASIS
SOCIALDEMOKRATAS♦ ' ■

PAKELIUI
Žymi mūsų tautos dalis pasidarė keleiviu iš prievartos. Kai 

XX-to amžiaus barbarai, vienas kitą pakeisdami, pavergė mūsų 
kraštą, siurbė jo gyvybines jėgas, mainė ir prekiavo tarpusavy 
jo teritoriją, mokėdami už ją viens kitam suderėtas sumas, mūsų 
krašto žmonės be jokio padėties skirtumo buvo nuvertinti že
miau gyvulių. Vienas barbaras tuos nuvertintuosius trėmė į Ry
tus, kitas — į vakarus. Tiesiogine] karo grėsmėj ir jo sūkuriuo
se kelios dešimtys tūkstančių mūsų žmonių apleido savo kraštą, 
ieškodami ' prieglobsčio kultūringuose Vakaruose ir šventai tikė-. 
darni, kad karui pasibaigus, atsivers keliai į laisvą tėvų žemę. Ta
čiau viltys nepasiteisino, ir likome keleiviais dėl smurto, prie
vartos ir veidmainingo žmogaus vertės supratimo. Tų keleivių 
tūkstančiai, ir kasdien jų eilė didėja, tad kai tikintieji ir netikin- j 
tieji moralistai iš universitetų katedrų, bažnyčių sakyklų ir laik
raščių Skilčių šūkauja apie egzistuojančią ypatingai kilnią moralę 
ir žmogaus asmens gerbimą, visos tos šnektos vykstančių faktų 
akivaizdoje atrodo nevertos surūdijusio skatiko.

*
Dabar, po trijų merdėjimo metų tremtyje, Vokietijoje, vėl esa

me pakeliui j tolimesnius kraštus. Tie, kurių kantrybė išseko, 
nieko nelaukdami ieško progų iškeliauti, leidžiasi apžiūrėti rau
menis, dantis ir viską, kuo turi pasižymėti geras darbo gyvulys. 
Jei jau turgus — tai turgus, bet reikia stebėtis, kad kilnios tarp- , 
tautinės organizacijos su alyvos šakele rankose ir artimo meilės 
žodžiais lūguose tą turgų stebi, nesugebėdamos pamatyti, jog ja; 
me švaistosi apsukrūs tarptautiniai vertelgos, iš kiekvieno vargo 
ir nelaimės moką išspausti sau pelno. Tie mūsų akyse vykstą 
faktai ir rėkiantys prieštaravimai turėtų kiekvieną dar galutinai- 
nęsukempėjusį žmogų priversti pagalvoti ir įsigilinti į to liūdno 
spektaklio pagrindines priežastis, kartu turėtų paskatinti kovai su > 
tokia visuomenine santvarka, kurios supuvusi moralė kilniais žo
džiais dangsto juodžiausius faktus.

Mūsų draugų, išvykusių į tolimus ir artimus kraštus, priskai- 
tome dešimtimis. Jų yra tolimojoj Australijoj, Kanados miškuo- 

. se, Venecuelos gyvatynuose ir kitur. Daug kas yra pakeliui į 
tuos kraštus, daugelis pasiruošusių laukia savo eilės į juos pa
kliūti. Jei išvykęs ar tebevykstantis lietuviškas jaunimas, iš pus-

■ Lietuvos 
Nacionalinė
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badžių stovyklų patekęs į normalias gyvenimo bei darbo sąlygas ir tinkamiau pardavęs savo darbo jėgą kapitalistinėje rinkoje, pasitenkins gautomis gėrybėmis, užmirš pakeltąsias skriaudasL jų priežastis ir kaltininkus, užmirš likusią Tėvynėje didesnę tautos dalį, be atodairos naikinamą sovietiško okupanto, ir sieks pagerinti tik savo asmeninį gyvenimą, tai jis nepateisins dedamų į jį Vilčių ir bus kilnių siekimų išdavikas. ' Juk kiekvieno pasyvumas didina eiles tų miesčionių, kurie šiandien stebi, bet nemato visų mūsų tragedijų ir kančių. - ,Lietuviškas socialdemokratinis jaunimas, kur bebūdamas, sunkias ar lengvas dienas leisdamas svetimuose kraštuose, privalo neužmirštk savo uždavinių ir neapleisti kovOs rikiuotės, į kurią jis įstojo čia, tremtyje bebūdamas. Dar daugiau. Mūsų jaunimas privalo: a. kiekviename krašte sudaryti vienminčių .ratelius ir toliau skleisti socialdemokratines idėjas; b. sietis idėjiniais saitais su kituose kraštuose esančiais draugais; c. įsijungus svetimuose kraštuose į mūsų visuomenės, ir jaunimo gyvenimą, didinti socialdemokratų eiles naujais šalininkais. Mūsų draugai turi nepakrikti, o būti aktingi veikėjai savo žmonių tarpe. Juk visi išvykusieji į svetimus kraštus, kokių mokslų, įsitikinimų ar pažiūrų bebūtų, turės pereiti sunkų samdomo darbininko stažą. Socialdemokrati- įa visuomet kovojo dėl darbo žmogaus gerovės, tad ir tie, kurie buvo kitaip nusistatę, ar visai nusistatymo neturėjo, ar buvo ir yra mums priešingi, turės pamatyti, kad socialdemokratija savo siekimuose buvo ir yra teisi. Mūsų draugų pareiga būti aktingais socializmo idėjų skleidėjais jų tarpe. • _ . .Visa tai turime dar ir tam daryti, kad grįžtume į savo kraštą skaitlingesni, ginkluoti patyrimu iš gyvenimo mokyklos, žinodami, kad mūsų pareiga kurti laisvoje tėvnėje tokią santvarką, kurioje tikrai kiekvienas žmogus būtų laisvas, galįs pilnai ir nevaržomai vystyti savo dvasinius gabumus ir sugebėjimus, santvarką kurioje žmogus būtų ne priemonė, o vyriausias tikslas, ir kuri remtųsi žmogiška, o ne vertelgų morale, viską vertinančia iš naudingumo arba pelno požiūrio. Neužmirškim, kad anksčiau ar vėliau ateis laikas, kada' būsime p a’k eliui į savąjį kraštą. Negalime į jį grįžti tuščiomis rankomis, be pasiryžimo ir jėgų kovoti už darbo Lietuvą ir kurti laisvą gyvenimą visiems. Ateities uždaviniai yra sunkūs ir dideli, tad neišleiskime jų iš akių, o kaupkime ir grūdinkime jėgasI
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IŠ LEONO BLUMO GYVENIMO
Leonas Blumas gimė 1872 m. balandžio 9 d. Paryžiuje. Jo tė

vai . kilę iš Elzaso. Tėvų namai, kur jis užaugo, buvo turtingos, 
kultivuotos prekybininko šeimos židinys. Baigęs aukštesniąją 
mokyklą, Leonas Blumas studijavo teisę, tačiau jį traukė literatū
ra. Jau anksti jis pagarsėjo kaip teatro kritikas ir literatūrinių stu
dijų autorius.'Vėliau jis dalyvavo prancūzų visuomenę jaudinan- 
čioj kovoj prieš Dreifuso bylos sprendimą.

Su socialistiniu judėjimu ir jo idėjomis Leonas Blumas susi
dūrė savo literatūriniame - kritikiniam veikime, būdamas nekom- 
promisinis, aistringas kovotojas už teisę ir tpisingumą. Netrukus 
jau jis priklausė prie artimiausių Jean Jaures draugų ratelio, ku
ris leido laikraštį „VUmanitė" ir ktito 1914 m. karo pradžioj na
cionalistinio atentatininko auka.

Nuo karo pabaigos 1918 m. Blumas politinėj kovoj visados 
stovi pirmose eilėse. 1919 m. jis pirmą kartą išrenkamas į par-
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lamentą kaip Seine departamento atstovas. Kovose, kuriose pran
cūzų socialistų partija neteko savo- centro organo bei dalies dar
buotojų, prisidėjusių prie komunistų internacionalo, Blumas pa
sisakė /UŽ nepriklausomą socialistinę partiją. 1921 m. jis pasidarė 
redaktorium naujo centro organo ,,Le Populaire". Nuo to laiko 
Blumas ir ,,Le Populaire'' pasidarė nebeatskiriamos sąvokos.

1924 m. Blumo vadovaujami socialistai su Herriot vadovau- 
< jamais radikalsocialistais sudarė rinkiminį kartelį ir iškovojo per

galę, sudariusią pagrindą sudaryti vyriausybei, Heriot preziden
taujant. •

1934 ir 1935 m. Leonas Blumas atkakliausiai kovojo prieš 
reakcinių ir nacionalsocialistinių sluoksnių bandymus įvesti dik
tatūrinį režimą, pagal fašistinį pavyzdį. 1936 m. jis buvo išrink
tas pirmojo kabineto, besiremiančio į liaudies frontą susibūru- 
siom partijom, ministeriu pirmininku. Remiama plačių tautos ma- 

’ šių Leono Blumo vyriausybė per metus pravedė didžiausios reikš
mės reformas. Socialistinio ir daliniai prof, sąjungų darbininkų 

- sąjūdžio dešimtmečius seni reikalavimai pasidarė tada įstatymu: , 
keturiasdešimties valandų savaitė, apmokamos atostogos visiems 

. dirbantiesiems, teisė sudarinėti kolektyvines tarifo sutartis, so
cialinis aprūpinimas. Nors reakcinis senatas Blumo vyrausybę po 
metų nuvertė, tačiaji šie metais socialinei pažangai ir darbininkų 
sąjūdžio vystymuisi turėjo, pastovią vertę. 1938 m. kovo mėn. 
Leonas Blumas, vėl ministeris pirmininkas, kreipėsi į visas par- 

' tijas ir visą prancūzų tautą, ragindamas sudaryti tautinę vieny- 
' - bę aplink liaudies frontą. Reakcinės jėgos, kurios, kad ir Prancū

zijos pažeminimo kaina Hitleriui diktuojant, bevelijo tartis su 
Hitleriu prieš dirbančiąsias mases ir savo pačių kraštą, ir trum
paregiai miestelėnai, kurie buvo įsikalę į galvą, jog susitarimas 
su Hitleriu Prancūziją apsaugos nuo karo, nuvertė keturias savai
tes valdžiusį Blumo kabinetą. Prancūzija nuėjo slidžiu keliu, ku
ris per Muencheno susitarimą nuvedė į karą ir į krašto okupaciją 
hitlerinėmis armijomis. 1940 m. Vichy vyriausybės įsakymu, Blu
mas buvo suimtas ir administraciniai nubaustas kalėjimu iki gy
vos galvos. Kai marijonetinė Peten'o vyriausybė 1942 m. sureži
savo Riomo procesą, Blumas irgi buvo kaltinamųjų suole; Tačiau 
jis savo' kalbomis į kaltinamųjų suolą perkėlė kaltintojus, teisė- 
jus ir vyriausybę. Byla nebuvo užbaigta. Leonas Blumas 1943 m. 
buvo perduotas Gestapo, kuris jį nugabenor į Buchenwald'o kon
centracijos stovyklą. Tik karui baigiantis, amerikiečių daliniai iš
vadavo jį iš nelaisvės.

Nežiūrėdamas senatvės ir karo pietų patirtų vargų, Leonas 
Blumas su savo gausiais patyrimais tuoj vėl stojo į socialistų par- 

■ tijos darbą. Tvirtovės kalėjime parašyta jo knyga „A l'Echelle
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Humaine" (maždaug: Žmonišku masteliu matuojant) yra bandy
mas kovoj dėl socialistinių idėjų įgyvendinimo įgytus patyrimus 
ir įnašas joms atjauninti. Savo straipsniais, kuriuos jis vėl spaus
dina „Populaire", Leonas Blumas atstovauja socialistinę politiką, 
kuri kraštą turi vesti prie karo nuostolių išlyginimo ir gelbėti iš 
apsupimo iš vienos pusės autoritetinių — reakcinių, o iš kitos — 
komunistinių jėgų, klausančių vienos užsienio galingos valstybės 
diktato. Socialistų partija pokariniu laiku jo patariama ir asme
niškai gelbstima atsigavo ir kritiškose padėtyse gelbėjo kraštą 
infliacijos bei pilietinio karo pavojaus atvejuose.

Leonas Blumas gali būti pavadintas politiko tipu, nieko ben
dro neturinčio su demagogija. Jo politinis veikimas nebuvo be 
klaidų. Tačiau, kad, stengdamasis surasti tiesą, jis nesistengė at
siriboti nuo plačiosios visuomenės. Net ir ten, kur jis turėjo po
litinius pralaimėjimus, pasitarnaudavo tautai, parodydamas kaip t 
galima turėti drąsos pareikšti savo nuomonę, nežiūrint kokiom

|| aplinkybėm. (x).

Aš pasiruošęs tarnauti savo kraštui, tačiau aš garbinu tik teisę, 
kuri yra daug didesnė už mano kraštą. Savo kraštą garbinti kaip 
Dievą reikštų jam norėti pražūties.

Rabindranath Tagore.

Aš nesutinku su jūsų nuomone, bet iki paskutinio atodūsio ko
vosiu už jūsų teisę ją išreikšti. - , /

.Voltaire.
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MUSU ŪKIŠKIEJI UŽDAVINIAI

Mūsų rezistencijos kova, gimusi okupacijų siautėjimo metais, 
pirmuoju ir svarbiausiu savo uždaviniu pastatė sau išlaisvinti 
Lietuvą ir ją atkurti kaip čfemokratišką respubliką. Rezistencijos 
kovą visą laiką gaivina nepalaužiama viltis, kad lietuvių tauta 
bus laisva. Viso pokario įvykių raida, kad ir atnešusi mums daug 
nusivylimo, vis aiškiau krypsta mūsų siekimų link ir stiprina mū
sų įsitikinimą, kad galų gale lamėsim.

Bet mūsų siekimų turinys pasilieka, kaip pradžioje buvęs, — 
tik iškovoti Lietuvai laisvę. Jis neseka įvykių ir darosi persiauras. 
Jei mes tikime grįšią namo, turime jau šiandien ne tik galvoti, bet 
Ir ruoštis išlaisvintą Lietuvą atkurti. Daug kas prūsų nešiojasi 
sieloj tokią Lietuvą, kokią paliko, iš jos pasitraukdamas. Daug 
kas, mažai galvodamas, mano, kad tokią ją rasime ir grįžę; bent 
kokią- norėtų rasti. Bet taip nėra ir nebus. Jau prabėgo ketveri 
metai, kaip rfles esame tremty. Geriausiu atveju prabėgs dar 
metai, kiti, kol grįšim. Per tą laiką Lietuvoje vyko gilūs pasikei
timai ne tik nuotaikose, bet ir turto bei socialiniuose 'santy
kiuose. Ne viskas, kas dabar Lietuvoje yra, virs praeitimi ir taps 
tuo, kuo praeity buvo. Iš anksto turime žinoti, kad rasime mūsų 

į kraštą nuskurusį, netekusį ne tik taupyto turto, bet ir žmonių. Ra
sime Lietuvą, sustojusią, žengti pirmyn. ir dėl to atsilikusią nuo vi- 

, suotinės pažangos bent dešimtimi metų. ,
O mes, prisižiūrėj'ę Vakarų, norėsime juos pasekti, gęriau ir 

gražiau gyventi. Norėsime juos vytis, turtinti mūsų kultūrinį gy
venimą, naujai ir gražiau atsistatyti, siekti aukščiausio gyvenimo 
standarto. Kad tas viskas nepasiliktų tik svajonė, turime suprsti 
du dalyku: galėsime kilti tik savomis pastangomis ir tik tada, kai 
tautos gyvenimo pagrindu padėsime sveiką ir pažangų ūkį. Ne- 
pripuolamai besikurianti Europos Unija pradėjo nuo ūkiškųjų rei
kalų tvarkymo, eidama prie ūkiškojo bendradarbiavimo. Ne kitaip 
turėsime daryti ir mes, todėl pasiruošimo uždavinys ūkiškai at
kurti išlaisvintą Lietuvą turi šiandien atsistoti gretimai su mūsų po
litinės kovos tikslu. * 1

Bet kaip Lietuvą ūkiškai atkursime ir kursim? Kokia kryptim 
tą ūkį vystysim? Kokius uždavinius turėsime sau pastatyti ne tik 
ūkiškais, bet ir sociališkais klausimais? Kas jau šiandien neieško 
atsakymo į tuos klausimus ir nesiima ruošos darbo, tas yra blogas 
Tėvynės^ sūnus.

Ties tuo klausimu sustojant, mums, socialdemokratams, savai
me peršasi Vakarai, pasiryžę eiti į naujas gyvenimo formas, pasi
nešę iš pagrindų keisti ir ūkiškąją santvarką, ir socialinius vi
suomenėje santykius. Daug kas stato sau klausimą: jei Lietuva
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gali atgauti laisvę tik su Vakarų pagalba, jei ir ateity ji nori gy- ■
< venti ir bendradarbiauti tik su Vakarais, ar netenka mums galvoti 

ir apie tai, kad ir savo susitvarkyme mes taip pat turėsime sekti 
Vakarus. Tas klausimas mums įgauna visai praktiškos reikšmės, 
ir nenuostabu, jei dažnas mūsų stato sau ir tolimesnį1 klausimą: ar 
gali. išlaisvinta Lietuva pasekti socialistinės Vakarų Europos pa
vyzdžiu? Tuo klausimu ir norėčiau pasisakyti.

Ko socializmas siekia savo ūkiškoj santvarkoj?
Socializmas siekia išlaisvinti žmogų nuo išnaudojimo, nuo po- / 

litinės ir socialinės priklausomybės, patikrinti jam galimas poli
tines ir pilietines laisves; sudaryti visiems lygias sąlygas visoke
riopai vystytis. Socializmas kartu deda kiekvienam ir jo prievo
les. visuomenei. Tie siekimai gali būti įgyvendinti tik pačių žmo
nių pastangomis. Socializmas sako, kad tai yra galima; nurodo ke- ,

• lią, kuriuo reikia eiti į naują, socialistinę santvarką ir skatina juo 
eiti. Visų pirma skatina darbininkus, kaip skurdžiausius esamos i
santvarkos posūnius. Bet socializmas kviečia visus dėtis prie jo 
siekimų įgyvendinimo, visiems patikrindamas lygias teises į so
cialistinės visuomenės laimėjimus.

Svarbiauia darbo žmogaus pavergimo priežastis yra jo ma
terialinė priklausomybė nuo „darbdavio". Kapitalistiniame ūkyje 

•darbdavys siekia savos naudos ir eksploatuoja samdomą darbinin
ką, — fizinį ar proto darbininką. Darbdaviui galimybę išnaudoti 
samdinį duoda tai, kad jo privačioj nuosavybėj yra gamybos prie
monės, — įmonės, žaliava, kapitalas. Dėl materialinės priklauso
mybės dirbantysis darosi priklausomas nuo darbdavio ir politinia
me bei kultūriniame savo gyvenime. Laisvinant žmogų nuo bėt 
kokios priklausomybės ir nuo kito žmogaus išnaudojimo, laisvi
nimas turi būti pradėtas ūkiškoj jo veiklos srityje. Pagrindinė 
laisvinimo sąlyga socializmas laiko privačios gamybos priemonių 
nuosavybės panaikinimą. Tos priemonės turi pereiti visuomenės 
nuosavybėn. Demokratiškoje santvarkoje valstybė darosi ben
drųjų visuomenės reikalų rūpinimo organizacija^. Demokratiška vy- '/ 

v riausybė darosi .tautos daugumos valios vykdytoja. Ir kai dirban
tieji sudaro didelę visuomenės daugumą, vyriausybė darosi jos 
valios vykdytoja. Visuomenės nuosavybėn vienu ar kitu būdu pa
imtos gamybos priemonės formaliai laikomos valstybės nuosa
vybe; bet jų panaudojijno būdus, pačią ūkio sistemą nustato vi
suomenės daugumos valia, Tuo demokratiškas socializmas skiria
si nuo diktatūrinio bolševizmo. Sovietų santvarkoj gamybos prie
monės taip pat suvalstybintos, bet jos nėra suvisuomenintos. So
vietuose apie gaimybos priemonių panaudojimą ir apie pačio ūkio 
sistemą sprendžia diktatūros viršūnė ir įsako visuomenei taip 
vykdyti, kaip iš viršaus nustatyta. Sovietai demokratiją panau- >
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doja tik kaip dekoraciją diktatūrai pridengti, ir sovietų ūkis yra 
valstybinis kapitalizmas, vairuojamas .diktatūros.

Ir socialistinė bendruomenė galės disponuoti tik tuo, ką ji 
gaus iš praeities, ypač ji pati pasigamins. Siekdama kelti visuo
menės gerbūvį, '■sudaryti sąlygas visokeriopam visuomenės ąugi- 
miii, socialistinė bendruomenė yra suinteresuota siekti vis di
desnių iš darbo laimėjimų. Tik daugiau laimėdama, ji gali save 
pateisinti, gali įgyvendinti savo siekimus. Kad socialistinės ben
druomenės darbas būtų našesnis, vis daugiau gamintų ir, teisingai

■ padalinant darbo vaisius tarp visų bendruomenės narių, galėtų 
kelti visuotinį gerbūvį, Socializmas reikalingas planingo ūkio, nes 
planingame ūkyje:
I gaminama tik tai, kas visuomenei reikalinga;

per planingą ūkį. išvengiama nuostolių dėl bereikalingų dar
bų, darbo medžiagų ir atsargų netikslingo panaudojimo;

tik planingame ūkyje gali būti pilnai išnaudota bendruo- 
t i menės darbo jėga, medžiagų ištekliai ir visuomenės inicia

tyva;
- per planingą ūkį gali būti išvengta ūkiškų sukrėtimų ir su

jais surištų pasėkų. • Z,
Koks yra artimiausias planingo socialistinio ūkio kelias ir 

' tikslas?
\ Įveikti ir pašalinti monopolinį kapitalizmą, kur jis vyrauja

tautos ūkyje; gamybos priemones per demokratišką .valstybę pa
imti bendruomenės nuosavybėn jos naudojimui ir jos gerbūviui 
kelti; įtraukti į darbą visus pajėgius dirbai ir kiekvienam patik
rinti pastovų darbą; .dirbančiuosius užinteresuoti ūkiškais laimėji
mais teisingu darbo vaisiu paskirtymu; racionaliai organizuoti ga
mybos darbą, panaudojant visą mokslo ir technikos pažangą; 
darbą kreipti į tas sritis, kurios visuomenei reikalingos; keliant 

L darbo našumą, kelti visuotinį gerbūvį, patikrinti kiekvienam jo 
pragyvenimo sąlygas ir duoti galimumo visokeriopai vystytis; kiek
vienam duoti galimybę laisvai pasirinkti darbą pagal savo palin- 
kimą, sugebėjimus ir pasiruošimą.

Nusavinamų gamybos priemonių atlyginimas ar neatlygini- 
mas socializmui yra daugiau taktikos, ne esmės dalykas.

Kad planingas ūkis siektų šitų tikslų, planavimas turi būti da
romas tautos reikalui ir per tautą; plano vykdymas turi būti pa- 
vestas pačiai tautai. Tas tegalima demokratiškoj valstybėj. Pla
ną kalbamam tikslui tegali vykdyti savo daugumoj socialistiška ar 
socializmui teigiamai nusiteikusi visuomenės dauguma. Planingo 
socialistinio ūkio pradžioje nėra būtina suvisuomeninti visas ga
mybos priemones. Turi būti suvisuomenintos „raktinės" įmonės, 
kreipiančios visą tautos ūkį. Pramonės kraštuose tokias įmones
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savo žinioj laiko monopolinis kapitalas ir per jas daro priklausomas nuo savęs didžiulę daugumą mažesnių privačių įmonių, diktuodamas joms jų veiklos sąlygas. Dėl to 'socialistinis ūkis pirmoje eilėje siekia perimti tautos žinion tas „raktines" monopolines kapitalo įmones ir per jas diriguoti savojo plano reikalams ir mažesnes įmones. Pirmoje eilėje jis turi likviduoti monopolinį ka
pitalizmą. Pats ūkio planavimas turi būti demokratiškas. Ūkio planavimas turi dvejopą pobūdį: ūkiškai - technišką ir politiškai- visuomenišką. Techniškai ūkį suplanuoti jo atskirose srityse ir visumoje tegali specialistai, žemės ūkyje — agronomai, pramonėj ir amatuose — inžinieriai ir ekonomistai, miškų ūkyje — miškininkai ir t. t. Jie tegali suprojektuoti atskiras įmones, suderinti jų veiklą, sudaryti finansinį planą ūkiui veikti, ištobulinti darbo metodus ir darbą suracionalinti, tirti medžiagų ir energijos šaltinius, nustatyti reikalingos darbo jėgos kiekį ir jo kategorijas, nu- styti, kokių ir kiek reikalinga žaliavų. Bet specialistai turi gauti ‘ 
uždavinį, — kas kada ir kiek reikia gaminti, kur reikia kreipti visuomenės pastangas. Tuos ūkio politikos klausimus, darbo sąly
gų klausimą atskirom dirbančiųjų kategorijom, ūkio formų klausi
mus, plano vykdymo ir vykdymo kontrolės klausimus gali spręsti 
tik pati visuomenė, jos dauguma krašto politiniuose ir savivaldybių organuose. Iš galimų, specialistų patiektų ūkio alternatyvų 
pati bendruomenė sprendžia, kas jai tinka.Specialistų, vadinamų menadžerių, reikšmė plano sudarymui ir jo vykdymui yra labai didelė: nuo vykusio plano sudarymo ir vykdymo pareina racionalus ir našus ūkio suorganizavimas, ir jo z eiga. Socialistinei bendruomenei dėl to neva kyla pavojus, kad tie specialistai nevirstų privilegijuota ūkio vairininkų kasta. Bet socialistinės bendruomenės menadžerių nesibijo. Kad specialistai nevirstų kasta, turi būti sudarytos sąlygos kiekvienam pasida
ryti specialistu, jei tik turi gabumų; jokių paveldimų jiems privilegijų.^ Antra, turi būti specialistų darbo kontrolė iš visuo
menės pusės ir galimybė netinkamus jų pašalinti.

Bendruomenės vaidmuo ūkio plano nustatyme, ypač jo vyk
dyme, yra lemiantis. Ir socialistinėj bendruomenėj bus interesų priešingumo, — tarp miesto ir kaimo; tarp darbininkų ir tamauto- tojų;’ tarp darbininkų ir ūkininkų; ūkininkų tarpe; darbininkų tarpe. Atskirų grupių interesams atstovauti turi būti visiška organi
zavimosi ir politinės veiklos laisvė. Interesų atstovavimui neužtenka tik profesinio susiorganlzavimo; bus reikalingas ir politinis (partijomis). Bet socialistinėj bendruomenėj ir interesų priešingumas nebus tas, kas jis yra kapitalistinėj santvarkoj. Jojfe ir interesų bendrumas bus toks didelis, ir tiek kiekviename žingsnyje matomas, kad jis ugdys, bendrų reikalų supratimą it mokins jų da-
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bojimo. Kartu socialistinės bendruomenės vienas svarbiausių uždavinių bus ugdyti savo nariuose atsakingumo jausmą prieš bendruomenę, bendruomenės reikalų dabojimą. Tik tuo būdu bus lengva pasiekti kompromiso tarp atskirų skirtingų' interesų ir juos suderinti.
Gero plano nustatymas reikalauja laisvos ir visuotinės jo kri

tikos. Sveika kritika yra laidas, kad ūkio planas bus realus ir atitiks daugumos interesus. Kritikoje pasireikš visuomenės iniciatyva ir kartu įsipareigojimas planą vykdyti. Plano patvirtinimas bus vyriausio bendruomenės organo kompetencijoj. Visame tame yra plano demokratiškumas irt tuo jis skiriasi-nuo sovietiško, dik- tatūriško plano.
Bet plano vykdymo vadovavimas turi būti pavestas atskirų as-_ 

menų atsakomybei ir jų iniciatyvai. Atskirų įmonių, atskirų ūkio sričių techniškas vadovavimas turi būti pavedamas atskiriems asmenims, jiems turi būti patikrinta veiklos, iniciatyvos ir vadovai vimo laisvė. Ūkio planas negali ir neprivalo būti detalizuotas iki smulkmenų, nes negalima iš anksto numatyti visų įmonių ir ūkio veiklos sąlygų. Planas turi nustatyti, tik benduosius uždavinius ir 'bendras veiklos linijas; ką kitą papildo vedėjo sugebėjimai ir . iniciatyva. Ir tuo socialistinis planavimas iš esmės skiriasi nuo diktatūriškai bolševikiško. Tas nereiškia, kad vykdymas būtų 
paliktas’nekontroliuojamai vedėjų valiai. Visose plano vykdymo stadijose bendruomenė turi teisę ir prievolę sekti, kas ir kaip daroma, turi teisę laisvai pasisakyti dėl vykdymo. Bendruomenė per v savo atstovus turi būti vedėjo patarėja ir kartu jo- veiklos kontro
liuotoja. Atitinkamiems bendruomenės organams turi priklausyti teisė nevykusį vadovavimą kelti viešumon ir nurodyti techniškiems vedėjo viršininkams, kas yra bloga. Jei pastarieji iš pagrįstų kaltinimų nedarytų reikalingų išvadų, demokratiškoj santvarkoj - turės atsakyti už savo veiksmus taip, kaip atsako vyriausybė už nevykusius savo darbus prieš krašto atstovybę. Tuo socialistiš- kas funkcionavimas skiriasi nuo biurokratiškos sovietų sistemos,- ten vadovaująs aparatas yra laisvas nuo viuomenės kritikos ir tepriklauso nuo diktatūriškos viršūnės, čia — nuo organizuotos vi- — suomenės.Norėčiau pažymėti dar vieną ryškų socialistiško ūkio savumą, būtent, laisvę kiekvienam pasirinkti jam patikimą darbą. Ir so- cialistiška bendruomenė bus suinteresuota įjungti į darbą visus darbingus savo narius. Ji bus suinteresuota pilnai išnaudoti prigimtus -kiekvieno gabumus ir iniciatyvą, juos išvystydama ir patikrindama kiekvienam teisę imtis tokio darbo, prie kurio jis turi patraukimo ir sugebėjimų. Jei tačiau atsirastų tokios ūkio sritys, kurios pritrauktų mažiau norinčių jose {dirbti, kaip būtų reika- 
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linga, bendruomenė turės priemonių pritraukti palenvintomis dar
bo sąlygomis, gal net privilegijomis, nepavartodama prievartos. 
Tuo šocialistiškoji bendruomenė taip pat skiriasi nuo Sovietų me
todų, kur žmonės prievarta suskirstomi darbams ir net prie darbo 
pririšamis. ? ' f

Ko mes galime siekti, atkurdami išlaisvintos, demokratiškos 
Lietuvos ūkį? Žinoma, ne socialistiško ūkio;, nes tokiam' ūkiui 
kurti reikalinga socialistinė visuomenės dauguma, norinti ir galinti 
būti socialistišika. Bet mūsų tauta neturi tokių ryškių socialinių 
konrastų, kaip bet kuris Vakarų supramonintas kraštas. ’Per žemės 
reformą mes Jikvidavome mūsų agrarus. Per trumpą nepriklauso
mybės laikotarpį, nežiūrint vadizmo pastangų, net neužsimezgė^ 
„verslininkų" luomas, mūsų buržuazijos pradžia, ir kas buvo pa
diegta, karas ir okupacija suniveliavo. Prekyba ir finansinis kapi
talas 'buvo žydų buržuazijos rankose. Įvykiai ir ją sulikvidavo. 
Pasilieka ūkininkai, darbininkai ir inteligentijos sluogsnis, kartais 
su nemažais apetitais. Ir mūsų ūkiškoji visuomenės struktūra yra 
nekomplikuota. Senos tradicijos, kiek jų turėjome,- bus smarkiai 
parautos; socialiniai kontrastai dabartinės okupacijos dar labiau 
palyginti. Mūsų nikis bus apgriautas, susilpnintas, tauta suvargin
ta ir be atsargų. Pasiliks tik natūralūs krašto turtai, mūsų darbas 
ir, geriausiu atveju, finansinė pagalba iš svetur, už kurią, tačiau, 
reikės atsilyginti. Žodžiu, vertinant padėties ir psichologijos at
žvilgiu, būsime naujakuriai. Tuo tarpu gaišti neturėsime laiko. Kad 
ir po eventualaus karo Vakarų Europa atsikurs greičiau už mus 
ir geresnėse sąlygose. Į bendrą pasaulio ir ypač Europos ūkį tu
rėsime įsijungti daug glaudžiau, negu nepriklausomybės laikais. 
Turėsime su Europa bendradarbiauti ir būti pajėgūs bendradar
biauti, vadinas, pajėgūs savo gaminiais konkuruoti. Gal būsime 
verčiami specializuoti mūsų ūkį, išeinant iš darbo padalinimo tarp 
atskirų kraštų. Turėsime pradėti, pakildami iš mūsų ūkio griuvė
sių. Turėsime parodyti ypatingo veržlumo, sumanumo, darbštumo, 
nes kitaip neatsilaikysime. Nekomplikuota mūsų ūkio struktūra ir- 
nedidelis jo mastas padės lengviau jį apvalyti- ir' kreipti norima 
linkme. Mes iš anksto turime žinoti, kad vyraujanti nuosavybės 
forma pas mus bus privati nuosavybėm Išlaisvintos Lietuvos pirmo-; 
sios vyriausybės — kokia ji bebūtų — pirmutinis aktas bus pa
skelbti negaliojančiais visus okupantų išleistus įstatymus bei po
tvarkius. Mūsų ateities ūkiui svarbiausia to pasėka bus privatinės 
žemės nuosavybės principo atstatymas. Lietuvis ūkininkas, amžių 
augintas individualistas, vėl pasidarys privatus jo ūkio, jo gamy
bos priemonių savininkas. Gal ir parautom nuotaikom, gal ir su
mažėjusio ūkio, bet, visgi, "’savininkas. Kaip bus su praktišku že
mės valdymo paskirstymo, su okupacijos metų naujakuriais, spręs
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demokratiška tautos atstovybė. Kaip bus su pramone, kurios dauguma ir anksčiau buvo kitataučių rankose, pareis nuo to, kaip tuo klausimu nusistatys mūsų partijos, ir kaip nuspręs dem. Seimas. Pirmuoju laiku daugumą privačios pramonės gaus perimti laikinam " valdymui valstybė, o kas su ja vėliau bus padaryta, — žiūrėsim.Jau prieš karą, mes turėjome valstybinio ūkio sektorių: buvo . suvalstybinti miškai, vandenys, geležinkeliai, paštas, telegrafas ir telefonas, ^vandens keliai, monopolinio pobūdžio įmonės (spirito varyklos, degtukų fabrikai ir kt.). Tas sektorius galės padidėti.Nepriklausomybės laikotarpyje mūsų ūky pasireiškė dvi nau- -. jos jo organizacijos formos: iš vienos pusės iš privačių įmonių kūrėsi sindikatai, monopolinio kapitalizmo užuomazga, iš kitos pusės gamybinių ir prekybinių kooperatyvų pavidale reiškėsi bendruomeniškasis ūkis. Sindikatai ir pas mus -pasižymėjo savo plėšrumu/ išnaudodami visuomenę ir pavienių asmenų rankose, koncentruodami kapitalą. Kooperatyvai, nežiūrint jų savotiškų finansinių pagrindų ir ypatingų veikimo sąlygų, ypač vadizmo laikotarpy, parodė didelio gajumo, daug ūkiškos iniciatyvos ir ėjo į visišką mūsų ūkio apvaldymą tiek gamyboje, tiek ir prekyboje. Kooperatyvuose, kad ir netobulai, reiškėsi subendrinta visuomenės veikla, išeinant iš visuomenės intereso.Nemažos mūsų ūkiui reikšmės turėjo ir mišrios įmonės, vedamos mišriųjų bendrovių, kuriose dalyvavo valstybinis ir privatus kapitalas; privatų kapitalą jose dažnai atstovavo kolektyvinis kooperatyvų kapitalas.Aš noriu tikėti, kad ir išlaisvintos Lietuvos ūkyje kooperatyvų vaidmuo bus labai didelis. Aš manau, kad mes turime visokį'' pagrindą remti tą ūkio formą. Ji bus efektinga priemonė kovoti su monopolinio kapitalo užsimojimais, o tai turi būti if mūsų uždavinys. Kooperatyvai reiškia platų visuomenės bendradarbiavimą su visuomeniškai statomais uždaviniais. Per kooperatyvus bus galima ir pas mus eiti į organizuotą, planingą ūkį, duoti jam raciona
lią kryptį, ūkį sumoderninti, pačioj visuomenėj išugdyti bendrą supratimą ir sugebėjimą bendrai veikti, o tai patikrintų realų pla
no vykdymą. Mūsų ūkyje kooperatyvai turėtų užimti „raktines" pozicijas. ' .Kad kooperatyvai nebiurokratėtų, nestingtų savo veikloje, būtų pilni ūkiškos iniciatyvos, bus tikslinga greta su kooperatyvais labiau komplikuotose gamybos srityse leisti ir net skatinti grynai privačią pramonę, kaip konkurentą ir akstiną ūkiškai pažangai. Ne be to, kad patys kooperatyvai turėtų tarp savęs konkuruoti. Gyva, nevaržoma ir tik visuomeniškai įpareigota iniciatyva,'iš Kur ji beeitų, turėtų būti prielaidas mūsų ūkiškai pažangai. (b. d.) V. K.12
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MUSU PRAEITIS
(1896 — 1948 metai)

(Lietuvos Socialdemokratų Partijos veiklos duomenys)

12. Naujoji elesdiečių pamaina.

Kapitalistinei santvarkai įsivyraujant, susidariusių interesų 
priešingumų, veikusių skriaudžiamųjų protus ir jausmus, negalėjo 
pašalinti nei caro režimas, nei jo globojamas ir remiamas kapita
lizmas. Tiedu-broliai dvyniai, kad ir norėdami, nebūtų galėję tų 
priešingumų pašalinti, nes tuo būtų patys sau prieštaravę ir save“' 
neigę. Režimas ir visa sistema stengėsi užslopinti kiekvieną nepa
sitenkinimą ir užgniaužti kiekvieną jam priešišką galvoseną. Ir be
veik viso LSD aktyvo ištrėmimas iš Vilniaus (1897—1898 m.) 'šito, 
tikslo siekė, tačiau nepasiekė. Trėmimai ir suėmimai Partijos 
veiklos nesustabdė ir nesutrukdė žemųjų visuomenės sluogsnių 
savitos ir revoliucinės galvosenos. Priešiškumas esamai santvar
kai reiškėsi ne vien Lietuvoje; jis prasiverždavo Rusijos pramo
nės centruose gaivaliniais darbininkų streikais, iškildavo univer
sitetuose ir aukštosiose mokyklose, kur studentija net į gatvę iš
eidavo su režimui dar neregėtomis protesto demonstracijomis: jog 
prieš režimą kas gyvas keliaklupsčiavo, jam meldėsi ir jį garbino, 
o čia staiga visais įstatymais ir šventomis tradicijomis draudžia
mos demonstracijos, niekinusios režimą ir jo galvą carą.

Dar prieš Vilniaus elesiečių suėmimą Dr. Domaševičius buvo 
užmezgęs ryšius su Peterburgo studentu technologu Vladu Siruta- 
vičiu, kuris jau prieš minėtus areštus turėjo ryšių su Vilniaus LSD 
pogrindžiu ir kai kuriais areštų ir trėmimų nepaliestais LSDP dar
bininkais. To užteko, kad po 1898 m. areštų pakrikdyta Vilniaus 
LSD organizacija iš naujo atsikurtų. Be kai kurių Vilniaus darbi
ninkų liko nepaliestas Kėdainiuose gyvenęs ir Chropovicko ban
ke dirbęs Jokūbas Daumantas, Partijos buvusiai veiklai labai ar
timas žmogus.

1898 metų pradžioje Dr. A. Domaševičiaus iniciatyva Vilniuje 
buvo sukviestas pasitarimas, kuriame dalyvavo Maskvos studen
tai, kiek vėliau gydytojai, Alekna ir Brunza, Peterburgo studen
tas VI. Sirutavičius, Dr. St. Matulaitis ir gyd. Bagdonas. Per šį 
pasitarimą Dr. A. Domaševičius norėjo sueiti į kontaktą su lietu
viais intelegentais ir palenkti juos LSD pusėn. Pasitarimui pasi- 

- baigus, jis pasiūlė maskviečiams ir _peterburgiečiui VI..Sirutavičiui 
pasilikti, kad atskirai aptartų LSD reikalus, nes kiti'buvę susirin
kime, jo manymu, LSD darbui netikę. Dr. Domaševičiaus viltis pa
teisino tik vienas VI. Sirutavičius, kuris, Dr. A. Domaševięių iš-
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trėmus į Turkestaną, didele energija ir pasišventimu ėmėsi LSD 
veiklos plėtimo Vilniaus darbininkų tarpe ir Partijos atstatymo 
darbo, plėsdamas, kur galėdamas, Partijos įtaką.

Po įvykusių suėmimų Vilniuje neliko pajėgesnio inteligento, 
sugebėjusio dirbti partinį darbą. Atgaivinęs ryšius su Partijos li
kučiais, VI. Sirutavičius gan dažnai atvykdavo iš Peterburgo į Vil
nių, čia painstruktuodavo į darbą stojusius naujus žmones, hekto- 
grafu išleisdavo vieną kitą aktualiais klausimais atsišaukimą ir 
vėl išvykdavo. Gavosi įspūdis, kad ką tik prieš LSD narius įvyk
dytos represijos Partijos darbo nenutraukė ir jos veiklos ne- . 
pakrikdė.

Tais pačiais 1898 metais Peterburgo lietuvių studentų tarpe 
buvo susidariusi atskira kairiųjų kuopelė, anų laikų terminologija 
tariant, „ratelis", kurio nariai nesitenkino vien patriotinių jausmų z \, 
ugdymu bei jų kultyvavimu, nes toks jausmingumas nieko konkre
taus nedavė tiems, kurie trokšte troško caro režimo reakcijoje, ir 
norėjo konkrečiai veiktu Ratelio „nariai ėmėsi visuomeninių san
tykių studijavimo, nevengė konkretaus darbo platesnėje visuo
menėje, ieškojo konkrečių anų laikų problemoms spręsti būdų ir 
priemonių, nes buvo visai aišku, kad kilniomis idėjomis ir jaus
mais caro režimo mūrų nenugriausi. Į tą Peterburgo lietuvių stu
dentų ratelį įėjo Petras Avižonis, Povilas Višinskis, Jonas Vileišis, 
Steponas Kairys, Vladas Sirutavičius ir dar keli asmenys. Dabar 
mūsų visuomenei visi tie* asmenys daugiau ar mažiau žinomi, kaip 
vienu ar kitu būdu pasitarnavę mūsų kraštui. Ratelio nariai dau
gumoje buvo veiksmo žmonės, todėl jų pastangomis buvo sumedžio
tos lėšos ir išleisti pirmieji masiniai lietuviški atsišaukįmaį, k. a.

' „Tautiečiai" if „Broliai Lietuviai". Pagamintų atsišaukimų tekstus 
ratelis siųsdavo Mortai Zauniutei (Rokaičiuose, Maž. Lietuvoje), 
kuri, atspausdinusi juos didesniam kieky Tilžės spaustuvėse, pastų 
siuntinėdavo į Petersburgą ratelio narių reikalams, o kitus skirdavo 
platinimui Lietuvoje. Šiais ir panašiais spaudos reikalais VI. Siru
tavičius ir Dr. Matulaitis, ne kartą slaptai perėję sieną, lankėsi 
Prūsuose — Tilžėje ir Rokaičiuose.

1898 — 99 metais buvo Rusijos aukštųjų mokyklų studentų 
• streikų ir sąjūdžių metai. Į viešąją studentų akciją ir įvairius są

jūdžius dėjosi ir lietuviškas akademinis jaunimas. Kova su caro 
režimu pradėjo įgauti visai konkrečias formas ir aiškius reikala
vimus. Siekiant užgniaužti pavojingus režimui reiškinius, 1899 %i. 
universitetai tūlam laikui buvo uždaryti, o studentams buvo. įsa
kyta apleisti universitetų miestus ir išvykti namo ar šiaip kur ki
tur. Suprantama, kad tokiais - akademinio jaunimo sąjūdžių ir są
myšių laikais lietuviškas pažangusis jaunimas turėjo patikrinti, 
kur ji$ stovi, kaip turi reaguoti į įvykius, ką ir kaip daryti savo
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krašto naudai. Tos nuotaikos turėjo atsispindėti ir „Varpe", apie 
kurį koncentravosi lietuviškoji pažangioji inteligentija. Užimtoji 
„Varpo" pozicija sielotis vien lietuviškais nacionaliniais reika
lais, neieškoti aiškios programos, konkrečių kovos veiksmų ir ne
siejant jų su plačiųjų Rusijos darbo masių kova su caro režimu ir 
su išnaudojimu bendrai, daugelio lietuvių akademikų nepatenki
no. 1899 metais „Varpo“ skiltyse tilpo straipsnis „Audiatur et al
tera pars", pasirašytas Homo Novus (Vlado Sirutavičiaus), kuris 
iškėlė pagrindines kapitalistinės santvarkos problemas su jos poli
tiniais ir socialiniais aspektais. Šis straipsnis sukėlė gyvas disku
sijas ir žymią dalj jaunuomenės palenkė į LSDPartiją, tuomet jau 
žinomą, kaipo vienintelę organizaciją, ėjusią į mases ir neatlai- 
džiai kovojusią su priespauda ir išnaudojimu. Pats „Homo Novus" 
nesitikėjo, kad jo paliestieji aktualūs klausimai tokiu aidu atsilieps 
lietuviškoje jaunuomenėje., VI. Sirutavičius panašiomis temomis 
tik kitais pseudonimais (pvz., slapyvarde S-aitis) buvo ir daugiau' 
rašęs ir aktingai dalyvavęs sakytų klausimų ryškinime, nors pats 
buvo gyvo žodžio ir organizacinės veiklos, o ne plunksnos šalinin
kas; bet anie laikai buvo tokie, kad ir nenorint reikėjo griebtis 
plunksnos ir pasakyti, kas buvo sakytina.

Kadangi jaunimas visais laikais būdavo jautrus naujiems reiš
kiniams ir pirmas ryždavosi stoti kovon su galingu ir iš pažiūros 
nenugalimu priešu, tad čia visai vieta pakartoti J. K. anų laikų 
studentijos charakteristiką:

„Laiko dvasia tuomet veikė lietuvių studentiją. Anų laikų stu
dento tipas buvo nevisai panašus į Lietuvos aukštųjų mokyklų stu
dentijos tipą. Mes beveik nežinojome „aukso jaunuolių", kuriems 
terūpėjo restoranai, kortos, baliai ir buršiškos korporacijos. Neži
nojome ir „praktiško" studento, kuris dar studijuodamas bandė 

* vieną kitą biznelį, atsidėjęs galvojo apie karjerą ir šliejosi ten, 
kur buvo šilčiau, ieškojo tetų ir dėdžių, kurie padėtų praskinti pla
tesnį į gyvenimą kelią, Anais laikais studentui buvo bloga Star
ke, jeigu jis buvo tiek rūpestingas. Kiekvienas jautė prievolę sie
lotis savojo krašto reikalais ir ką nors daryti. Gal padėjo ir tas, 
kad tas kraštas, tolio perspektyvoje padūmavęs, atrodė nepapra
stai gražus, savas ir brangus, ypač gyvenant vigtik svetimoje ap
linkumoje. Kitoks buvo ir srovinis studentijos susiskirstymas. Anų 
metų lietuvių akademinis jaunimas nežinojo ateitininko tipo''ideo
logijos. Veiklieji studentų tesiskirstė tarp „Varpo" ir „Ūkininko" 
simpatikų ir elesdieęių. Tie pastarieji buvo labiausiai aktyvūs, skait- 

• tingiau dominavo studentų organizacijose, daugiausiai dėjosi į vi
suomenės darbą. Taip buvo visų pirma Peterburge, Maskvoje ir 
Dorpate, skaitlingiausiuose lietuvių studentų susibūrimuose".

Prie šios Lietuvos aukštųjų mokyklų studentijos charakteristi-
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kos nieko nepridėsi, bet į anų laikų studentų aktyvą reikia daug 
kas papildomai įrašyti. Anų laikų studentas gyveno nepalygina
mai sunkesnėse medžiaginėse sąlygose, bet, nežiūrint to, jis be 
honoraro ir riebių atlyginimų sugebėdavo ruošti revoliucinę lite
ratūrą, rašyti atsišaukimus, nelegaliai juos spausdinti, užsiimti 
organizacine veikla; prieiti prie juodo ir nesusipratusio darbinin
ko, jo nevengti ir keįfi žmogiškąją darbininko sąmonę. Maža to, 
Peterburgo ir Maskvos lietuvių kairiųjų studentų rateliai sugebė
davo iš surinktų kapeikų sudaryti rublius, kad galėtų spausdinti 
reikalingas knygutes tamsoje skendėjusiems mūsų darbo žmonėms. 
Iš tos tad studentijos tarpoyišėjo antroji, lietuviškoji LSD veikėjų 
laida, stojusi vieton ištremtų ir kalinamų caro kalėjimuose.

13. Naujųjų darbai. -
Iš Peterburgo lietuvių studentų anksčiau minėto ratelio narių 

ypatingai išsiskyrė Steponas Kairys ir -Vladas Sirutavičius, abu 
studentai technologai. Be minėtų atsišaukimų, kurie buvo pirmoji 
anos rūšies propagandos priemonė, ratelio surinktais pinigais bu
vo išspausdinta VI. Sirutavičiaus paruošta knygelė „Ar dabar yra 
baudžiava?". Šis leidinėlis plačiai pasklido Lietuvoje, buvo labai 
noriai skaitomas, nes labai populiariai vaizdavo anų laikų gyveni
mišką tikrovę ir aškino, kame glūdi negerovių priežastys. Kadan
gi tos rūšies raštų lietuvių kalba nebuvo, ' tai knygutės reikšmė 
buvo ypatingai didelė. Tas pats ratelis buvo išleidęs atskirą at
sišaukimą 1-osios gegužės šventės proga.

1899 metais, valdžiai tūlam laikui uždarius maištaujančius ir 
neramius universitetus, VI. Sirutavičius ir St. Kairys persikėlė į 
Vilnių, norėdami dirbti darbininkų tarpe ir sustiprinti LSD orga
nizaciją. Po vienų metų tariamo ramumo 1901 metais vėl prasidė
jo Peterburgo studentų neramumai, kurie kovo 4 d. prasiveržė 
masine studentų demonstracija Kazanės aikštėje. Kazokai demon
strantus žiauriausiu būdu išvaikė, ir universitetai bei aukštosios 
mokyklos buvo vėl laikinai uždarytos, o studentai paprašyti iš
vykti iš sostinės į „tėviškes". St. Kairys ir VI. Sirutavičius vėl 
grįžo į Vilnių, į nelegalų LSD darbą. Tuo būdu lietuviškoji social
demokratija iš tokios režimo taktikos turėjo daug naudos, nes jai 
palankūs studentai, atvykę į savo „tėviškes", tikrai nesėdėjo su
dėję rankų, o griebdavos visai konkretaus darb'a Taip caro reži
mas didino ir papildė nelegaliųjų politinių partijų kadrus.

1901 metų pabaigoje St. Kairys ir VI. Sirutavičius suredaga-^ 
vo j>irmąjį „Darbininkų Balso" numerį ir medžiagą pasiuntė į Til- 
žę spausdinitaui. „Darbininkų Balsas“ pasirodė 1902 metų pradžioje ' 
ir ėjo iki 1906 metų. Nelegalios LSD literatūros spausdinimas bu
vo perkeltas iš Šveicarijos ir Londono į Prūsus, į Mažąją Lietuvą,
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o tai žymiai palengvino įvairių raštų leidimą ir jų gabenimą Lie
tuvon. . Reguliariąi kas mėnuo pasirodąs „Darbininkų Balsas" ir 

'"'kiti spausdiniai vertė Partijos centrą ieškoti savo knygnešių ir 
kelių nelegaliai literatūrai gabenti. Tie keliai susirado per Suval- 
kiją, gi kiek vėliau ir per Žemaitiją, kur susikūrusios Partijos or
ganizacijos, talkininkaujant atskiriems nariams, šį sunkų uždavinį 

1 neblogai išsprendė.

Su „Darbininkų Balso" pasirodymu LSD veikloje prasidėjo 
naujas etapas, apėmęs lietuviškai kalbančias Lietuvos sritis ir pa
lietęs lietuviškojo kaimo gan plačius slugsniuš. Be pradėjusio eiti 
„D. Balso" Partija daug dėmesio kreipė į literatūros ir atsišaukimų 

- leidimą. Šio veiklos etapo pradžioje buvo išleistos šios knygelės: 
Dikšveino „Kas iš ko gyvena?" ir „Trumpa francūzų revoliucijos 
istorija" — abi VI. Sirutavičiaus paruoštos. LSDP organizacijos 
miestuose leisdavo hektografuotus atsišaukimus ir tuo reaguo
davo į kiekvieną aktualų įvykį. Iškabintus ar priklijuotus atsišau
kimus perskaitydavo nemaža žmonių, laisvai juos komentuodami, 
nes jahsdavos visi lygiai prie to darbo neprisidėję ir lygiai ne
kalti. Režimui tokie lapeliai buvo aštrus peilis, nes jie viešai kal
tindavo valdžią, žemindavo jos autoritetą, kviesdavo žmonės su 
ja kovoti ir ją nuversti. Valdžios pareigūnai triūsdavo prie tų at
sišaukimų, stengdavosi juos nuskusti arba išpiauti .su visa medie
na, jei nevykdavo nuplėšti, kad galėtų pristatyti, kam reikia, kaip 
nusikaltimo įrodymą. Tuose, ypač gegužės 1-ai skirtuose atsišau
kimuose, visuomet būdavo įvertinama esama padėtis ir tuo. plačio
sios masės skatinamos domėtis ir orientuotis politiniais klausimais. 
Pirmosios gegužės vienos dienos streikai, žaibo mitingai ir stai
gios manifestacijos — visa tai buvo revoliucinių partijų masinio 
veikimo priemonės kovoje prie| ' caro režimą ir po palaikomą 
sistemą.

Pirmieji elesdiečiai savo veiklą nuo 1893 — 1897 m. rėmė Vil
niaus amatų darbininkų,, kurpių, siuvėjų, stalių -ir kt. organiza
vimu. Naujosios pamainos socialdemokratų organizacinė taktika 
buvo nukreipta j fabrikus ir dirbtuves, į odų, trikotažo, medžio 
apdirbimo įmones. Toji taktika davė visai gerų rezultatų, nes šio
se įmonėse dirbo kur kas daugiau darbininkų. Vyriausieji ryšių 
su Partija palaikytojai būdavo patys darbininkai, kurių pavardžių 
niekas neatsimena ir nežino, nes konspiracijos sumetimais veiklu
sis aktyvas vadinosi išgalvotais vardais ir pavardėmis. Pvz., nie
kas nežino tikros pavardės labai veiklios Vilniaus trikotažo dar
bininkių organizatorės ir Partijos narės, kuri visiems buvo žino
ma tik Onos vardu. Gaila, kad ta veikli moteris ir gab’i organiza
torė neįeina istorijon savo tikrąja pavarde. Partinis darbas dažnai
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būdavo, sunku vesti dėl lėšų stokos. Šiame reikale daug padėdavo 
Daumantas (Plikis)/ kiek- vėliau LSD Centro Komiteto iždininkas.

|901—2 metais LSDP organizacija Vilniuje buvo atstatyta ir 
praplėsta. LSDP veikėjai daugiausiai yra nusipelnę šio miesto 
darbininkams, pažadinę jų sąmonę ir nukreipę kovon už Partijos 
iškeltų siekimų įgyvendinimą. Kas iš Vilniaus darbininkų ir slap
tųjų narių nežinojo Aleksandro ar Zozės (VI. Sirutavičiaus) arba 
draugo Marijono (St- Kairio), tų kuopelių darbą koregavusių, mo
kiusių darbininkus savystoviai protauti, suprasti savo reikalus ir 
už juos kovoti! ' s

Tuo pačiu metu ryšiai su darbininkais ir pats partinis darbas 
mezgėsi Kaune, Šiauliuose ir Panevėžy. LSDP organizacijos įkūrė
jas Panevėžy buvo Jonas Biliūnas, tuomet ten gyvenęs. Taip pat 
socialdemokratinės grupės steigėsi Rygoje, Jelgavoje, Liepojuje. 
„Darbininkų Balsas" ir partinė literatūra pradėjo plisti ir kaime. 
Tuo laiku prie LSD prisidėjo Pilviškių rajono kaimų jaunimo bū
reliai, kiek vėliau įtakavę plačios Suvalkijos apylinkes ir sukūrę 
skaitlingą organizaciją. Kupiškio, Skapiškio, Kamajų, Anykščių ir 
kt.~ partinės veiklos punktus sudarė Jelgavos ir Liepojos mokslei
viai bei Peterburgo studentai ir sujungė juos su Partijos centru.

1903 metais pradėjo grįžti kai kurie prieš 5 metus ištremtieji 
bei administratyviniu būdu nubaustieji LSDP nariai iš Rusijos gi
lumos. Jų tarpe grįžo iš Turkestano ir Dr. A. Domaševičius, pilnas 
pasiryžimo ir energijos tęsti darbą toliau. Sugrįžusieji rado tai, ko 
nesitikėjo — Partijos eilės buvo kur kas skaitlingesnės, jos ry
šiai buvo išėję iš Vilniaus ribų ir apėmę daugelį Lietuvos vietų. 
Grįžusieji laiku papildė Partijos darbuotojų ir vairininkų eiles, 
nes plačiosios dirbančiųjų masės jautė, kur yra jų išsilaisvinimas, 
todėl jau pačios ieškojo kelio į lietuviškąją socialdemokratiją.
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KLAIDINGOS išvados
Žemiau duodamas straipsnis yra ištraukos kalbų, ku-

• rias žinomas rašytojas Arthuras Koestleris pasakė per 
savo neseniai įvykusį apsilankymą Amerikoje. Kelionę 
Amerikon A. Koestleris atliko IRRC intencija, t. y. or
ganizacijos, kurios tikslas pagelbėti Europoje vargstam 
tiems antifašistiniams pabėgėliams. Už savo kalbas A. 
Koestleris-neėmė jokio honoraro ir gautą pelną pasky
rė IRRC Europos programos vykdymui.

Besiruošiant pirmą kartą aplankyti Jungtines Amerikos Val
stybes, mano draugai europiečiai mane perspėjo: „Su amerikiečiais 
rasi mažai bendros kalbos. Jie gyvena mėnulyje".

Jau pirmosios dienos Amerikoje man parodė visai ką kitą. Aš 
pamačiau, lead čia vis aiškiau suprantamas pavojus, kuris gresia 
Europai. Klausimas tik, ar tas supratimas pakankamai greit plėsis, 
kad suspėtų sulaikyti dar Europoje sparčiai bręstančią kata-- 
strofą. ' .

Karo isterija, kuria čia daugelis, atrodo, serga, anaiptol ne
rodo, kad pavojus aiškiai suprantamas. Lygiai kaip ir nuolaidu
mo politika. Aš nenoriu nei Jums, nei sau gaišti laiko, įrodinė
damas, kad nuolaidumas veda ne prie taikos, bet prie karo; tiem, 
kurie to dar nesuvokė, aš rekomenduoju iš naujo pasiskaityti ar
gumentus prieš nuolaidumo politiką, kuriuos galima rasti se
nuose liberalų ir radikaliĮ žurnaluose (1933—39), pradedant „New 
Republic" ir baigiant „New Statesmann and Nation". Ten pavyz
dingai logiškai įrodoma, kad nuolaidumo politika agresyvią eks- 
pansingą jėgą apdengia rūku, kuriame abu .partneriai pameta sa
vo pozicijas; jei puolikas jau užėmė A, B ir C pozicijas, tai jis 
tikisi ir D poziciją sėkmingai užimti, o nuolaidumo politikos šali
ninkai priešo stovykloje jį tam tik paskatina. Jei pagaliau užpul
tasis partneris pozicijoj D mato casus belli, — 1939 metais tai bu
vo Lenkija, šiandien, gal būt, Italija, — tai pasaulis įsivelia į ka
rą. Aš sąmoningai nesakau „paskelbiamas karas". Aš pasakiau 
„įsiveliama į karą", abiem partneriam to nenorit. Nuolaidumo po- 

, litika yra pokerio žaidimas. Kieta, aiškiai nubrėžta ir principais 
iškaišiota politika, o tačiau šachmatų žaidimas.

- Tai yra argumentai; argumentai, kuriuos ,’,New Republic" 
arba „New Statesman and Nation" skaitytojai jau trisdešimtaisiais 
metais atmintinai žinojo. Šiandien tie argumentai pamiršti, ir grįžti 
prie jų reiškia grįžti į vaikų darželį. Aš tikiuosi, kad šiame susi
rinkime mes išlaikysime bent pradžios mokyklos lygį, todėl laikau • 
jau įrodyta, kad karo isterija ir nuolaidumo politika, kaip Scilė ir
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Charibdė, yra du mirtini pavojai, ir šių dienų liberalai turi pa
šėlusiai sunkų uždavinį pralįsti pro jas, 'kaip Odisėjus kad 
pralindo.

Labai gaila, kad mūsų moderniškas Odisėjus „nenusipelno 
• „lakios dvasios" epiteto, kuriuo Homeras apdovanojo savo did

vyrį. Kai burtininkė iš rytų vilioja ir jo bendrakeleivius paver
čia kiaulėmis, tai jis vargiai begali atsispirti prieš tykojantį tokį 
pat likimo smūgį. Šiandien nelengva būti liberalu. Nelengva lavi
ruoti tarp Scilės, kuri, pvz., yra Hęarst'o spauda, karo isterija ir 
komunistiška akcija, ir Charibdės, kuri buvo Muenchenas, ,Pearl 
Harbour, ir kurią Chamberlenas — atsiprašau^.aš. norėjau pasa
kyti Wallace — šiandien mums vėl ruošia/

Tebūnie man Ipista pagelbėti šiame pavojingame plaukymo 
mene, nurodant tas nelogiškas išvadas ir jausmų verpetus, į ku
riuos liberalai ir kairieji radikalai dažnai sudaužo savo laivą. Aš 
sau pasižymėjau 8 tokias klaidas, kurias leiskite man perskaityti 
kairiųjų miesčionijai. (Sąvoka „Left Babbittišm", čia išversta kaip 
„kairiųjų miesčionija", savo pavadinimą gavo iš Sinclair romano 
„Babbitt", kurio vyriausias veikėjas yra prototipas savimi pasi
tikinčio amerikietiško miesčionies).

Pirmoj eilėj reikia pažymėti painiojimą tarp kairės ir rytų. Kai 
kuri reakcinė spauda nesugeba arba nenori suprasti skirtumo tarp 
liberalų, New Deal šalininkų, socialdemokratų ir stalinistų. Anot 
jos, jie visi yra prakeikti raudonieji. Suprantama, kad mes pikti
namės tokia nuodinga kvailybe, tačiau reikia neužmirš'ti, kad da
limi patys kairieji yra kalti dėl to painiojimo. Kai kurie kairėn 
linkstą miesčionys tiki į vientisinį spektrą, kuris prasideda švel
niai ružavais liberalais ir, pereidamas į rausvesnius socialistuš,' 
baigiasi tamsiai raudonais komunistais. Šitoks vaizdavimasis ga
limas tik tuomet, kad politinė kryptis „kairė" neskiriama nuo geo
grafinės krypties „rytai". Laikas pagaliau įsisąmoninti, kad Maskva 
yra ne kairėj, o rytuose, kad Sovietų Sąjunga — jokia socialisti
nė valstybė, o Kominformo politika — jokia socialistinė politika. 
Pavyzdžiui, kai 1939 — 44 metais prancūzų socialistai kovojo su 
naciais karo lauke ir pogrindy, prancūzų komunistai kartu su vo
kiečiais veikė prieš mus. Taigi, reikia įsidėmėti: rytai yra rytai, 
o kairė yra kairė. Jei kur nors ta pora ir sutaptų, tai būtų tik 
atsitiktinumas. Pirmoji priežastis tragiškų įvykių socialistiniame 
judėjime Prancūzijoje ir Italijoje buvo ta, kad stalinizmas nebu
vo laikomas sąjūdžiu, kuris diskredituoja socialdemokratiją, kaip 
Bordžijų teroras diskreditavo krikščionybę. To pasėkoje reakcio
nieriai suplaka socialistus su komunistais, o dalis darbininkijos, 
infliacijos ir pokario vargų įerzinta, socialistinėj demokratijdj 
mato tik įžangą į „revoliucinį judėjimą".
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Antrą klaidą būtų galima pavadinti savęs apkaltinimu arba 
sąžinės perkratinėjimu. Nesenai vienoje spaudos konferencijoje aš ' 
pasakiau, kad kontinento tautos, įbauginti Prancūzijos ir Italijos 
gyventojai „amerikiečiuose mato vienintelę išsigelbėjimo viltį, išsi
gelbėjimo ūkine prasme per ERP, išsigelbėjimo militarine prasme 
prieš Rusijos atvirą arba maskuotą (kaip Čekoslovakijoje) užpuo- 

- limą; Tada vienas ten buvusių žurnalistų manęs paklausė: „Ar Jūs „ 
tikrai manote, kad mes su savo purvinom rankom galime Europai 
pagelbėti?". Aš paklausiau, ką jis turi galvoje, sakydamas „pur
vinos rankos". Į tai jis atsakė: „Na, aš manau mūsų politiką Grai
kijoje, Palestinoje, paramą generolui Franco, mdsų elgesį su 
negrais, žydais ir t t. Mes esam nuo galvos iki kojų purvini, ir jei 
mes dedamės demokratijos gynėjais, tai yra tikras veidmainia
vimas!" »

Ten, kur susirenka radikalai, tokios nuotaikos ypatingai ryš
kios. Susidaro įspūdis, kad šiame krašte dauguma radikalų ne
randa nieko kito veikti, kaip muštis į krūtinę ir graudentis: „At
leisk, Tėve, nusidėjau". Šitokio galvojimo klaidingumas geriausiai 
matosi, pažvelgus atgal ir jų sakomus argumentus suprojektavus į 
praeitį, pvz., į 1938 metus. Tuomet, pagal juos, reikėjo sakyti: 
„Mes neturime teisės kovoti prieš Hitlerio kėslus pasiųsti į dujų 
kameras 6 milijonus žydų tol,- kol Amerikoje dar yra valandiniai 
viešbučiai (Stundenhotel), ir negrai nesidžiaugia pilna lygybe. Mū
sų rankos purvinos. Užuot jomis kovojus prieš rasinius perse
kiojimus, mes išsivalykim panages ir nulakuokim nagučius. Tik 
tada, kai Amerikoje demokratija pasidarys pilnutinė, turėsime tei
sę gelbėti tai, kas bus likę iš Europos. Ir jei Europą šunes griebs, 
tai, nors ir labai liūdna, negalime tam priešintis, neišsivalę savo 
tvarto".

Trečia, į antrąją labai panaši, kilpa yra klaidingas palygini
mas. Europinė to 'palyginimo versija skamba: „Sovietų totalizmas 
yra blogas. Bet amerikietiškas imperializmas lygiai tiek pat blo
gas. Pasirinkimo tarp dviejų blogybių nėra. Mums nieko kito ne
lieka, kaip išleisti dar vieną laikraštį, visu lOO’/o užpildyti sąži
nės perkratinėjimais, ir laukti, kol paskęsim pasaulinėj katastro
foj". Kad įrodytų, jog amerikiečių sistema yra .„lygiai bloga", kaip 

• rusų, kad tarp abiejų galėtų parašyti tapatybės ženklą, mūsų kai
riai nusiteikęs atgailestautojas griebiasi juokingų išsikalbėjimų. 

. Maskvos valymus jis prilygina Hollywoodo valymui, Tūkstančių 
elito žmonių sunaikinimas per rusų revoliuciją jam sveria lygiai 

. tiek pat, kiek ir devynių filmų rašytojų pašalinimas iš vietų. To
kio galvojimo varijantai dažnai sutinkami ir čia, Amerikoje. Ame- 

i rikietis niekuomet nepažino totalinio režimo ant savo kailio, todėl, 
- lygindamas abi sistemas, jis dažnai nesuvokia, apie ką jis kalba.
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Jo sąžinė spiriasi prieš Chicagos „Black Belt" ir baisius skurdžių 
kvartalus, kur konservų industrijos darbininkai gyvena kaip žiur
kės. Aš trumpai tebuvau Chicago j ir didesnę laiko dalį pralei
dau „Black Belt'e" ir streikuojančių" darbininkų centrinėse vieto
se. Aš pasibaisėjau tuo, ką išgirdau, pamačiau ir suuodžiau. Tad 
nemanykit, kad esu saloninis keliautojas ir romantikas, besiža- 
vįs Jūsų sistema. Bet palyginkit kad ir blogiausią elgesį su ra
sinėmis mažumomis Amerikoje, ir Sovietų Sąjungos elgesį su ma
žumomis Krymo, Čekijos ir Volgos vokiečių respublikose, kurių 
visi gyventojai, vyrai, moterys ir vaikai buvo ištremti į Arktiką, 
nes, jie, kaip praneša oficialusis sovietų komunikatas apie Kry
mą, karo metu pasirodę nepatikimi"!. Net naujagimiai lopšiuose 
buvo nepatikimi ir turėjo keliauti į Sibirą. Chicagoje aš mačiau 
streikuojančius darbininkus ir galėjau jiems simpatizuoti, gi Rusi
joje streikas arba net bandymas pravesti streiką yra aukšiausias 
išdavimas, užsitraukiąs didžiausią bausmę. Amerikiečių rinkimuo
se politinė mašinerija nors ir deformuoja tautos valią, tačiau Ru
sijoje 99,5% balsuoja už oficialius sąrašus. Kiti 0,5% balsuotojų 
tur būt serga gripu ir guli lovose. Tokiu būdu nepilnutinė demo
kratija prilyginama visiškai totaliniam režimui. Ir visa filosofija 
remiasi aksioma, kad, girdi, tarp lengvo išbėrimo ir tymų nėra 
jokio pasirinkimo. . '

Klaida Nr. 4 yra antūanti-laikysetia. Ji sako: „Aš nesu ko
munistas. Ne, aš nepritariu staliniškai politikai, bet jokiu būdmne- 
suplakit manęs 'su antikomunistiška Hearst'o spauda. Taigi

- aš nesu nei komunistas, nei antikomunistas, o esu anti-antikomu- 
nistas. Jei R. W. Hearst'as sako, kad 2X2 yra keturi, tai aš jam 
būtinai prieštarausiu, kad 2X2 yra penki arba bent keturi su pu
se". Tie „keturių su puse" matematikai paprastai balsuoja už Wal
lace. Nesibijokite, šitos klaidos šaknys visuose mumyse, taip pat 
ir manyje, giliai įsišaknijusios. Aš prisimenu vieną nemalonią si- ’ 
tuaciją, kai tūlam Londono klube vienas drebantis senukas man 
paplojo per petį ir pasakė: „Na, jaunasis vyre, aš džiaugiuos, kad 
pagaliau atėjai į protą. Aš asmeniškai jau prieš 25 metus ^žino
jau, kas yra bolševizmas. Bet atsiversti niekuomet nevėlu".

' Sitų dalykų nepakeisi. Niekam negalima sukliudyti būti tei
siam, remiantis klaidingu įsitivaizdavimu. Paskutinį karą vedė
me demokratijos vardu su diktatorium Cangkaišeku, Graikijos dik
tatorium Metaxu ir diktatorium Stalinu. Ir mes buvome teisūs, nes 
tuomet nacionalsocializmas buvo didžiausia pasauliui grėsmė, o 
politika visuomet remiasi sąjungomis. Tačiau yra didelis skirtumas 
tarp sąjungos karo metu ir tarp identifikacijos su savais sąjungi
ninkais. Sąjunga su Cangkaišeku nereiškė, kad kiriietiškas reži
mas priimamas Anglijoj arba Amerikoj. Jei mes rytų totalizmo
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atžvilgiu esame tokios pat nuomonės, kaip ir Hėarst'o spauda, tai 
dar nereiškia, kad mūsų ideologija yra kaip Hėarst'o. Baimė pa- 
tekti blogon draugijon nėra joks politinio švarumo ženklas, o grei
čiau trūkumas savimi pasitikėjimo. Jei politiškai ir ideologiškai 
savimi pasitikima, tai nesibijoma tvirtinti, kad 2X2 yra keturi, 
nors tą patį tvirtintų ir pulkininkas Mc. Carmik.

Kilpa Nr. 5 yra sentimentalaus pobūdžio. Ilgus metus kovoje 
prieš fašizmą, komunistai buvo mūsų sąjungininkai, ir šiandien, 
kai turme skirtis, mums sunku išrauti kelias sentimentalias buvu
sios ištikimybės šakneles. Žinoma, vakarykščiai mūsų sąjunginin
kai tokio jausmingumo neparodo. Dėl mažiausio nuomonių skir
tumo jie mus apšaukia fašistais, šnipais ir išdavikais, todėl svarbu 
pažinti, kad mūsų jausmingumas yra labai vienpusiškas, nepro
tingas ir konservatyvus.

Klaidą Nr 6 galėtume pavadinti Caligari-logikos klaida. „The 
Cabinet of Dr. Caligari" buvo pirmasis prieš 25 metus filmasi kurį 
galėjome vadinti surrealistišku. Komunistų, šalininkai, šalininkų 
prieplaukos ir pastarųjų simpatikai — visų jų logika yra surreali- 
stiško pasaulio logika, kur visi daiktai ir faktai matomi deformuoti 
ir iškreipti, kaip juos iškreipia paslėpti gaubti veidrodžiai. Pvz., 

• prieplaka Jums pasakys: " „Jūs kritikuojate stalinišką sistemą, bet 
herojiška raudonoji armija, sumušusi prie Stalingrado vokiečius, 
įrodė, kad Stalino režimas pranašesnis už bet kurį kitą".

Atsakymas: ' „Jei karinis vokiečių pralaimėjimas 1943 metais 
įrodo Stalino režino pranašumą, tai prancūzų karinis pralaimėjimas 
1812 metais Rusijoje yra taip pat įrodymas, kad caro režimas ir 
baudžiava buvo pranašesni už Prancūzų Revoliucijos idėją".'

Į tai Caligari-logikas nieko nelaukdamas atrėš: „Jūsų dvasinį 
išsigimimą parodo tas, kad Jūs Staliną lyginate su caru".

Klaida Nr. 7 yra „teisingas reikalas". Ji yra gimininga' klaidai 
Nr. 2 — „sąžinės perkratinėjimams". Tik visai švarios rankos turi 
teisę ištiesti pagalbą tam, kas bus likę iš Europos. Kovoti ir auko- 

• tis galima tik dėl visai teisingo reikalo. Bet šitas ieškojimas „tei
singų dalykų" tikrumoje tėra priemonė paslėpti savo neveiklumui 
ir kiūtėjimui radikalioj „niekieno žemėj".

Istorija nežino jokių „visai teisingų reikalų", jokių situacijų, 
kur baltas kovoja prieš juodą. Rytų totalizmas yra juodas. Jo lai
mėjimas reiškia galą mūsų civilizacijai. AmerikieBių demokratija 
nėra balta, ji yra pilka. Kovoti dėl „teisingo reikalo", net mirti 
dėl jo yra liuksusas, kurį tik nedaug;kas gali sau leisti. 1942 me
tais as parašiau straipsnį,' kuris prasidėjo žodžiais: „Šitame ka- 

‘ re mes kovojapie su totaliniu melu vardan' nepilnos tiesos". To
talinis melas' buvo Hitlerio naujasis Reichas. Nepilna tiesa bu
vo mūsų demokratija. Šiandien mes vėl esame panašioj padė-
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ty ir pergyvenanti panašią krizę. Mums lieka tik pasirinkti tarp 
pilkšvos sutemos ir juodos totalinės nakties. Paklauskit pabėgė
lių, kuriems^per mirtinus pavojus pavyko prasmukti pro gele
žinę uždangą ir patekti mūsų pilkon demokrątijon, ar toji alter
natyva verta kovos. Jie tai žino. Jūs to nežinot.

Paskutinė ir aštuntoji klaida yra neskyrimas artimų tikslų 
nuo tolimų. Ji yra iš visų .pavojingiausia. Tolimais tikslais aš 
suprantu tas socialinio teisingumo reformas ir geresnes valdymosi 
formas, dėl kurių įgyvendinimo jau šimtmečiais vyksta kova. Ar
timu tikslu aš suprantu būtinybę kovoti su betarpišku pavojum. 
Painiojimas čia pavojingas dviem atžvilgiais. Mūsų kairus savimi 
pasitikįs radikalas gali atsisakyti kovoti su betarpiška grėsme, 
kol jis maždaug per šimtą metų neįvykdys savo uždavinio suda
ryti krašte tobulą valdžią. Jis nemato pavojaus, kad betarpiškoji 
grėsmė jį gali taip užvaldyti, kad jis turės atsisakyti visų toli
mųjų tikslų. Ypatingai buvę komunistai ir nusivylę radikalai leng
vai pasiduoti tam „tolimųjų tkslų” kraštutinumui. Mes būtinai tu
rime, įsisąmoninti, kad mūsų kovoje yra svarbūs du griežtai Skir
tingi dalykai: gindami savo sistemą nuo mirtino pavojaus, mes1 jo
kiu būdu nepateisinam visų tos sistemos detalių ir neatsižadam 
nuo tolimųjų tikslų. Priešingai. Kritikavimas mūsų. sistemos trū
kumų neatpalaiduoja mūs nuo pareigos ginti tą sistemą, nežiū
rint jos tamsaus pilkumo, nuo visiško humanizmo idealų išnie
kinimo.

Savo kalboje aš daugiausiai kreipiausi į kairę. "Ir aš buvau 
griežtai kairus radikalas, bet tai buvo jums giminingas griežtu
mas. Dešiniesiems aš nieko neturiu pasakyti, nes mes kalbame 
skirtingomis kalbomis. ,

Tas įėgos vakuumas, kuris po dviejų pasaulinių 'karų susi
darė vakarų ir vidurio Europoje, Jūsų likimą neatsiejamai surišo 
su Europos likimu. Aš jaučiu tą milšinišką naštą, kuri krinta ant 
Jūsų pečių: pasaulyje bus arba Pax Americana, arba visai nebus 
taikos. Dar niekada istorijoj tokia našta ir atsakingumas negulė 
ant vienos tautos pečių. Tai yra tuo neteisingiau Jūsų atžvilgiu, 
kad Jūsų civilizacija yra dar labai jauna, su jaunatvės užsidegi
mu ir jaunatvės ydomis. Pažangioji Jūsų krašto inteligentija turi 
padėti likusiai tautos daliai suvokti tą milžinišką atsakingumą. 
Praėjo laikas, kada abstraktaus radikalizmo sektos galėjo ginčytis. 
Atėjo laikas amerikiečiui radikalui pasidaryti suaugusiu vyru!

f ARTHUR KOESTLER.
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SOCIALISTINIS JAUNIMO
SĄJŪDIS VOKIETIJOJE«

Visais laikais ir visų šalių augąs bei bręstantis jaunimas tu- • 
ri du ypatingus bruožus. Vienas jų yra nepasitenkinimas, jaunimą 
supančia aplinka, nepasitikėjimas suaugusiais ir noras išsivaduoti 
iš jų globos, o antras — noras įrodyti, kad jis yra pilnai subren- 

- dės, -savarankus ir gali padaryti tai, ką suaugusieji ne labai įsi
vaizduoja. Jaunimas yra jautresnis išorinio pasaulio reiškiniams, 
greičiau ir karščiau į juos reaguoja negu suaugusieji, yra impul
syvus ir pirmoj eilėj ryžttngesnis, todėl nekritiškai priima ir ko
voja už idealus, kuriuos jiems kartais pakiša gudrūs valstybės . 
vyrai, norėdami padaryti jaunimą savo įrankiu. Juk didelė dalis 
vokiečių jaunimo, nuėjusio į HJ (Hitlerjugejnd'ą), taip pat nepra- 
matė tikrų organizacijos tikslų ir svaiginosi „tūkstantmečio Rei
cho" idealais, nejausdama, kad ji tik aklas įrankis režimo ran
kose. . z

Pagaliau ir skautų organizacija pirmykštėj savo stadijoj bu
vo tik suaugusių sugalvotas būdas jaunime besikoncentrūojančias 
jėgas nukreipti valstybei ir visuomenei nepavojinga linkme. Mini-' _ 
sterio lordo Baden-Powell'io įkurtoji ir vėliau po visą pasaulį > 
išplitusi skautija pirmykščiu savo tikslu turėjo išauklėtį jauniu 
me meilę britų imperijai iki besąlyginio paklusnumo jos vyriau- , 
sybei ir padaryti jaunimą pajėgiu rimtu atveju ginti imperiją nuo 
pavojaus. Todėl buvo kreipiamas didelis dėmesys į fizinį skautų 
lavinimą, discipliną ir žvalgybinius sugebėjimus. Atskirose val
stybėse skautija vystėsi priklausomai nuo krašto sąlygų, vienur 
įgaudama daugiau militarinį pobūdį, kitur konfesinį, trečiur at
kakliai kovodama prieš valstybės dedamą jai antspaudą. Juk ir 
Lietuvoje skautai turėjo pakelti sunkią kovą su klebonija, no
rėdami išvengti aiškaus konfesinio pobūdžio, bet tremtyje jie,, 
rodos, vis dėlto pasidarė skautai - ateitininkai, taigi, neišlaikė 
linijos.

Priešingai skautams, tai yra organizacijai, kurią sukūrė ir pro
tegavo suąugusieji-, gimė ir augo Vokietijos socialistinio jaunimo 
sąjūdis. Dešimčia metų anksčiau pabudo miesčioniško jaunimo są
jūdis, savo organizacinę išraišką radęs Karl Fischerio „Wander- 
vogėl'y". Norint išryškinti soc. jaunimo sąjūdžio pobūdį, negali
ma tylomis ęraeiti pro minėtą „Wandervogel". 19 šimtmečio mies
čioniškas vokiečių jaunimas gerokai piktinosi jį supusia konser
vatyvia aplinka, kuri neleido prasiveržti jo liberališkiems idea
lams, jautėsi nesuprastas ir negalįs įtilpti į miesčionikąjį pasau
lį. Išeities iš to pasaulio jis ieškojo, grįždamas prie natūralius gy- . « 
venimo būdo, be alkoholio, nikotino ir kitos rūšies svaigalų, grįž- 
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damas prie gamtos ir liaudies papročių. ' Jis niekino -.miėsčioniš- 
kus papročius ir pažiūras, atmetė mesčionišką visuomenę ir jos vad. 
„dvasinį gyvenimą", tačiau neprotestavo prieš tą ekonominę san
tvarką, kuri buvo nekenčiamosios visuomenės pagrindas ir visų 
blogybių šaltinis. Politiniu ir religiniu atžvilgiu „Wandervogel" 
buvo neutralus, taigi ir jaunuomenės grįžimas į gamtą tebuvo 
bėgimas iš realaus pasaulio, bet ne noras jį pakeisti. Miesčioniš
koji visuomenė buvo atmesta todėl, kad jaunas „individas“ joje 
turėjo permažai laisvės, kad miesčioniškos šeimos globa jam bu
vo įgrisusi iki gyvo kaulo. Jis stengėsi ja nusikratyti, ieškojo 
kitokio gyvenimo būdo, jungdamasis su savo vienminčiais į jau
nimo organizaciją, kurioje jis jautė savo, . kaipo individo, vertę ir 
svarbą. Kaip ir tinka miesčioniškai jaunimo organizacijai, „Wan- 
‘dervogel" gimė puošniame Berlyno priemiesty Steiglitz ir buvo pa
krikštytas vienos gimnazijos rūmuose.

Nežiūrint savo ribotumo ir beidėjiškumo, „Wandervogel" atli
ko tam tikrą vaidmenį ir davė daug pozityvaus visam vokiečių 
jaunimo sąjūdžiui. Jis išdirbo keliavimo techniką, davė jaunimo 
vakarų su liaudies dainomis ir tautiniais šokiais tradiciją, davė 
jaunimui organizacines formas ir t. t. Jo tragedija buvo tame, kad 
jis savo „naują bendruomenę“ tegrindė moraliniu - etiniu pagrin
du, kad sukūrė norinčius iš esamos visuomenės pabėgti, o ne -ją 
pakeisti, arba, jei ir norinčius keisti, tai nežinančius kaip.

Visai kitaip gimė vokiečių socialistinis jaunimo sąjūdis, Jįs 
kilo iš paties darbo jaunimo, be vyresniųjų ir net socialdemokra
tų partijos inspiravimo. Jį sukėlė paties gyvenimo žiauri tikrovė, 
todėl ne puošnus Steiglitzo priemiestis buvo jo lopšys, ne mamy
čių lepinami jaunuoliai buvo jo kūrėjai, bet jauni, neįmanomai sun
kiose sąlygoje dirbą 14 — 16 metų darbininkai, neglobojami nei 
įstatymų, nei morališkųjų „aukštosios visuomenės" sluogsnių. Po < 
12 ar daugiau valandų praleidę beaugančios vokiečių pramonės 
fabrikuose ir kasyklose, dienas ir naktis verpią (net 6 mt. amžiaus 
vaikai!) audyklose ir verpykloje, jie, suprantama, negalėjo turėti 
tokių „subtilių" ir komplikuotų pergyvenimų, kąip miesčioniškie
ji jaunuoliai. Didesnę dienos ir nakties dalį praleidę dirbtuvėse, 

.jaunieji darbininkai negalėjo trumpo laisvalaikio praleisti gam
toje ir tuo reikšti protesto prieš miesčionišką visuomenę. Jie ne
norėjo bėgti ar bergždžiai protestuoti, o ryžosi kovoti dėl geres
nių gyvenimo sąlygų, dėl žmogaus vertos padėties visuomenėje. 
Jie suprato, kad kovai reikalingą jėgą galėjo duoti tik bfendro liki
mo draugai, nes labdarybe besiverčiančios geraširdės poniutės ir 
filantropai buvo bejėgiai apsaugoti juos nuo išnaudojimo ir 
skurdo.

Signalą jėgoms organizuoti davė liūdnas įvykis 1904 m. 
Grunewaldo miške buvo rastas' jaunuolio lavonas, padengtas mė- 
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lynėm ir sukrešėjusiu krauju. Tai buvo kalvio mokinys, kuris, 
negalėdamas pakęsti brutalaus savo darbdavio elgesio ir neturė
damas kitos išeities, nusiminime nusižudė. Laikraščiai įdėjo pa
prastą kronikos žinutę, suprantama, susilaikydami nuo komentarų. 
Bet socialistinis „Montagsblatt' įvykį - plačiai aprašė ir sąmonin
gai sukėlė spaudoje diskusijas, Amatuose dirbą jaunuoliai, kurie - 
buvo^dar blogesnėj padėty negu pramonės darbininkai, pradėjo 
burtis į „amatų mokinių ir jaunųjų darbininkų draugijas". Iš 
pradžių jos neturėjo politinio charakterio, nes prūsų įstatymai 
-griežtai draudė politinio aspekto organizacijas. Jos kovojo. dėl 
darbininkų būklės pagerinimo, tikrumoje dėl įstatyminės apsaugos 
nepilnamečiams darbininkams, kurių anuomet pramonėje ir ama
tuose buvo be galo daug. Tuo pat laiku, gal kiek anksčiau, ir pietų 
Vokietijoje gimė „jaunųjų darbininkų organizacijos". Kaip ir šr. 
Vokietijoje, joms davė pradžią nepakenčiamas darbininkų išnau
dojimas, bet pietuose jos turėjo ryškų politinį charakterį, nes kraš-

, to įstatymai buvo kiek laisvesni. 1906 m. pasirodė „jaunųjų dar- 
Bininkų" organas „Die' junge Garde", kurio šūkis buvo „Apsaugo- 
kim jaunųjų rankas nuo išnaudojimo, o jų galvas nuo kvailumo!" 
Tietuose jaunųjų darbininkų švietimo darbas galėjo vykti norma
liau ir planingiau negu šiaurės Vokietijoj, tačiau pats sąjūdis ne
buvo centralizuotas, ir darbas vyko per atskiras lokalines grupes. 
Nuo 190frmetų vok. socialdemokratų partija visais būdais pradėjo 
remti jaunųjų darbininkų sąjūdį, ir antroji jo gyvavimo fazė pasi
žymėjo aktingu dalyvavimu politiniame gyvenime ir politinės są? 
monės brandinimu savo nariuose.

Pirmasis pasaulinis karas socialistiniam jaunimu o sąjūdžiui 
Buvo skaudus smūgis visais atžvilgiais. Kai, griuvus kaizerio 
valstybei, jis atgijo „Socialistinio Darbininkų Jaunimo" (SAJ — 
■Sozialistische Arbeiterjugend) vardu, prasidėjo skaldymas iš ko
munistų pusės. 12 metų trūkęs hitlerinio režimo persekiojimas, 
atrodė, socialistiniam jaunimo sąjūdžiui sudarė mirtiną smūgį, 
tačiau vos po kapituliacijos prasidėjo'politinis gyvenimas, atgijo 
ir soc. jaunimo sąjūdis „Sakalų" (Falken) organizacijos forma.

Socialistinis „Sakalų" sąjūdis pirmoje eilėje siekia išauklėti 
jaunimą sąmoningais, pareigingais ir atsakingais demokratais so
cialistinėje dvasioje. Savo auklėjimąjį darbą organizacija vykdo 
su dideliu psichologiniu patyrimu, savo metoduose nepripažin
dama nei lazdos, nei aklo paklusnumo „vadui", mokytojui ar 
šiaip-iš viršaus paskirtam viršininkui. Ji apima be galo plačią 
jaunimo skalę, pradėdama nuo 6 mėtų amžiaus vaikų ir baigda
ma 20 metų jaunuoliais. Pagal amžiaus grupes nariai suskirstomi 
į atskiras demokratiškas bendruomenes su atskirais darbo meto
dais ir uždaviniais. Grupių yra penkios:
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1. nuo 6 iki 10 m. amžiaus —
2. „ 10 — 12
3. „ 12 — 14
2. 10 — 12 ' „ -
4. 14 — 17
5. „ 17—20

„Nestfalken" (lizdikai)
„Jungfalken" (jaunieji)
„Wanderfalken" (keliauninkai)
„Jungfalken" (jaunieji)
„Sturmfalken“ (veržlieji)

„Rote Falken" (raudonieji sakai.).
Grupės iki 14 m. amžiaus turi pačios organizacijos paskiria

mus vadovus, kurie rūpinasi organizacine veikla, bet nuo 14 mt. 
amžiaus renkamas vadovas iš savo tarpo. Tačiau visose grupėse 
yra galimai skatinama pačių narių iniciatyva apsispręsti ir pra
vesti savo nutarimus. Grupės, rengdamos „darbo vakarus", retai 
kviečia referentą, stengdamosios juos savo jėgomis suorganizuoti 
ir pravesti bendra iniciatyva. Taip pat ruošiami bendri vakarai su 
tėvais, ruošiamos stovyklos ir t. t. ^„Sakalų" organizacija savo 
auklėjamam darbui yra sutelkusi daug pedagoginių jėgų ir atski
romis sekcijomis taip, kad suaugusieji pagal savo palinkimus ga
li prie jo prisidėti. Sekcijų yra net 32. Svarbesnės iš jų,, yra: 
1. Darbas su lizdiniais sakalais; 2. su jauniais; 3. su keliauninkais 
ir kito amžiaus grupėm; 4. paskaitos tėvams ir auklėtojams; 5. mo
kyklą ir su ja susiję klausimai; 6. jaunimo apsauga; 7. „Sakalų" 
žaidimai, menas ir literatūra; 8. jaunimo namai, stovyklos ir. jų or
ganizavimas; 9. jaunimas ir profesijos pasirinkimas ir kt.

Ypatingą auklėjamąją reikšmę turi didžiosios „Sakalų" sto
vyklos, kurios tikrumoje yra mažos respublikos. Organizacinės: 
jų formos yra: palapinės' bendruomenė su „pagalbininku" arba, 
rinktu vadovu', „valsčius" su rinktu „seniūnu" (burmistru) ir visa 
respublika su rinktu parlamentu. „Respublikos“ piliečiai, nesimo
kę valstybinio mokslo pagrindų, čia ^praktiškai pasidaro piliečiais 
su visa atsakomybe. Jie patys turi suorganizuoti ir tvarkyti viską, 
kas reikalinga možosios bendruomenės gyvenimui: mitybą, spau
dą (sieniniai laikraščiai), sanitarinę tarnybą, darbo tarnybą, kul
tūrines valandas ir t. t. Posėdžio susirinkęs parlamentas sudaro 
respublikos konstituciją, kuri nustato piliečių pareigas ir teises. 
Nutarimai protokoluojami ir skelbiami per spaudą. Visi bendruo
menės reikalai svarstomu parlamente. Drausmei 'palaikyti policija 
nereikalinga, nes bendruomeniškų interesų "dabojimas ų pareigin
gumas yra pirmosios ,‘,sakalų" ypatybės. Stovyklų respublikos yra 
viena iš geriausių priemonių auklėti savystoviems ir pareigin
giems piliečams. Tos „respublikos" daug pasitarnavo tam, kad 
„Sakalų" darbas nebūtų trukdomas, o tai buvo: jaučiama pirmai
siais po kapituliacijos metais. Kai kitos jaunimo organizacijos šei
niai turėjo savo laikraščius, „Sakalai" vis negalėjo gauti licenzi
jos. Taip buvo manoma, kad organizacijoje yra tam tikra politi
nė dresūra, tačiau praktinis darbas įrodė, kad tokie įsivaizdavi- 
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mai buvo visai nepagrįsti: Čia ypatingai pasitarnavo 1947 m. va
sarą vakarinėse zonose pravesta stovyklų akcija, kurioje dalyva- 

- vo 51.000 jaunuolių. Stovyklos su rinktais parlamentais, „seniū
nais" ir kitais „respublikos savivaldybiniais organais" parodė, 
kad dresūra, nekalbant jau apie politinę, „Sakalams" yra svetimas 
dalykas. Jos taip pat parodė platesnėms stebėtojų masėms, kad 
/.Sakalai" remiasi tais pagrindais, kurie gali vesti prie tikro jau
nimo sąjūdžio, ir įrodė taip pat vertę ir būtinumą demokrati- 
nio-socialistinio auklėjimo. J. L

. m. lapkričio 17 d. suėjo 20 metų, kai mirė Robertas' 
O w e n'aš, kurio socialpolitiniai eksperimentai 19 a. pradžioj sukū
rė modemų darbininkijos sąjūdį.

Jis pirmas panaudojo žodį‘„socializmas" (1827 m); buvo pirmo 
didesnio profesinių sąjungų judėjimo vadovas (1830 m.); įkūrė var- 

/ totojų bendroves; nuo jo kilo žodis owenizmas, reiškiąs ten
denciją kurti darbininkų kolonijas.

Argi ne gėda, kad fanatikai yra tokie uolūs, o išmintingieji 
tingūs? Reikia būti atsargiem, tačiau ne bailiem!

Volta br e
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KRONIKA
Spalių mėn. 2 — 3d. Paryžiuje įvyko BIS (Bureau International 

Socialiste) konferencija. Tarp dalyvavusių eilės1 rytų ir pietryčių 
Europos egzilinių socialistinių partijų atstovų buvo atstovas ir iš- 
lietuvių pusės. Lietuvos Socialdemokratų Partijos organizacija už
sieny priimta į BIS'ą nariu. Šiuo metu į BIS'ą'įeina lenkų, vengrų,, 
bulgarų, rumunų, lietuvių, latvių,- estų, jugoslavų ir ukrainie
čių socialdemokratinės partijos egzily.

Konferenciją sveikino Italijos socialistų (Saragato grupės) at
stovas, Ispanijos socialdemokratų egzilyje atstovas, vokiečių so
cialdemokratų partija, Liuksemburgo socialdemokratų partija, Pa
ryžiaus Senos Departamento pirmininkas (burmistras) ir kt.

Spalių mėn. 4 d. Prancūzijos prof, sąjungos Force Ouvriere- 
rūmuose įvyko BIS'e atstovaujamų kraštų egzilinių prof, sąjungų 
suvažiavimas. Amerikos prof, sąjungos AFL (American Federation, 
of Labor) atstovas suvažiavimą nuoširdžiai pasveikino ir pražadė- 
jo visą galimą paramą. Kitais metais Paryžiuje planuojama suruošti 
prof, sąjungininkų kursus, į kuriuos kiekviena egzilinė grupė ga
lėtų atsiųsti po 5 atstovus. Kursus finansuoti pažadėjo AFL.

Paryžiuje, UN posėdžiaujant, ruošiamasi sudaryti antikomuni
stinį Viduriniųjų Rytų bloką, į kurį turėtų įeiti Graikija, Pakista
nas, Turkija, Irakas, Iranas, Afganistanas, Saudi-Arbija, Jemenas, 
Sirija, Libanas, Egiptas ir Abisinija.

Vakarų Unijos valstybės sudarė bendrą generalinį štabą, kurio- 
uždavinys sudaryti bendrą gynimosi planą ir suvienyti ginklus. 
Vakarų Uniją numatoma išplėsti, pritraukiant Ameriką, Kanadą ir 
Skandinavijos valstybes, tuo būdu sudarant Šiaurės Atlanto Uniją, 

' Maskva, ruošianti sudaryti Rytų Europos valstybių uniją.
t ----- Į---------

Amerikiečių politikai ir aukšti karininkai lankėsi Ispanijoj, 
kur tarėsi su Franco. JAV senato komsijos ginkluotoms jėgoms 
pirmininkams Chan Gurney pasisakė už Ispanijos įjungimą į anti
komunistinį frontą. Jo žodžiais: „Kiekvienas komunizmą atmetąs, 
kraštas yra mūsų draugas".

Spalių 27 d. britų profesinės sąjungos (FUC) pasiūlė sustabdyti 
pasaulinės profes. sąj. organizacijos veikimą, kurioj ardomąjį dar
bą varo komunistai ir „svetimos valstybės interesui sabotuoja ūki
nį atkutimą", ; A - ;-’. V .. -
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UŽSIENIO
Bolševizmo frontas Tolimuose 

Rytuose.Maskvoje yra didžiuliai rūmai su užrašu „Akademija Azijos politikai". Iš įvairiausių tolimųjų ir artimųjų rytų kraštų atvykę jaunuoliai klausosi tuose rūmuose geriausių rytų istorijos, politikos, tautotyros, religijos ir ūkio žinovų paskaitų. Klausosi ir mokosi, ištikimi tai linija, kuri Maskvoje vadinama marksizmu, leninizmu, stalinizmu, proletariato diktatūra, tautiniu suverenitetu, kolonijinių kraštų išvadavimu ir 1.1., klau- " sosi, pasiryžę tų sąvokų revoliucinę prasmę pritaikyti ir savo kraštuose.- Daugelis tų, kurie šiandien, 'prisidengę nacionaliniu jausmu, tolimuose rytuose propaguoja komunizmą, buvo tos akademijos mokiniai. Taip pat ir jaunas malajietfs Lee Song, anksčiau paprastas kuli vienoje anglų gumos plantacijoje Malajuos, studijavo toje . akademioje. 1948 m. komunistinio jaunimo kongrese jis jau iš kalbėtojų tribūnos pareiškė Azijos „kom- jaunimųi": „Kolonijų viešpačių laikai praėjo! Azijos revoliucija neturi tikslo paprašyti britiškus eksloatatorius rųikelti savo kojas nuo malajų stalo ■ tam, kad kiniečių turtuoliai tuo patogiau ištiestų savąsiais. Artėjanti revoliucija pasirūpins, kad Azija būtų valdoma pūslėtų darbininko rankų!"Žodžiai pakankamai aiškūs. Nepraslinko pusė ihetų, ir pasirodė pirmieji „spontaniški" maištai. Apie gerai suorganizuotus maišto aktus Kominfor- mo atstovas kinietis • Lim-Hang-Lee būtų galėjęs iš anksto viską papasakoti. Aktai prasidėjo kiniečių Kuo- mintango žmonių .ir britų plantacijų
gfe® .v. bM

APŽVALGAprižiūrėtojų žudymu. Po to ėjo pramonininkų ir stambiųjų prekybininkų __ „likvidavimas". Padėtis pasidarė rimtų. Gubernatorius Sir Edward Gent neteikė neramumams didesnės reikšmės, bet Kolonijų Ministerija Londone buvo geriau informuota. Aukštasis valdininkas buvo pakviestas į Londoilą, tačiau jo nepasiekė. Vos įlipęs Singapūre į lėktuvą, Sir Gent kovo 4 d. žuvo katastrofoje ...Londone Žemųjų Rūmų debatuose, kolonijų ministeris pareiškė: „Malajų pusiasaly yra ne tautinis sukilimas, o grupė sąmokslininkų nori sukelti krašte chaosą ir pavesti Malajus „tam tikrai svetimai kontrolei". Tur būt nebuvo nė vięęo, kurs nesu- prato, ką tie diplomatiniai žodžiai reiškė. Tačiau paskutinieji ministerio- Creech-Jones žodžiai jau nebuvo diplomatiški, kai jis pareiškė: „To iššaukimo mes nepraleisim lengvai ir esam pasiryžę blogybę išnaikinti!"„Kreipkitės į Rytus! Rytai padės mum nugalėti Vakarus!" Kas tai pasakė? O, tai buvo seniai, tai buvo Lenino žodžiai, jo. devizas. Šiandien tie žodžiai reiškia f praktišką Lenino pasekėjų politiką.Dar aiškesnis yra rytinis komunistų frontas Burmoje.. J.au šimtas; metų, kaip Burma yta anglų kolonija, tarp kitko, labai peilninga. 1931 me- > tais Londonas buvo . pažadėjęs Būtinai greitą - savivaldą.Reikalas eina ne dėl menkniekių..Burmoje anglai investavo šimtą mi- < * lijontį svarų sverlingų. Šimtą milijonų- svarų ' Londonas paskolino savo, buvusiai kolonijai, kad ši atstatytų karo apnaikintą ūkį. Iš pradžių at-
„ ■ * - ■.»
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rodė, kad Burmoje užteks „šalto karo" metodų, tačiau padėtis paaštrėjo. Vyriausybė turi jėgas iš 17.000 vyrų, daugiausiai kalniečių, bet jie yra nepatikimi, nes siekia autonomijos. Ape komunistiškų jėgų stiprumą nieko tikro nežinoma. Pagal paskutinius pranešimus, jos žygiuoja j Raguną. Pati Maskva oficialiai nepasirodo, tačiau kas gali abejoti, kad visų siūlų galai yra Maskvos Kremliuje?! Antrasis frontas formuojasi, ir jei demokratai greit nesukoncentruos jėgų, jie bus aplošti. Nors kovos šūkis yra „Azija azijatams", tačiau tikrumoje jis reiškia „Azija bolšeivkams!".x R.G.Haeber, iš „Soz. Monatshefte".
MONOPOLINIS KAPITALAS. 

Valstybė valstybėje.„Unilever" koncernas yra vienas iš didžiausių pasauly, kurio {takoję yra ištisi kontinentai ir nuo kurio priklauso milijonai žmonių. Koncernas nesiunčia savo oficialių atstovų į „pasaulio didžiųjų" konferencijas, jis nelinksniuojamas spaudoje, tačiau tarptautinėj politikoj jo galia ir vaidmuo yra neginčijami.» „Lever Brothers and Unilever" koncernas savo įmones turi daugiau kaip 40 kraštų. * Jis apjungia 571 bendrovę. Koncerno muilo ir margarino fabrikai pagamini 12*/o muilo ir 40% margarino visame pasauly pagaminafao tų produktų kiekio. Koncernui priklauso didžiausios eldų (valgomų) firmos Anglijoj ir didžiausia pasauly žuvų firma, jis turi milžiniškus žirnių konservavimo fabrikus, parduoda neįsivaizduo- jamus kvepalų ir kitu, kosmetikos prekių kiekius, turi didžiausią „Ge-
32

neral Motors" parduotuvę, marškinių fabrikus, popierio įmones, laivų bendrovę ir didžiausius Stambule prekybos namus. Koncernas turi milžiniškas įmones ir plantacijas Afrikoje, kuriose dirba 70.000 darbininkų (Kongo kolonijoje 40.000, vakarų Afrikoje — 30.000).Koncernui priklausanti britų „Lever Bros" firma, gaminanti visam pasauly žinomą Sunlight muilą, Sa- y liamono salose turi 20.000 akrų kokoso palmių plantacijų ir taip pat koncesiją apsodinti alyvmedžiais 1.875.000 akrų žemės Kongo kolonijoje. ,United Africa Company, taip pat koncerno padalinys ir kartu didžiausia pasauly prekybos bendrovė, parduoda ketvirtą dalį visų „Unilever" gaminių. Jos prekių sandėliai kai kuriose Afrikos vietose apima beveik pusę miestų, o jos firmų di- dektorių rūmai iš tolo krinta į akis savo puošnumu.Anglų laikraštis „The Economist" š. m. rugpiučio mėn. 7 d. pranešime apie „Unilever" finansini stovį sako, kad akcininkų diviŠendai tol nepakils, kol nekris kainos, nebus panaikinti dabartiniai dividendus apkarpantieji įstatymai ir sumažinti mokesčiai. Tačiau ir šiais metais koncernas turėjo 8,5 mil. svarų sver- lingu netto pelno.Reikia tikėtis, kad neateis laikas, kai akcininkai vėl galės džiaugtis dividentais, o kad vietoj to „Unilever" koncernas, ta savotiška valstybė, pereis tarptautinėn kontrolėn. ir gamins ne tam, kad padidėtų kelių akcininkų dividendai, o tam, kad savo gamybą vystytų ir plėstų Europos, Afrikos ir kitų kontinentų tautų interesams. \ - .
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NAUJA SPAUDA
„Šviesa“ Nr. 6. Leidžia A. J. S. „Šviesa“, redaguoja 

Vincas Trumpa ir Vytautas Saulius, 32 psl., kaina nepažy
mėta. Tai turiningas, iliustruotas ir gražus leidinys.

„Bendras Darbas“ Nr. 3—4. Kaina 50 pfn. 12 psl. Tu
riny — Ruoškimės ateičiai, Mūsų sąjungos kelias tremty, 
Kas kiekvienam žinotina apie socialinį draudimą, Iš L. A. 
ir Darb. Prof. S-gos gyvenimo ir kt.
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