
SENOVĖJE lietuviu jaunuomenė netimpsojc, užpelenėje atsivępso- 
jusi nelindėjo, rudens laiku, neigi žiemai esant, nerangavosi sil«--»- 
tos trobos uzpečkėj,- bet bernai*vieni darganu sudergti, nud lie
taus nuciužę, kiti nuo speigą apšarmoję, pūgą apdumti, per visą 
dieną grūmėsi neįžengiamose giriose be atvangos čia su malkomis, 
aure sumeškomis, šernais, taurais, pratindamiesi į jėgą ir karą, 
idant kurią dieną galėtą, savo tėvynes neprietelius graudinti, 

iš S.Daukanto "Būdo” 
• • • I t.

Daugiau jaunatviško pasinešimo.
Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio 
grūdą ir dirvos neapleiski... 

t . (Kudirka)
Jaunatvė yra*neišskiriamai susijusi su idealizmu, vitališkumu, 

aktyvumu.. Jaunam žmogui materializmas, stagnacija, pasyvumas, konser- 
vatyviškumas yra visiškai svetimi. Čia .pat tačiau reikalinga pastebė
ti, kad jaunu žmogumi mes. skaįtome jauną dvasia. Taigi jaunatvės ar 
senatvės apibrėžime metai, ąmzius*yra tik reliatyvi sąvoka. Mes nere
tai galime sutikti jauną amžiumi žmonią, kurie dvasia jau pasenę ir 
atvirkščiai*- vyresnio amžiaus žmonių visiškai*jaunos dvasios: akty
vią, vitališką, drąsią, didelią idealistą. Virš aštuoniasdešimt metą 
amžiaus “amžinas jaunuolis” Bernard Shaw paklaustas kartą nuomonės 
apie anglą jaunimą atsakė, kad jam esą nepatogu kalbėti apie save pa- 
tį««» Tai is tiesą jaunos dvasios vyro pavyzdys. Tą patį mes galime 
paaąkyti ir apie daugelį vyresnio amžiaus musą kovos dėl nepriklauso
mybės vadą. * * * *

Jaunatve ir senatvė yra du priešingumai. Jaunas, pilną žodžio 
pra»mę, žmogus yra lyg ir pakilęs nuo žemės. Jo netrenkia žemės svo
rio jėga. Jaunuolio pasaulėžiūroj aiškiai persveria idealizmas. Jis 
įurl pasinešimą kovoti už kokią nors aukštesnę idėją visiškai neatsi- 
zvelgdamas į tai ar jam tas suteiks kokios materialinės naudos ar ne. 
Antras labai vertingas jaunatvės požymis yra vitališkumas, ..gyvybingu- 
mąs, t.y. intuityvus, nepalaužiamas tikėjįmas gyvybes, plačiąja žo
džio prasme,*- savo tautos, žmonijos, - išlaikymu. Jaunuolis,idealiz- 
mo ir vitališkumo vedamas, ryžtasi aukoti net savo gyvybę, kad išgel
bėtą ir*patikrintą savą artymo,* tautos ar žmonijos tolimesnę egzisten 
ciją. Is vitališkumo, žinoma, išplaukia ir su juo suristas aktyvumas 
ir drąsa. * ~

Jąo daugiau žmogus sensta, tuo labiau jis lenkiasi prie žemės. 
Senas žmogus net taip prilimpa prie jos, kad į visą savo darbą bei
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Kazys Inčiūra
LAIMINK, MAMA!
iš po pusnią toliai stiebiasi žibutė, - 
linksta keliai ir bučiuojam šaltą žemę_£ 
-Leisk priglust ir visą amžią drauge būti, 
mūsą mama!
Verkia vinkšna vėlą vakarą pakriūtėj, - 
Tu ten raudi, nors ir regim visad ramią.- 
Kai kalnai ant mūs ir uolos pradės griūti, 
gelbėk, mama!
Sumazgyti sumazgyti tiltai klaidūs, 
Žengiam, klystam, žaibas vejasi žegnoti.- 
Atsiliepk kai bus sunku mums, nors kaip aidas 
musą motin!
Ant bedugnės siaučiam šokam, lyg patrakę, 
Siaury lieptą laižo putos, bangos semia.- 
Te į salį nenukrypsta tavo akys- 
saugok, mama!
Kur priglausim sunkias galvas, kur ilsėsim?
Mūsą^lizdą juodi debesys apgulę.- 
Atsišauki is šviesią, pilią griūvėsią, 
o motule!
Daugel dilgią ir dagilią čia priviso.
Kur mums dingti, kur sustoti atgailoti?- 
iš paskos įdūkę vilnys verčia visa.- 
saugok, motin!
Žinom: kelias mūs bus ilgas, džiaugsmai trapūs. 
Klumpam,* žengiacų norim sviesti mūsą žemei.- 
Is žvaigždyną, is aukštąją, iš anapus 
laimink, mama!

Daugiau... (iš 1-mo psl.)
veiklą pradeda žiūrėti tik per išskaičiavimo, materialinės naudos priz
mę. Kova uz kokią idėją yra jam tik tiek svarbi, kiek ji atneša naudos 
jam asmeniškai arba artimesniam jo rateliui. Šitas grynai materialisti
nis senimo bruožas veda prie konservatiskumo, pasyvumo, baimės netekti 
gyvybės, pasiaukoti ir is viso rizikuoti. Del to paprastai ir ‘sakoma, 
kad juo senesnis žmogus, tuo daugiau jis bijo mirti. Jis nori gyventi 
kad ir savo artymo ar tautos sąskaiton... Jis taip pat kovojaj kovoja net nesiskaitydamas su priemonėmis už vietas, pozicijas, valdžią, ta
čiau esmėje jis vis-tik kovoja už centą...
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Jauni ar seni dvasia gali būti ne vien tik pavieniai asmenį s, bet 
taip pat grupės, pelitinės,srovės, sąjūdžiai ir pan.

Jaunatvišku dvasią ryškiausiai reprezentuoja studentija. 
Dėl to studentija visur ir visais laikais būdavo ypačiai judri, aktyvi, 
pažangi, netgi revoliucionieriška. Studentija išdrįsta skelbti naujas 
idėjas, išdrįsta stoti opozioijon neteisingai vyriausybės politikai, 
ji išdrįsta organizuoti revoliucinius sąjūdžius ar, kaip pastaruoju me
tu, net atsistoti pogrindinio sąjūdžio priešaky. Ji niekados negali bū
ti abejinga bet kokiai blogybei, nežiūrint ar ji eitą is pavienią as
meny, grupią ar pagaliau is pačios krašto vyriausybės. 0 tatai visdel- 
to, kad studentija labiausiai atitinka idealistinį žmogaus laikotarpį 
ir joje yra gyvi visi anksčiau minėti jaunatvės požymiai.

Kad čįa dėstomas studentijos vaidmuo tautos ir valstybės gyveni
me nėra tuščia teorija, parodo ir musu lietuviškos studentijos vaidmuo 
tiek mūšy politiniame gyvenime nepriklausomybės laįl.otarpiu, tiek ypač 
pastarojo meto kovoje prieš abu okupantus. Lietuviškoii studentija nie
kados neužmorkė akiy prieš neigiamus mūšy politinio ar valstybinio gy
venimo reiškinius. Prisiminkime tik,studentą mitingus bei demonstraci
jas prieš vyriausybės politikę, prieš 1926 m., c taip pat ir vėliau. Čia 
jy nebaidė nei bet kokie valdžios nuostatai, nei policinės priemones.

Dar ryškesnis ir didesnės reikšmės pozityvus mūšy studentijos įna
šas į lietuviy tautos likimą buvo tiek bolševiką, tiek ir vokieciy oku
pacijos laikais. Fepaslaptis, kad toje kovoje pries okupantą,stojo ak
tyviausias elementas. Todėl ir įvyko savo laiku Lietuvos aukštąją mo
kyklą, uždarymas .ir lįetuviy studentą persekiojimai. 0 kiek jau mūsą ko
legą šitoje kovoje uz Lietuvos,laisvę yra paaukoję savo gyvybę!

Itons visiems turi būti ąis.ku, kad šito s jaunatviškos dvasios savy
bės, kaip,idealizmas, vitališkumas,ir aktyvumas, turi šiandiena lemian
čios reikšmės Lietuvos ateičiai. Uz Lietuvę nekovos ir jos neatstatys 
senos materialistinės dvasios prekybiniai,ar politiniai spekuliantai. 
Ją a t s t a t y s tik jaunatviško Ou.sinesimo_ide.ilistaį, kuriems pa-' 
grindinis tikslas ne centai’, bet" Lietuvos,išiaisvinimas ir tuo būdu 
lietuvią tautos tęstinumo patikrinimas. Is to mums seka ir lietuviškos 
studentijos išeivijoj vaidmuo. J ūsą studentija jokiu būdu negali pasi
duoti senimo dvasios įtakai ir pereiti vien,į nedarbingo vegetavimo.pa
dėtį. Tai būtą didžiausias nusidėjimas,prieš tuos mūsą.kolegas, kurie 
paaukoję savo gyvybę, ar kurio dar ir šiandien kovoja ir lieja kraują 
už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, garsindami lietuvio studento 
vardą ir garbę. Lietuviškoji studenti uz tėvynės sieną, kaip aktyvioji 
musą inteligentijos dalis, turėtą šiandienę daug daugiau negu iki šiol 
persiimti jaunatviška dvasia_ir visą savo jaunystes energiją bei pasi- 
nešimą aukoti pirmon eilėn musą tėvynės gelbėjimo reikalui.

! J.B.

Trumpos einykste.s z_i_ n„i„°_s.’
-Įvairiose Švedijos bibliote

kose (Uppsalos univ.,Gbteborgo, 
ITebelio ir,kt.) yra palyginti ne
mažas ękaįcius lietuvišką knygą. 
Is gražinės literatūros randame 
Dubnelaioio, Vaižganto-, Krėvė, Vy- 

•jiino, Lazd.kalėdos ir kt. rastus, 
ira taip pat tautosakos,ir kalbos 
dalyką- Knygas galima užsisakyti 
per bet kurią valstybinę biblioteką 

-Uppsalos univ. stud, atstovy
bės pirmininko doc. H.Foreman ini-
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Lietuviai studentai Šveicarijoje
Darbas, jei mielas, gydo žaizdas. 

Shakespeare.
Mes žinome ir žinojome, kad laikas nelaukia ir kad kiekviena pra

rasta minutė nesugrąžinamai brangi. Jau net Vokietijoje išsiblašką mes 
studentai stengėmės kas kur kibti į mokslą, išnaudoti galimybę studi- 
juotij nors ir nenormaliose sąlygose, arba bent mokytis kalbiu. Daugu
mai is dabar čia Šveicarijoje studijuojančiu, patekus čionai s. m. ba
landžio mėn. pabaigoje, jau atliekant karanteną kariniame lageryje 
Adliswilyje, prie Ciuricho, jaunimas pradėjo burtis i vienetu ir rū
pintis savo ateitimi. Didžiausia ję viltis buvo p. Ministro Turausko, 
"Balfo" Įgaliotinio Šveicarijai ypatingas dėmesys jaunimui. Apie stu
dijas tegalėjome tik svajoti, nes dar ištisa vasara buvo prieš akis. 
Perskirti dvejose grupėse (Yverdon - Cossonay) negalėjome nieko konkre
tesnio nuveikti, kaip kiekvienas asmeniškai mokytis kalbę. Ipač darbo 
stovykloje Cossonay, kur dauguma darbingo vyriškojo jaunimo buvo pate
kusi, sunkūs miške ir lauko darbai bei menkos gyvenimo aplinkybės ne
leido reikiamai išvystyti nors ir to minėto kalbę mokymosi. Laikas bė- 
go, o snaudžiaus nebuvo. Sudarytas darbo komitetelis rinko norinčią 
studijuoti prašymus ir turimus dokumentus.

Kadangi Šveicarijos universitetai beijaokyklos mums buvo terra 
incognita, kreipėmės į p. įgaliotinį ir prašėme suteikti galimybę vie
nam asmeniui aplankyti bent daugumą mus interesuojančiu n.' slo įstaigą 
ir tuo būdu susipažinti vietoje su įstojimo sąlygomis ir mokslo planais. 
Tai buvo ir įvykdyta. Buv. Kauno V.D. TTniv-to Stud. Atst. Pirmininkas 
col. Pranas Razgaitis aplankęs daugelį aukštesniąją ir spccialinię mo
kyklą sekretariatą -rektoratu informavo mus. Džiaugsmas buvo didelis, 
kai beveik visi, su maža išimtimi, studentai gavo stipendijas.

Laukte laukėme spaliu mėnesio - pasiilgtą studiją. Egzaminai, su
organizuoti mūsą kalbą mokėjimui patikrinti, sustiprino musę, pasitikė
jimu savimi, nes^komisijos nariai - šveicarai pasidžiaugė nesitikėtais 
rezultatais ir užtikrino, kad iš egzaminuotąją kiekvienas tinkąs studi
joms, pagal esamą kalbos mokėjimą.

Per anksti būtą vertinti poros mėnesią rezultatus, bet .reikia 
laukti gėrę, rezultatą. Yors iš pradžią kai kurie veiksniai, kaip pav. 
kalbos silpnesnis žinojimas, bendro išsilavinimo lygio nepakankamas 
aukštumas, aplinka ir pan., veikė slegiančiai, bet vėliau visos pil.kos

TrumjjO_s. ..(iš 3 psl.) 
ciatyva šį semestrą buvo pravesta 
”1 kronos3 rinkliava čia studi- į 
juojautiems baltę studentams su
šelpti. Rezultatai,pagal studentę 
laikraštį ;iErgo', - -’storartade'- i 
5.197,44.kr.- _ . ;

- S. m. gegužes 17 d. Šviet. 
Ministerijos nutarimu duotus ka
raliaus leidimas dviem liet, me
dikams tęsti savo studijas Švedi
jos universitetuose.-

- š. m. gegužės 18 d. Uppsaloje 
įvyko studentę pavesurio šventė.Be 
švedę dalyvavo ir kitę Skandinavi
jos u-tą atstovai. Turtingoje pro
gramoje paminėtina tarp kitko civi
linės ir romėnę teisės xrof.V.Lund- 
stedt’o, žymaus ir populiaraus soc.- 
demokratę žmogaus, kalba studentams. 
Kalbėdamas apie jaunystės jėgą^ir 
įdeąliškumą, drąsiu ir uždegančiu 
žodžiu jis maždaug taip išsireiškė: 
- Jūs parodėte tą senę laikę stu-
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Nr. 2 Studenty Žodis 5

Lietuviai..i(Is 4 psi.)
mintys pranyko.

Reikėty išminėti, kad mūšy materialines aprūpinimas palyginti ge
ras. Kiekvienas*gauname pragyvenimui.2GC.-šv. franky, neįskaitant moks* 
lapinigiy bei išlaidy mokslo priemonėms. Gyvename daugiausia nuomuoja- 
muose kambariuose,*kai kur pensionuose {pav. Fribourg) arba ir priva- 
ciose_šeimose pas šveicarie-eius, kur dažnai randame palankumo, paramos 
bei mūšy stovio pilno supratimo.

Studijuojantieji issixinko savo atstovybę, kuri rūpinasi studen- 
t iš', ai s reikalais ir rūpesčiais, palaiko ryšį su kaimyniniy krašty stu
dentija ir tęsia Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto studenty tradici
jas.

Vienaip ar kitaip,*rimtas ir produktyvus darbas pradėtas, nežiū
rint *nei kairėn, nei dešinėn. Taip, šiuo metu studijuojantis jaunimas, 
neieškodamas savo brolyje nei gero neį blogo, žino ir supranta tik dar
by ir siekia būti naudingu ne tik sau, bet ir mūšy brangiam kraštui. 

Taigi, taip trumpai suglaudus, broliams ir sesėms amerikiečiams 
šelpiant, rašome naujy puslapį emigranty - studenty vargo knygen, švie
sesnei savo ir Tautos ateičiai.

V. R.
uuuu

M I N T Y S.
Balti voratinkliai ir geltoni lapai žemėj draikos. 
Juodais* šešėliais gaubia vakarę, nakties sparnai. 
Ir jos šilkais ateina iš tenai 
Tylus, svajingas atminimy laikas.

Pajuodę krežiai. Paukščiy kelias. Paltas takas 
Per.ešery, ir jos gelsvi plaukai...
Artėjo laimė,*ejo žydinčiais laukais^ 
Atėjo palei ešery, per ešery ir... isseko...

Ir neprailgs tamsa. Tu joj verksi ir jos ilgėsies, 
Bet tavo.veido juodas skausmas nepranyks 
Lyg saulės*patekėjimas ir pirmas jos pavėsis, 
Taip tavo šviesios dienos su tamsiais šešėliais slinks, 

' et as*žįnau,- ateis, atei .> kaip žaibas susikaupęs, 
Praplėš šiy juody naktį ir nušvies šernas,jy kalnus ir ma

rias, 
Ugninio kardo Vytis mus namo parves, 
Ir vėl bueiuosim savo že .ę atsiklaupę.

7:o.
WWVWW 
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DIENOS^ KLAUSIMA į
Dėl "Anketos?
Red. yra gavusi tuoj pat po j 

1-1110 "SŽ" nr- pasirodymo keletą, 
diskusinių straipsneliu tuoyklaū-i 
simų,_taclau jų nededa, prašyda
ma žiūrėti į St.A-bės pranešimų 
kuris, atrodo, visų klausimų pa
kankamai išaiškina.

Liet. Stud. Stockholm?e 
susir i n k i m a s.

Š.m. gegužės 6 d. turėjome 
susirinkimų. Jau anksčiau Įprastų i 
"gandų keliu" galima buv. nujausė j 
ti šio susiėjimo tikslų. 
y At s. pirmininkas trumpai supa
žindino susirinkusius (be p.Balio 
Įgalitinio ir studentų-stip. da
lyvavo.ir keletas draugijos-vi
suomenės atstovų) su visu reika
lu, pakvietė"pareigunus". Po to 
žodį paėmė p. Įgaliotinis. Jis 
TRumpai, bet vaizdžiai, pranešė 
apie Balio liūdnų finansinę pa
dėtų, aišžu daugiausiai kas lie
čia liet-pab. Švedijoje. Musų sų“ ! 
mato j Amerikoj esu tik apie 17OO7 Į 
kr.,kurių turų užrėkti iki metų 
galo visiems pabėgėliams šelpti. 
Vasaros metu stipendijos nutrau
kiamos. Ateitis miglota. - Toliau Į 
diskusijos dėl Įvairių galimybių 
dar Amerikoj tebesančius pinigus 
geriau padalinti. Čia p.Įgalioti- | 
nis pripažino, kad studentams yra i 
būtinos tikros garantijos,nes kai 
eina toks ub aga virpa s, t ai ne Įmano - 
mas joks darbas,nėra tikrumo. Su 
pažadais,daryti ateityje visa kas 
galima dėl "kasdieninės duonos" 
problemos,diskus!jos buvo baigtos.

Trumpos,... (iš 4 psl.) 
dento ritįeriškumų,teisingumo pa ■ 
jutimų ir reagavimų prieš užpvori-i 
mus: šįmet savo akcija už tuos pa
bėgėlius, kuriuo s mes buvome pri- Į 
versti nustumti nuo savo krantų, 
ir kurie paskui ėjo pasitikti ne
permaldaujamo likimo! -Toliau jis 
drųsiomis ir giliomis mintimis vw-

6

Toliau prasidėjo,galima sakyti, 
antroji susirinkimo dalis. Šioje 
dalyje - jau kiti rūpesčiai. Tai 
studento ...garbės klausimas ir visuo 
meninis kelias. Dotbar till.ai galė
jai pajusti liet.studento senųsias 
V.D.U. tradicijas - drąsų mintiji
mų ir nuoširdų bei atvirų pasisaky
mų. lietuviui visad svarbiais klau
simais. - ‘Pradėjo A-bės pirminin
kas, nupasakodamas ligšiolinį stu
dentų Švedijoj kelių - daugiausiai 
visuomenine prasme - ir prisiminė 
paskutiniu metu ypač p.. Raugėjusius 
nesusipratimus tautiečių kolonijoj 
Stockhclme. Čia jis išnaudojo pro
gų ir dar kartų deklaravo studentų 
ir jų atstovybes dabartinį motto: 
- Visas musų egzistavimas užsieny
je - vien mokslui ir darbui, kuris 
artina kuo greičiau laisvų Tėvynei 
ir mus pačius i jų; Tik žengimas 
p i r m y n visais frontais* o ne 
trypėlojimas vietoje ir bergždi 
ginčai atneš Lietuvai laisvę;

kol.yR.yvaizdingai ir tiesiu kri 
tikos žodžiu palietė liet.visuom. 
■’veikimų ir darbųj čia. Toliau jis 
užsiminė apie ypač paskutiniu metu 
studentams daromus užmėtinėjimus 
(Gana .leista, kad tokie užmėtinėji 
mai mus pasiekia vingiuotu keliu - 
atseit net iš •’užsienio"?;). Net 
šiurpas nuėjo per kūnų, kai jis pa 
minėjo"studentus" ir peršamų •su
puvusį grabų'. Tuojypat žybtelėjo 
gyvos diskusijos. Is visuomenės pu 
sės buvo pareikšta keletas pastabų 
kurios susilaukė tikslių ir viskių 
atsakymų iš studentų, o taip pat i 
visuomenės ^Studentuose dar kartų 
kilstelėk šūkiai: Nelaikąs dabar 
vertint _ vieni kitų darbus' T'ovo- 

tino klaikių dabartinę pasaulio pa 
dėtį, tik... staiga "sugedoj gar
siakalbis. Betvir tatai neišmetė 
profesoriaus iš lygsvaros - laibų 
baigė su lygių entuziazmu ir buvo 
palydėtus karštomis studentų ova
cijomis. -
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Kr. 2 Studenty Žodis . 7

...susirinkimas (iš 6 psi.)
jautieji Lietuvoj ir vargstantis 
vergijoje ne to laukia;*

Per visas diskusijas šmėkščiojo Į 
mintis- Juk dar niekas ir niekur 
dėl Lietuves nieko per daug nepa- Į 
darė - 'Ji dar pavergta...

Susirinki...as, ypač jo antroji v į 
dalis,__davė daug naudos, įnese dai
nai trūkstcjno išsiaiškinimo kai 
kuriuose klausimuose. Naujai iš
keltos mįntjS atnaujino,senąsias. į 
Taciauvtai būty vien tušti žodžiai,} 
jeigu šis susirinkimas ir pasilik- j 
ty susirinkimu iki sekančio tokio 
paties. - Nebūty jokios pažangos, į 

jeigu visas susirūpinimas darbo pa
gyvinimu likty ir vėl be atgarsio, 
jei vietoje to, kad ieškotume atei
tyje kas mus jungia, ir toliau.te- 
bckelsime aikštėn tai, kas galėty 
vienę lietuvį skirti nuo kito, silp
ninti mūšy mažas skaičiumi jėgas, 
let daugelis žymiy rodo tendencijy 
pažangon

Tikroji stu.entija,toliau dirbda
ma jai Lietuvos uždedamu darba ir 
šiuo momentu atlikdama jai patikė
tas pareigas, ir ateityje neliks ne- 
reagayusi į lietuviškojo gyvenimo 
nukrypimus ir pagalbos šauksmu.

Korespondentas.

LIETUVOJE
-Kaune mirė kunigy seminarijos j 

profesorius kun.^Stasys Ūsorius.
-Pagal sovietiškę propogandę Lie-į 

tuvoje Ž Ūkio Akademijoje yra 359 
studentai. Rektorius - prof. I. 
Krikščiūnas. Elta.-

KITUR.

-Vokietijos vakarinėje zonoje su-; 
sikūrė nauja liet, studenty organi-J 
zacija ’'Šviesa” ir rado didelį pri-i 
tarlmp akademiky bei inteligenti
jos tarpe. Jos skyriai jau yra Tu- Į 
bingęn’e, Stuttgart’e, Munchėn'e, j 
Paryžiuje.-

* UNRRA įsteigtame Balty u-te Ham-į 
burge mokslą^.prasidėjo kovo 14 d. į 
į u-ty isiraeė apie 1J00 lietuviy, i 
latviy. ir esty studenty. Norinčiy 
įstoti buvo žymiai daugiau -^2700, [ 
bet ne visi galėjo išvokti iš savo ■ 
gyvenamy zony. Be jau zinsmy *J-jy 
rektoriy yra bendras prezidentas- 
latv. prof. Gulbis. Veikia 8 fakul
tetai. Universitetas buvo privers
tas numatytąjį "dangoraižį” "Deu
tsche! Ring" apleisti. Paskaitos 
vyksta istorijos muziejuje, naudo
jamasi ir Hamburgo u-to laboratori-' 
jomis. Studentai, o taip pat ir v i 
mokslo personalas, gyvena UNRRA iš
laikomose ctovyklose. -Netoli Ham
burgo įsteigta taip pat Žem.Ūkio

Akademija.
-Ir Junchene atidarytas UNKRA 

u-tas pabėgėliams. Čia studijuoja 
10 tuutybiy studentai.-

-Hamburgo balty u-tuįvremti,kaip 
praneša Am.liet.laikraščiai,susikū
rė American Committee For The Bal
tic University. Iniciatyva - adv. 
27. Rastenio ir J. Lauckos. Valdy
ba: :7. Rastenis (pirm.), K.R. Pus
ta (vice-p.),estas; H.W.Lielnors 
(vice-p.),latvis; K. Baltrušaitis 
( en.sekr.) ir Dr. ii. Vinikas(ižd.). 
Gen.sekr. K. Baltrušaitis pasiekia
mas adresu: United Lithuanian 
Relief, 19 west 44 th. St., New 
York 18 N.Y.

-Insbrucko universitete priskai- 
toina iki 120 liet, studenty,k urie 
pasiskirstę įvairiuose fakultetuose, 
iš viso šia/ie u-te yra apie 2/3 
sv:?timšaliy, kurie vietiniy pzofe- 
soriy nemėgt .jai ir dažnai susilau
kia jy antrašu paleidžiamy pikty 
repliky. Studenty amžius įdomus -
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18-60 metą. "'Liet. Žid-i (Šveic.).
-Ženevos U-to knygynas 1944 m. 

išleido didelį (arti J-CG psl») 
mokslo veikalą,prancūzą k. parazi
tą mūsą tautiečio P. J. Gabrio :'Lie- 
tuvią ir Getą ' albą -iminingumas 
ir priešįstorija1'. Veikalas moty- i 
vuotai iškelia lietuvią kalbos di-i 
džiulą reikšme palv inamąją kalbą ! 
moksle ir stato ją pirmiau uz 
sanskritą k. Priesistorijoje paro-; 
domas lietuvią tautos didelis vaidU 
uuo Europos kultūrai. Veikalas su-Į 
silaukė plataus.šios srities moks-Į 
liniuką susidomėjimo ir palankios Į 
kritikos. Pagal 'L.Ž.1' (Sveįc.).- !

-■Žiburiai-' (’. isburg) rašo apie! 
liet..med. gydytoją suvažiavimą,ku- { 
ris įvyko balandžio 6-7 d. d. HanauĮ 
lietuvią stovykloje. Dalyvavo 160 Į 
gydytoją. - į Liet.Gyd.Valdybą iš-’ 

rinkti: prof.Meškauskas, dr.A. Gar
mus, dr. Aleknavičius, dr. Mickus 
ir dr. D.Jasaitis. Vaįd. bus papil
dytą dviem asmenims iš Liet. Raud. 
Kryžiaus narią.-

Sportas. -Dilligene įvykusi spor
to šventė sutraukė grąžą būrį(per 
26c) sportininką krepšinio, tink
linio ir stalo teniso varžyboms.. 
Vjrą krepš.komandą buvo 11. Laimėjo 
Kempteno penketukas: Bagdonas, An
drulis III, Norkus I, Tuzinauskas I 
Norkus II. Antra vieta atiteko Tūp 
bingeno studentams. - Moterą krepš. 
laimėjo Tdbingeno studentės. -Stalo 
teniso varžyboms registravosi J5 
žaidėjai. Pirma vieta - Gaiunkstis.
.-Prie zoninės atstovybės įsistei

gė Muncheno liet.akademinis sporto 
klubas (ASK).-

L • S. Š. A-b ė i_Ji_f_e_r_m_u_o_ j__a2

Persitvarkius Balfo Šalpos Komi
tetai Švedijoje, buvo gauta is Ame
rikos nauju parėdymu bei patiksli
nimu, liečiančią Balfo stipendi
ninkus- .P.įgaliotiniui sutikus,ko- ■ 
legą aiškumo dėlei} patiekiame iš- : 
tisai kai kurią raštą ištraukas, 
pagal kurias buvo nustatytas,pas- 
kut. stipend.,dydis bei paaiškintai 
dėl mokslo pažangumo tikrinimo:

1. Rast, iš 1946.III.,27:
a) Tuojau peržiūrėti stįpen- ! 

dijas gaunančią sąrašą ir patik
rinti, ar visi stipendijas gaunan- Į 
tieji tikrai studijuoja ir ar rodo j 
reikiamo pažangumo savo studijose. 
Patartina sudaryti studijoms patik
rinti komisiją iš medicinos, tech
nikos ir humanitarinią mokslą spe
cialistu.

b) _Stipendijos suma mėnesiui į 
negali būti didesnė nei 2CU kr. 
Stockholme ir 175 kr. provincijoje.

2. Rast, iš 1946.V.6:
Ateity stipendijos, jei bus | 

iš ko, galės būti duodamos tik j 
'tiems studentams, kurie tąs savo 

anksčiau (Lietuvoje) pasirinktos 
specialybės karo nutrauktas,studi
jas. Dėl kolegą, studijose čia įpu
sėjusią kad ir kitose mokslo šako
se p. laxfo į-.aliotinis yra_su pri
tarimu painformuotas, kad butą su
telkta jiems galimybė studijas už
baigti. —

Sekretorius.
-Kilus iš kolegą tarpo klausimams 

kas daroma dėl anksčiau minėtą gali 
mybią Ispanijon ar ev.Amerikon,A-bė 
remdamasi buv.vice-p.laišku iš šm 
gegužės 20 d.,praneša: Ispanijos 
reikalas dar nepaaiškėjo. Viską 
tvarko ir remia Pax Romana. Sąlygos 
anot jo, nesančios taip :i baisio s-:, 
atseit vienuoliškos.-Apie galimybes 
Amerikon - kol kas nieko konkretes
nio. jDarom visa, kas galima-1, iš- 
sireiškaa autorius.---- 

■'St-žodis1, studentą ir akademiką 
neperiodinis leidinys. Leidžia liet 
studentai Švedijoje. Redaguoja Re
dakcinė Komisija, Botvidsg.4 D (czo 
Karlsson) Uppsala.—
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