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MANO MYLIMAS SŪNAU, vkreipiuosi aš į Tave kaip į. vieny is-savo ' 
myl imi ausi y sūny. Žinau aš Tavoyvargę, taip pat žinau, kad Tuvne tas, 
kurs atsiėmęs savo dalį, ir išsižadėjęs manęs apleido namus, išklydo 
| pasaulį ir vėliau praradęs kę gavo grįš namo. Tu gi išbėgai, kai 
mūšy, namai degė,- jie ir dabar tebedega. Bedalio klajoklio likimas 
blaško Tavę, ir tik tylios nakties svajonėse paskendęs, galbūt,.pri
simeni ta silumę, kuri gaubdavo ir jungdavo mus abu mūšy nuosavuos 
namuos. Siandien_ant mano ranky. geležiniai pančiai, o Tavo rankose - 
klajūno lazda. Sūrios ašaros rieda mudvięjy skruostais. Tu jau supra
si, ko aš kreipiuosi į Tave, nes Tu ne iš ty kurie daug.kalba, ginči
jasi ir žada. Tu visada būdavai jautriausias mano nelaimėse, ir mū
šy vargai ir džiaugsmai būdavo bendri. Tu buvai tyliy lūpy, bet gi
gantiški^ darby herojus. Tikiu, kad toks ir dabar tebesi.

Tavo Tėvynė.

Nauju keliu
Esi pačioj jaunystėj 
Ir pačiame pavasaryj.

Neįtikėtinas dalykas: tūkstantis du šimtai lietuviy studenty 1 an- 
kę Vakaru Europos universitetus. Antra tiek akademinio amžiaus ir 
išsimokslinimo jaunuoliy laukia ir ieško prcgy tęsti ar gilinti savo 
ętudijas. Nei Lietuvos vyriausybė, nei praturtusi lietuviškoji bur
žuazija niekada nebūty galėjus tokio skaičiaus savo suny ir dukterų 
pasiysįi į užsienius. .Laime nelaimėje.

Musu pąliktamvkraste žmones kenčia skurdą ir baimę. Neviltyje 
gimusio Tikėjimo iškelti į didvyrius, geriausieji tautos sunūs kovoja: 
laisvy žaliūky batalijonai nelexuzia varliokui kolonizuoti mūšy kaimo, 
vykdo- lietuvišky teisingam? ir baudžia 1 ’.Įnikus. Nepalaužtas dva
siu ję darbininkas atsisako pasirašyti padėkę. Stalinui už’išlaisvinimą. 
Mažažemis valstietis nenori priimti soviety jam dovanojamos žemės, 
'laukdamas, kol ję jam paskirs lietuviška valdžia. Studentas tyliai 
išklauso Lietuvos himny vien dėlto, kad bolševikai jį leidžia giedoti. 
Rašytojas nesuranda savo kūrybai temy,nenorėdamas liaupsinti svetimyjy 
sauvales. Tauta vieninga: gyventi ar mirti.

Mes atsidūrę laisvės kovy užuovėjoj. Tai mušimasis į krūtinę ir 
ne priekaištai. Tai tik drysus žvilgsnis teisybei į akis, realus 
padetieę vertinimas, - kaip ir pridera jaunimui. Ir išvados, kurias 
su logiška būtinybe turį pasidaryti sau kiekvienas lietuvis studentas, 
vyras.ir mergina: kuodas galiu prisidėti prieyvisos tautos vedamos 
laisvės kovos, kaip išpirksiu savo tunojimę užuovėjoj, kuo atsily
ginsiu už šiandien savo brolio liejamę kraujy?
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Laisvės kova nėra tai tiktai Nepriklausomybės atstatymas. Vergu 
tautai suteikęs laisvę,vponais jy dar nepadarysi. Laisvės kova - tai 
islaisvinimas žmogaus iš visy ir'vįsokiy priespaudy, kurios jį slegia: 
iš dvasinės ir materialinės verguvės. Tauta bus išlaisvinta liktai 
tada, kai lietuvis visu savo asmeniu - savo jausmais ir protu - pasijus 
|aisvas, laisvę vertinantis ir ja kitiems pripažįstantis žmogus: savo 
sėmės viešpats, savo žodžio ir elgesio ponas, lygus ministoriui ir 
amerikonui. Kai lietuvis kaimietis nebesilenks į riestainį, maldau
damas 'Žemės Banko paskolos, kai darbininkas nebebijcs ir neugdys neapy
kantos fabrikantui* galinčiam jį čia pat išmesti pr-' duris, kai stu
dentui nereikės ieškoti korporacijy, ar valdančios partijos protekci
jos, siekiant pavydėtinos VI kategorijos prosyto franto padėties, kai 
lietuvis muzikas, dailininkas, rašytojas turės visas sęlygas laisvai 
kurti lietuviškęję kulturę, kuri yra tautos buvimo pasaulyje tikslas 
ir apvainikavimas. Laisves kova ilga ir ja reikia vesti visais fron
tais.

Pagarba žmogaus asmeniui, teisė laisvai gyventi ir kurti - žo
džiai, gražus žodžiai, jei tauta, kurioje žmogui lemt:, gimti ir rea
lizuotis, neturės stiprios ir sayarankiskosvarmatūros, kuri vadinasi 
valstybė, arba jei toji valstybė tarnaus mažos tautos dalies sauvalei, 
pasipuošusiai kad ir gražiausiais raudono, rudovar juodo internacio
nalo Šukiais. Valstybė yra būtinas dalykas, tačiau tai kartu ir mūšy 
epochos, užsikrėtusios visokiy rušiy individą niekinančiu totalita
rizmu, siaubas. Ji turi būti priemonė, metodas, bet ne pati sau tiks
las. Ji yra efektyvi priemonė koordinuoti ir diriguoti ty ekonominiy, 
socialiniy ir politiniy sylygy visumę, be kuriy žmogaus laisvė tėra 
tiktai žavi utopisto svajonė. Konstruktyvi, tautos gyvenimo natūra
lines sęlygas ir internacionalinę ūkio raidę atitinkanti ekonominė 
santvarka, apsprendžia žmogaus vieta visuomenėj, pastatydama jį į ma
teriališkai savarankaus individo padėtį ir sudarydama sąlygas socia
liniam teisingumui įgyvendinti. Tautos pasirinktas politinis rėžimas, 
leidžięs radikaliai ir išmintingai pravesti kraštui būtinas socialines 
reformas ir garantuojas suverenines žmogaus ir^piliečio laisves, turi 
būti tautos irvjos uzdaviniy aukštumoj. Laisves kova - tai išlaisvi
nimas žmogaus iš ekonominio vergavimo privačiam ar valstybiniam kapi
talizmui, tai.socialinės nelygybes su visomis jos šaknimis panaikinimas.

Ekonominės krašto stnktūros atnaujinimas yra pirmaujanti sąlygą, 
tačiau dvasinis y žmogaus renesansas viską d .minuoja. 'Jei ekonominis 
liberalizmas, užykurio skverny įsikibę laikosi musu tradicinės parti
jos, tik teoretiškai tesugebėjo išlaisvinti žmogy,‘tai komunizmas, 
perdaug pasitikėdamas ekonominio determinizmo hipoteze, visai jį pa
miršo, ir jo sukurtoji santvarka pagimdė monstrę. Viską nulemia žmo
gus, kuriam skirta užmušti savyje bestiję ir viešpatauti pasauliui.

Žmogaus kova su bestija, niokojančia pasaulį. Viešpatavimas 
gamtos jėgoms, kurias jisai pats^išlaisvino ir nusigandovpamatęs, kaip 
jo paties išrasta mašina jį triuškina kajip kirmėlę,vnupučia.kaip dulkę. 
Lietuvis studentas, atsidūręs Vakaruose, visy žmogiškujy idėjy kryž
kelėje, turi būti reccptyvus kaip mikrofono membrana ir lietuviškai 
selektyvus. Gerai atrinkdami grudus nuo poly, mes atsiteisime Lietuvai 
parveždami jai dovany, įžiebę nors ir menkutę kibirkštį naujo tikėjimo 
į žmogy ir jo didelę paskirti, pasisėmę rieškučius mokslo, kuris padės 
pozityviniais metodais sukurti nauję, tikrai laisva.tėvynę.

Naujo žmogaus tipę suformuoti, laisvės., vėjus tėviškės laukuos 
sukelti galės tiktai naujivir jauni lietuviškos inteligentijos kadrai. 
Giliai idealistinį lietuviškę inteligentę, sugebantį savo idealo tar-
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ilybai pajungti konstruktyvinius ir pozityvinius galvojimo ir darbo me
todus, auginti ir branginti pasiėmė akademinės jaunuomenės sambūris 
"Šviesa", pasiryžęs veržtis | priekį, su musę tautos vėliauninko Vinco 
Kudirkos prašytais žodžiais: Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi.

Dr.K.Niaura

Faustas kirsa.

LAIMĖTOJAI

Kada_girdžiu dainas brangios, senos tėvynės 
iš lupę karžygię atgimusios tautos, 
Žiauriu kovę kare is pančię išrištos, 
Ir vėl dręsiau einu, aš vėl nenusiminęs.

AŠ stiprinuos garsais ir yyrę ir vadovių 
Kuriems skaidriai lengva* šventa tėvę našta; 
Nubudusi širdis kaip karžygio karšta,- 
Visę Ženklu garsai - visur laimėti kovę.

Regiu, štai kovose su armotom ir plienu 
Laimėtojais*žygiuoja Lietuvos kariai!
Tai*sūnus iš kaimę - gyvent ar mirt narsiai, - 
Ir švęs, laimėtojai, sulauktę laisvės dienę!

Trumpoj cian^kstes_z_i_n_i_o_s_t
- Tarptautinė Studentę Pagalba
Švedijoj,davusi anksčiau stud.

matę.
pabėgeliams pašalpas,kaip kad
sužinota is gerai informuotę
sluoksnię,yra švedu vyriausybės 
žinioje ir bet*koklę paramę duo
da tik su valdžios sutikimu.Pas
taroji gi,skaitydama,kad labiau 
pagalbos yra reikalingi Vienos,

Lokaliniai*šios organizacijos 
komitetai, iš ję kol kas tebe
veikia vienas - Uppsaloje, savo 
iniciatyva ir privačiai surink
tomis lėšomis kartais sušelpia 
keliasdešimčia kronę labai ri-
botę studentę-pabėgelię skaicię.

Pereitam S.ž.minėti du liet.me
Belgrado,*Varšuvos ir kt.studen
tai,negu čia esantieji iv.tautę 
pabėgėliai,pirmiau Švedijoj skir
tas sumas pervedė | užsienio sę-

dikai, gavusieji Šved.karaliaus 
leidimę studijuoti,kaip vėliau 
patirta, yra A. Rimeika ir E.
Varnauskas. -
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Į AKADEMINĘ LIETUVIŲ JAUNUOMENĘ ŠVEDIJOJE’

*
t

Kai plačioje Vakaru. Vokietijos žemėje kovo mėn. steigėsi Akademi
nės Jaunuomenės Sambūris "Šviesa", į v i s u s akademikus kreipėsi jis 
šiais žodžiais:

"Gyvename kritiška žmonijos istorijos laikotarpį. Des
truktyviu. totaliame idejp. sukeltas pasaulinis karas griu
vėsiais ir ašaromis bei krauju pavertė taikiu darbu ir 
triusu sukurt ę gyvenimu. Musų, tėvynės kūrybinis darbas tos 
pačios katastrofos buvo sugriautas, o didelė tautos dalis 
išblaškyta plačiose Europos šalyse.

Pasaulyje vyksta gyvas visuomeninip. idejp. psicholo
ginis fermentavimasis: iš vienos pusės gerosios žmonijos 
jėgos, įkvėptos demokratijos, žmoniškumo ir bendrojo tei
singumo pradp., bekaupianti medžiagines ir dvasines pastan
gas pasaulio taikai ii' teisei suburti, iš antros pusės - 
totalitariniai rėžimai destruktyviom, demagoginėm idėjom 
ir rezultate griuvėsiais paversta Vakarp. civilizacija.

Dietuvip. tautos kamienas šiandien veda atkakliausiu 
ir sunkiausię savo senos ir garbingos istorijos kovę už 
laisve, teisę, žmoniškumę. Kartu su didele tautos dalimi 
čia atblokštai gausiai lietuvip. akademinei jaunuomenei, 
laikinai atskirtai nuo realios tautos išlaisvinimo kovos, 
tenka didelis ir garbingas uždavinys pasiruošti pozity
viam dalyvavimui ūkinio, socialinio ir techninio atkū
rimo. Be mūsp aukšto profesinio pasiruošimo kovoje ir 
priespaudoje išvargusi tauta pareikalaus didelio visuo
meninio pasirengimo: pažinimo tu. pozityvip. demokratijos 
idejp., kuriu vardu tauta veda laisvės kovę ir pagal ku- 
rip. principus bus statomas laisvos Lietuvos valstybinis, 
socialinis ir.ūkinis gyvenimas.

Akademinėjlietuvip. jaunuomenę, karo audros.atblokš
ta į VąkžPCŲi.: žemę, kviečiama burtis į Akademinės Jau
nuomenės. Sambūri "SVIESA", kurio tikslai ir ideologi
nės gairės yra patiekiamos".

Mes akademikai Švedijoje, būdami neatidalomas visos mūsp lietuviš
kos šeimos narys, suprantame, kę nori šiuomi musp. kolegos mums pasaky
ti.

Mes ir patys jautėme visę laikę, kad ateities Lietuvai reikia kaž
ko naujo, neatgyvento ir nepasenusio. Ateities Lietuvai reikia ne.tik 
tyirtp lietuviu, bet ir sęmoningp piliečip., kurip jėgomis valstybė ga- 
lėtp. atsistoti į t i k r p demokratijp. tarpę.

Nė viena organizacija čia Švedijoj iki šiol nepajėgė žvelgti at
viromis akimis į dabartį ir ateitį. Niekas nesiėmė atsakomybės išauklė
ti tikrai ideologiškę laisvę mylintį ir joje įaugusį lietuvį. Tas di
delis ir be galo svarbus trukumas turi būti pašalintas! - Mes visad ap
šaukiami " neaiškiais’,' turime parodyti atvirai nuoširdumę ir susirūpini- 
mę Nepriklausomos Lietuvos ateitimi., kurį visados jautėme ir jaučiame.

Mes steigiame todėl čia Švedijoje Akad.Jaun.Sambūrio 'Šviesa" sky- 
rip.. Š.m.birželio 22 d4S»Stockholme,0dengatan 45 IV, įvyksta susirinki
mas. Visi prijaučiantieji akademikai kviečiami dalyvauti’.

Pagal demokratiškus principus ir .jaunas, sąmburib idėjas . pirmyn! - 
- Ir šviesa ir tiesa mus žingsnius telydi: -

Akademinės Jaunuomenės Sambūrio ".ŠVIESA" 
Skyriaus Švedijoj Steigėjai.
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... Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius 
telydi!

AKADEMINES JAUUUO-"EKĖS 'SAMBŪRIS
"ŠVIESA"

I. Tikslai.
1-. Kelti lietuviy akademinio jaunimo tarpe visuomeninės kultūros lygį, 

’orientuojantis į Vakary pasaulį, kartu gilinant tos kultūros tau- 
' tiška lietuviški pobūdį.

2. Riesti ir gilinti akademinės jaunuomenės tarpe žinias apie įvairiy 
krašty 'visuomeninę organizaciję, politinę santvarką, socialinį,

9 ūkini ir kulturinį gyveninę.
3. Ugdyti lietuviy jaunuomenės tarpe kulturingę santykiavimę, žmoniš- 

kumę-, skirtingy pažiūry toleranciję, asmens ir įsitikinimy gerbi- 
mę.

4. Ugdyti lietuviy jaunuomenės tarpe laisvės meilę ir gily humaniškę 
patriotizmę, suderintę su tarptautinio solidarumo idėja.

II. Ideologinės gairės.
1. Akademinė jaunuomenė, jungdamęsi įysambūrį visuomeniškojo lavinimo

si ir auklėjimosi tikslu, išeina iš pagrindino supratimo, kad pla
čiai suprasta demokratijos idėja yra tie natūralūs socialinio gy

venimo principai, kuriais savo tikslo siekdamas sambūris turi remtis.
2. Pasaulėžvalgai susidaryti paliekama visiška protinės kritikos lais

vė'. Kiekvienas žmogus yra laisvas tikėti ir praktikuoti kurię reli- 
giję arne. Vienokie ar kitokie įsitikinimai religijos atžvilgiu 
yra gerbiami.

3* Žmogaus su žmogum santykiavime galioja etinės normos^ kurios remia
si humaniškumo principais, išaugusiais iš daugelio tūkstančiy mėty 
civilizacijos. Roliginiy konfesijų veikla, tarnaujanti šiy princi- 
py įgyvendinimui, laikoma pozityvi.

4. Žmonijos pažangos tikslu laikomas žmogaus asmuoy- bendruomenės na
rys. Visa socialinė organizacija turi tarnauti žmogui, o ne daryti 
jį įrankiu totalitariniams ar metafiziniams tikslams. Politiniu 
santvarky kertiniu akmeniu laikoma žmogaus ir piliečio teisiy de
klaracija, paskelbta Didž. Prancūzę Revoliucijos.

# J. Sambūris nesiriša nei su viena kuria politine partija, tačiau sie
kia įgyvendinti lietuviy visuomenėje tikręję demokratiję, kaip ji 
suprantama Vakaruose (pav.Šveicarijoje, Skandinavijoje ir anglo-

• saksy tautose), tiek fašistinę tiek ir komunistinę ideologiję laiko 
priešingas save principams.

6. Sambūris laiko kiekvienos tautos teise tvarkytis viduje laisvos, 
nepriklausomos valstybės pagrindais, suderinant savo tautinius sie
kimus su tarptautinio solidarumo dvasia. Todėl kiekvieno lietuvio 
pagrindinis siekimas - atkurti nepriklausoma Lietuvos valstybę ir 
įvesti ję lygiateisiu nariu į Jungtiniu Tauty Organizaciję.

7. Išeinant iš bęndryjy laisvės principy ir ūkinės gerovės interesu in
dividui pripažįstama ūkinio veikimo ir iniciatyvos laisvė,subordinuo
ta socialinio teisingumo įgyvendinimo tikslui,tarnaujančiam organi
zuotam visuomenės gerovės kėlimui.
1946 m. kovo mėn.
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Žipios iš \V I S U R

-Vienytė š.m. gegužės 3 d. ra^. 
šo: -Į Hamburgą ,kaip-~ž±nia5^su
valiavo akademinis Pabaltijo jau 
nimas toliau studijuoti. Nors 
universitetas oficialiai nuo se
niau veikia, betgi pats moksli
nis darbas ir šiaip iš vis. uni
versitetinė nuotaika žymiai ne
pažengusi. Ypač studentai nusi"— 
skundžia bendrabučio patalpomis 
ir maistu. Gyvenimu sąlygos gali 
ma suprasti iš to, jog viename 
kambaryje susigrūdę gyvena 9-iO 
studentu. Tekiose sąlygose rim
tesnis mokymasis, kur reikia su
sikaupti, suprantama neįmanomas. 
Studentai maitinasi¥irgi nepavy
dėtinai. Gaut iš pasalios šį bei 
i? - gyvybinis reikalas, iš'viso 
reikia paminėti,_ jog m kiniai 
studentai gauna nedirbančią mais 
to normą.

-Del talkos Baltijos universi
tetui tas pat laikraštis geg-lOd 
rašo, kad Lietuvią Spaudos klu
bas paskutiniamevsavo susirinki
me antrą kartą iš eilės svarstė 
Baltijos universiteto klausimą, 
išklausę kelią BALE stabo narlą 
pranešimus šiuo reikalu, buvo 
vienbalsiai nutarta šią mokslo 
įstaigą kaip galint remti.-U-tui 
reikia mokslo knygą, mokslintą 
žurnalą, įvairiu laboratorinią 
įrengimu ir daugelio kitą reik
menų. Visa tai galima gauti tik 
iš Amerikos, nes karo -metu Euro
pos bibliotekos ir knygynai buvo 
sunaikinti c UNRR.A tam reikalui 
negali, skirti lesu. Baltijos uai 
versiteto ateitis priklauso nuo 
Amerikos prietelią dosnumo.

-Tuo pačiu reikalu dienraštyje 
"Draugas” geg.10 d. sakoma: -Kas 
geriau atjaus studentą, kaip stu 
dentas? Ir štai grąžą*broliškumo 
pavyzdį parodė Lietuviu Universi 
teto Klubas, surengdamas vakarą 
Europos lietuviams studentams 
knygoms pirkti. Garbe kelią paro 
džiusiems. -Toliau rašoma apie 
rengiamą kitą tokį vakarą, kurio 

tikslas bus surinkti vadovėlią iš 
amerikiečiu"studentą, lietuviu pro 
fesicnalu ir visą kitą, Antras šio 
vakaro tikslas: supažindinti Chi- 
kagos u-to studentus ir studentes, 
gyvenančius International House, 
su Lietiįva^J o s dainomis ir šokiais.

-Pagal Margutį !!Jaunoji Lietuva 
irgi sukruto pagelbėti įietuvią 
pabėgėliu būreliui Paryžiuje, ku
rie ten eina mokslą.

-Vakarą Vokietijoje 26-se liet, 
gimnazijose ir progimnazijose mo
kosi keletas tūkstancią jaunuome
nės. Kad ir sunki/'s tos "Vargo 
mokyklos" sąlygos, esant dideliam 
trūkumui ’priemonią, bet jaunimas 
nusiteikęs entuziastiškai Ir nu
gali visas kliūtis. Šiais mokslo 
metais numatoma išleisti apie 35^ 
abiturientą.

-Lietuvią Rašytoją Tremtinią 
Draugija yra išrinkusi TRbingėne 
savo valdybą, kurią sudaro: St. 
Santvaras - pirm., prof. V.Bir
žiška - vice-p., P.Andriušis - 
sekr., B.Brazdžionis - ižd. ir 
S.Zobarskas - narys.

-įsteigta Liet. Tremt. Ekono- 
mislą D-ja, kurios Centro Valdy
bos aii&esas yra: Tubingen, Lust- 
nauer Tor a.

-Tame pačiame Tdbingeno mieste 
yra kilusi susikūrusį ir A.J.S. 
"Šviesa’,' kuri greitai išsiplėtė ėo 
visos Vakarą Europos lietuviškąjį 
akad. jaunimą. Su gyvenamuoju metu 
jaunosyir aktualios įdęjos, kilą- 
sios iš amžių senos žmogaus kultū
ros bęi civilizacijos^ spontaniš
kai išreiškia musą aižiausios tau
tos dalies galvoseną ir "Šviesa" 
todėl susilaukia visai suprantamą 
dė mesį ir pritarimą. Jungimo ir 
bendradarbiavimo veiksnys tiesiog 
traukte traukia kiekvieną į jos ei
les. Ir steigiasi "Šviesos" skyriai 
visur kur tik yra nors nedidelis 
skaičius lietuvią akademiką.-
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\^--£jL-A<bč INE O RJHM) J A

Balf o T r J£vedj<-c j e
prof. yA.,.Starkus yra gavęs tokį, 
pranešimę lieęiantįyBalfo stipen 
dininkus: (rastas iš 5.VI.46.\

'JLietuviy Studenty Atstovybės 
prašymas čia gautas gegužės 2į'd. 
Balfo valdyba jį svarstė geguz. 
29 d. posėdyje Ir pasisakė pa-y 
lankiai ta prasme. kad buty ieš 
koma budy užtikrinti stipendijas 
bentytiems,kurie yra arti studi
ją. užbaigos. Kadangi sęmata Šve
dijai yra bemaž išsemta, todėl 
vasaros atostogy metu studentai 
turėtu eiti į darby, kad tuo bu-, 
du būty sutaupyta naujiems moks
lo metams.

Kokia suma stipendijoms bus 
galima rudens semestrui, paaiš
kės birželio mėn. gale. Čia daug 
pagelbėtu s tipeni in inky, darbu 
Įvertinimo komisija ir Jūsy (įga 
.lietinio) pastabos, kokiam skai
čiui asmeny, stipendijos būtu ti
krai^ reikalingo s. Stipendija ga
li būti pripažinta tik tokiam 
asmeniui, kuris n ri "studijuoti" 
ne dėl to, kad išvengty fizinio 
darbo."

-iš Svenska Akademiška Hjalpkom- 
mittėn (nemaišyti su Tarptaut.Stud. 
Pagalba) pirmininko prof.Nystrbm 
sužinota,ykad pati Sv.Ak./’j-ttėn 
jokios pašalpos vietos pabėgėliams 
studentams dabar neduoda. Jos vie
toj Statens Flyktingsnomnd išmoka 
60 paskoįy, kurios jau pereitais 
metais išdalintos tarp 3CO ieškan
čiu ir prašančiy.. Naujy. paskolų 
skirti visai nesą numatoma. Bet 
šiuo metuyvyksta ty paskoly. gavėjy 
mokslo pažangumo patikrinimas. Nu
matoma, kad 6-9, dėlyįvčairiy prie- 
žasčiy, atkris. Atsižvelgiant į 
tai, kad nei vienasylietuvis negau
na jokits paramos iš švedy,yir kad 
iš Balfo, pagalyvėliausias žinias, 
stipendijy skaičius.gali būti su
mažintas, yra pažadėta suteikti 
mums pirmenybę mokslo pažangumo ly- 
giaisyatvejais. - Stud. A-be todėl 
praneša,ykad visi kolegos parašytu
mėte prašymus, pridėdami pažymėji
mus - nurodymus ky esate atlikę 
siais mokslo metais. Prašymus siys- 
ti iki liepos 15 adresu:

Statens Flyktingsnamnd 
(ang.studielAn)

Valhallavagen 13' =Stockholm.

DIENOS KLAUSI M A I.
15-VI.

Šię dieny trispalvė iki pusės stiebo. Tylos ir susikaupimo minutė 
bėgančio ir kintančio gyvenimo rate.

Ši diena prieš šesius metus atnešė didelius įvykius ir milžiniškus 
pakitimus į Lietuvos gyvenimu. Nežmoniškas šiais amžiais kančias nesą 
lietuviy tauta nuo tos dienos.

Tačiau ar gana „ik vienai minutei susikaupti? Ar nereikia vieton 
kad nuleidus galvy - pakelti ję, vieton užmerkus akis - praregėt ir 
aštry žvilgsnį, nukreipti praeitin, į prabėgusius įvykius? Ne laikasyant 
svarštyklįy dėti tos netolimos praeities musy veikėjus.yNe studentiškas 
paprotys žvelgti atgal, kai gyvenimas žengia pirmyn. Tačiau nepamirškime!- 
iš klaidy mokomės; Ne veikėjai, bet įvykiai,.patys faktai turi būti at
gaivinti mūšy mintyse.Visomis savo proto pajėgomis turime pervertinti to 
meto visuomenini ir politinį gyvenimą. Kur mes stovėjome tada?. ./j? tei
singai galvojomėyir elgėmės musy tautos ir valstybės gerovės,jos laukian
čios ateities atžvilgiu? Ir taip iš praeities pasidarę tiesias ir tiks
lias išvadas suprasime kelię ateitin. jv

~ •'St.'Žodis" ,studenty ir akademiky“neperiodinis leidinys? Redaguoja Red. 
Komisija, Botvidsg.4 D (c/o Karlsson). Uppsala.—
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IŠ P R A G I E D R U i I Ų Tumas-Vaižgantas*

Ne anksti ryta nereikėjo jis kelti. Visai ne dėl to, kad nebūty 
buvę kam dirbti.3 ''-tik kad pavasario ar vasaros rytas perlabai vylingas, 
šoksnis lovos Napalys* mieguistas. yJaunam daugiau reikia miego; per 
saulėteką gi_jisysaldžiausia: rytmečio miego valanda atstoja dvi, tris 
valandas vidūnakciy. Sverdakuliuoja nabagėlis; štai štai, apvirs atgal 
| |sildyt^ patalą. ■ Bet ne, persiveikia; lenda su visa baltapluke galva 
1 praustuvę tikvpasemto šalto vandens.

Brrr... ušo.ioja, vis dėlto prausias, o jaunas kraujas muša i veidą; 
veidas degte dega, ausys liepsnote liepsnoja, patrintos maudyklėje. 
Napalys jaučia, kaip paraudo visa prausiama burnos ir sprando oda. Ryto 
vėsumas suvirpino visą kūną. Nusipurtė. Iretuojau sujudo, atbėgo nepa- 
tingęs kraujas j. rišę odę. Nelyginant, bitės, pąjutusios pavojumą is 
oro.' Pasižiūrėjo pro landas. Kas čia? Nieko nėra? Tai ir ačiū Dievui, 
būkite viduje visos ramios... Ir nebešalta.

Ima is arklides sty arklelį. Jis rytą taip pat nerangus. Eina, 
atsispirdamas, pasirąžydamas, paskutinę koją ištiesdamas.

- Na, na! Ne vagis veda, ką čia eini,‘koją atkišdamas? Ar perserg- 
sti mane, kad tave vogs? Tai garimas daiktas - tu geras darbininkas. 
Tik as tavęs nepaleisiu* nebijok! Krašte pasaulio pavysiu ir vagi pas
maugsiu. .. Eikš gi, eikš!

v Žirgelis eina, gardžiai atsigeria tyro šalto vandenėlio; pasipurto, 
is pradziy vienais karčiais, paskui iryvisu kūnu; pajutęs ant s?što nu
garos jauną vieką, pilną gyvybės, visiškai atsipeikėja ir jau sparčiu, 
nebe tingiu žingsniu žengia ten, kur vakar paliko plūgą ir nebaigtą 
varsną.

Aplinkui viskas atbunda ir ima Napalį džiuginti pakeliui.,
Štai, žvirblis purptelėjo iš palėpės'ir taip pat nusikratė, kaip 

Napalys ir jo žirgelis. Napalys j j. prakalbino:
- Ką? gera buvo su patele puky paduknyję?
Žvirblis neatsakė. Tik paleištuvingai žvilgterėjęs i Napalj., 

spurstelėjo i tv -rą savo papurusio apdaro plunksnelių pasitaisytą.
Štai, juoda, sušiurusi ir pikta, kaip ragana, kaimyny senutę. Ji 

krest krest i. vieną saĮ|. Kažin ką atsiminus, dribt dribt‘j. priešingą 
salą.y Sustojo, mostelėjo ranka, lyg ir čia paklydusi; burbtelėjo kažin 
ką kažin kam ir sugrąžo atgal namelin. lšyten girdisi piktas viedry 
dunksėjimas ir nervingas katilėlio lanko džanksejimas.

Napalys norėtu ir jai šuktelėti:
- Senei, senei! Bene padėti?
Tik bijo, kadęnevapibartą, iš jos tai, neilgai laukęs, gausi.
Štai, mergaitė is patalo, lyg bernelio glamonėta, išsprunka. Nu

sigandus, bailinga, bet linksma. Tik visi gausūs piaukaiypušine padri
bę; .ir drapanyypermaza. Matyt, manė vienai akimirkai teišmoksianti pa- 
šalėn ir sugrosianti apsigerbtu.

Napalys ir tai pamate: jis visa matė ar atspėjo, ir šūktelėjo, 
pabaidydąmas ranka:

-Štįš, miego pereksle!

*) pereitame mėnesyje sukako 1J-ka mėty nuo Tumo-Vaižganto mirties.
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