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Kai pasirodė "Studentų Žodžio"I-mas numeris Švedijoje, labai 
nevienodais jausmais jis buvo sutiktas. Nebūtų visai tikslu dabar 
smulkiai analizuoti, kis darė tuos jausmus tokius maišytus. Pasi
tenkinkime konstatuodami tik tą lietuviškos išeivijos reagavimą^ 
kuris, ryšium! su leidinio pasirodymu, buvo taip aišklai^matomas ir 
jaučiamas. Šito gi jau ir užteks pateisinti laikraščio išėjimą ir 
reikalingumą toliau tą darbą tęsti.

I-mojonumerio trumpame įžangos straipsnelyje nebuvo detališkai 
nurodyta "St.Ž~io" apimtis.Nebuvosuformuluota į punktus jo programa, 

” Tas pat prierašas-"neperlodinis leidinys"-o taip pat ir^kitos smul
kmenos kalbėjo da,ugiau apie atsitiktiną būtinybę, kylančią iš gy
venamojo momento, kuri iššaukė "St,Ž-io" pasirodymą, negu apie nuo
dugnų pasiruošimą sistematimgam sausdinto žodžio gaminimui. Ta bū
tinybė, tas pradmės impulsas pakankamai aiškiai nesakomas".studentų 
Švedijoje metamu dienos šūkiu į glaudesnį ir efektyvesnį bendradar
biavimą. Praktiškam šio Šukio vykdymui toliau ten pat skaitome 
kvietimą į diskusijas, išsiaiškinimą ir per tai į pozityvų darbą

Nežiūrint šių visai nedviprasmiškų pasisakymų,tuoj pat norė
ta "St.Ž-je" ieškoti to kas neva "paslėpta1', ar išnaudoti tai. kas 
atsitiktinai galėtų būti paranku. Nei viena nei antra žinoma "St. 
Z-io" nepakeitė. 0 tačiau iš eilės turėjęs būti laikraščio 4-tas «
nr«, kaip matome,išėjo kitu pavadinimu - "Šviesa".

Kodėl taip įvyko? Kas privedė prie SBviesos"?
Atsakymo toli ieškoti netenka. Jis čia pat kasdienybėje, 

jis išplaukia iš mūsų pabėgėlių visuomeninio - organizacinio tvar
kymosi, žinoma jei į jį Žiūrėti mus laukiančios ateities akimis. 
Tai įvairios vis besikartojančios blogybės tame tyarkymesi, kurios 
ir privedė prie naujų,efektyvesnių darbo kelių ieškojimo.

Senų įpratimų, koneefv.atyv> žmonėms pr-ogresasLlr sumodernėjlmas 
yra sunkus, tačiau jaunos dvasios akademikui, matant reformų rė
kiančias blogybes, užmerkimas akių yra nusižengimas,. Jaunos jėgos 
gal dar neprityrusios reformų pravedimui, bet jos jau subrendusios 
savystoviam galvojimui. Ir joms krinta atsakomybės dalis dėl mums 
bendro darbo tinkamo atlikimo. • •

Kadataip atviromis akimlsstovi jaunas akademikag prieš da
barties faktus ir prieš jo laukiančius ateities uždavinius, jis 
supranta, kad dabar viena pareiga jam reikli atlikti - tai blai
viai sekti gyvenimą ir mokytis-ruoštis-1avintis• Tada jis galės 
būti tikras, kad tėvynei pašaukus atlikti kokią nors pareigą, jis 
išvengs tų blogybių, kurios dabar taip rėžia akį. Tik paruošęs 
save Lietuvos kultūriniam, visuomeniniamir politiniam gyvenimui, 
jis galės prisidėti prie nepriklausomos valstybės įvedimo į tikrų 
demokrati jų tarpą,

Kyla- tik klausimas - kaip atlikti tą visuomeninio ruošimdšl 
ir lavinimosi darbą, jei šis visų pirma reikalingas visuomenės (LOZOraiCIlĮ
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ŠVIESA Nr. 1 psi. 2
kurioje jis turi normaliai tarpti* Mūsų sąlygos gi toli net nuo mi
nimaliai normalių*

Tačiau, nežiūrint to, tos gyvybinės problemos buvo gvildenamos* 
Liet, studentas Švedijoje tuo būdu priėjo prie "8t, Ž-io". Jis mėgi- 
no šiuo keliu jas išspręsti, bet greit įsitikino, kad tai nepakanka
mai efektyvus kelias, Pasirodė, kad^reikia daugiau suburtų jėgų, ko
kios nors platesnio masto,ir tuo pačiu naujos,organizacijos, kuri 
šiuo metu galėtų atstoti tas reikalingas normalesnes sąlygas *

Kaip tik šiuo metu aikštėn išeina A.J.S’jSviesa". Trečiame "St. 
k-io” numeryje skelbiama jos .' ' tikslai ir ideologinės gairės. 
Ką ir kiek naujo atneša šis sambūris į minėtų problemų sprendimą, 
nebėra reikalo analizuoti* Už tai kalba tie patys tikslai ir ideol* 
gairės. Paminėkime tik, kad 3-člame numeryje kartu įdėtas sambūrio 
iniciatorių atsišaukimas nelieka be atgarsio, - visur kur yra nors 
kiek akademikų, steigiasi "Šviesos" skyriai* o jų tarpe matosi ir 
" S vedi jos'” Švi esą ".

Lietuviškam s'ka'de'miniam jaunimui būtinos bendros.evoliucijos 
kelias surastas ir esamose sąlygose; Sambūris jungia jaunąsias ‘jė
gas į plataus masto'ir tvirtų auklėjimosi pagrindų organizaciją. 
Jis tuomi Visai priartėja pria minimai indųJsąlygų sudarymo visuo- ■ 
meniniam., brendimui lietuviškuose rėmuose. " .... .• ..

"St.Žodis", ieškojęs, kaip kad aukščiau skaitėme, tų ar panašių 
problemų sprendimo, dabar visai suprantamai įsijungia jau į pozityvų 
darbą. Su "Šviesos" ideologija eidamas,laikraštis sieks prisidėti 
prie bendrų tikslų įgyvendinimo - per mūsų pačių auklėjimąsi paša
linti įsisenėjusias blogybes ir duoti Lietuvos kaimui ir^miestui 
naują žmogų* Laikraščio apimtis^ir paskirtis, tilpdama tarp "švie
sos" idėjinių gairių, įgauna aiškius ir tvirtus pagrindus. Jis tam
pa liet, akad. jaunimo plačioje V,Europoje organu ir per ateities 
tarpusavio tvirtesnius ryčius jo gyvenimo mažyčiu atspindžiu. Į tą 
jaunimą laikraštis "Šviesa" išeina su V,Kudirkos žodžiais:

"Kol dega krūtinėj šventa ugnis toji,
Kur traukia prie darbo ir duoda tiek vieko, 
Jog menkas ir silpnas tu milžinu stoji.
0 dirbk... kad neitų ugnis ta ant niekų. "
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Dirigizmas ar liberalizmas ?

Klasiškoji ekonomikos mokykla teigia, kad konstitucinės teisės 
organizmai negali ir neprivalo"daryti Jokios į ekonominių įvykių rai
dą. "Laissezzfaire et laissez passer, Is monde va de lui meme". Besą—f 
loginis šio principo observavimas išvirsta praktikoje į nepažabotą 
kapitalizmą, kur jungtinius kapitalus kontroliuoją privatiniai orga
nizmai - trustai - turi savo rankose visas priemones kontroliuoti 
krašto ūkį ir net daryti įtakos į pasaulinę ūkio sistemą. Tokiu būdu 
ideališkasis liberalizmas tikrumoje tik paruošia kelią dirigizmui, 
vykdomam ne valstybės ir jos organų, bet privačių organizmų. Privatus 
organizmai - trustai ar asmenys - diriguodami ūkio sistemą, žiuri tik 
savo pelno. Krašto ūkio ir gyventojų gerbūvio kėlimas jiems tėra tik 
antraeilis dalykas; tai tik priemonė pirmutiniajam tikslui - asmeniš
kam pelnui - siekti, o ne tikslas pts sau.

Šią liberalizmo neišvengiamą degeneraciją denonsuoja totalitarii' 
nės politinės ir ekonominės koncepcijos. “Įsi tikinusio s, kad idealusis 
liberalizmas yra neįmanomas, jos pakeičia jį absoliutiškuoju dirigiz- 
mu, vykdomų valstybės organų ir valstybės interesų vardan. Tokiu bū
du prieinama prie etatizmo. Turint galvoje, kad ekonominė priklauso
mybė neišvengiamai veda į politinę priklausomybę, aišku, kad etatiz- 
me negali būti jokios kalbos apie asmens arba visuomenės laisvę. In
dividas padaromas besąlyginiu valstybės /arba visuomenės/ vergu, ir 
traktuojamas tik kaipo milžiniško mechanizmo atskira dalelytė..h 

Liberalizmas ir kapitalizmas ' ^suskaldo visuomenę į antagonis
tiškas, griežtai vienas kitam priešingų interesų, klases. Kapitalą 
kontroliuojanti klasė, siekdama vis didėjančio pelno, stengiasi pa
vergti savo interesams proletariškąją klasę. Darbininkų interesas - 
iškovoti sau kiek galima geresnes gyvenimo sąlygas ir kiek galima 
daugiau asmeninės laisvės: laisvės pasirinkti darbą, laisvės organi
zuotai kovoti už savo padėties pagerinimą ir siekti aukštesnio pra
gyvenimo standarto. Tokiu būdu kyla marksizmo ideologijos pagrindan 
padėtoji klasių kova.

Ekstremistinės kairės /marksizmo/ klasių kova siekia beklasinės 
visuomenės, t.y. visuomenės narių ekonominio gerbūvio standartizaci
jos, visų žmonių niveliacijos ekonominiu atžvilgiu. Teorijoje to pa
ties tikslo siekia ir ekonominė fašizmo koncepcija - niveliacija yra 
ekonominio totalitarizmo oficialusis tikslas. Tačiau praktikoje ir 
Viena, ir kita totalltaristinė doktrina susiduria su nenugalimomis 
kliūtimis, kylančiomis iš paties žmogaus, kaipo tokio, psichinės kons 
brukcijos. Individas nėra visuomenė, padalinta ip atskirų vienetų 
skaičiaus, bet visuomenė yra moraliai, psichiškai, fiziškai,išorės 
ir vidaus atžvilgiu, skirtingų individų suma. Beklasinė visuomenė, 
siekianti suniveliuoti visus žmones, yra ne tik utpija, bet net pa
vojingas eksperimentas, galįs pasidaryti rimtu stabdžiu civilizacijos 
ir kultūros progresui.

Ieškant geriausios išeities iš politiškai - ekonominių doktrinų 
painiavos, pirmoje eilėje reikia neužmiršti nuolat vykstančio idėjų 
evoliucijos proceso, Gyvenimas yra dinamiškas, o ne statiškas; jam 
tvarkyti negalima nustatyti pastovių dėsnių, nuo kurių vėlau nebųtų 
nei kiek nukrypstama. Ekonomika nėra sausas, tikslusis mokslas, ku- 
kuriame matematinėmis formulėmis ir ir kalkuliacijomis būtų galima p 
prieiti absoliutiškų išvadų; joje net eksperimentai neįmanomi. Nūs-
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tatant ekonominę - socialinę programą, tegalima tik ųžbreėžti ribas, 
kuriose .turėtų vingiuoti ekonominių reiškinių kreivė, kitaip sakant, 
nustatyti socialinių reiškinių "grindis ir lubas". Net ir tokie dės
niai negali būti laikomi absoliutiškais amžinybės atžvilgiu* Visuo
menės istorija, kiekvieno individo istorija, rodo nuolatinę evoliuci
ją; evoliucinuoja net kiečiausi Įsitikinimai.

Iš šių refleksijų aiškėja valstybės, kaip sociališkai - ekono
minių reiškinių arbitro, funkcija. Nieko nebėra į kairę nuo dirigiz- 
no, taip pat, kaip nieko nebėra Į dešinę nuo liberalizmo. Naujų for
mų neišvengiamai tenka ieškoti erdvėje tarp tų dviejų doktrinų. Ir 
viena, ir kita, taikomos integraliai, neišvengiamai išvirsta į indi
vido pavergimą, ar tai būtų absoliučiai egoistiško kapitalizmo, ar 
absoliučiai egoistiško etatizmo naudai. Nepasiduodant demagogiškai 
radikalių priemonių apoteozės ir kompromisinių kelių niekinimo pro
pagandai, reikia ieškoti kelio, kuris sujungtų teigiamąsias libera
lizmo ir etatizmo savybes, būtent, tokio kelio, kuris, apsaugodamas 
silpnesnį vienetą nuo stipresniojo išnaudojimo, drauge neužkirstų 
individo laisvei ir civilizacijos progresui. Tai kaip tik - valsty
bės funkcija koplikuotoje sociališkai - ekonominių reiškinių visu
moje.

Valstybė pirmoje eilėje turi nustatyti "grindis” - tą minimali- 
nĮ ekonominio gerbūvio standartą, kuris turi būti kaip galina aukš
tesnis, ir kurį valstybė turi garantuoti kiekvienam dirbančiam pi
liečiui. Tačiau Valstybė turi ne tik leisti, bet ir remti privačią 
Iniciatyvą, be kurios neįmanomas joks progresas. Kadangi neribotas 
laisvos iniciatyvos toleravimas yra tolygus liberalizmui /su viso
mis jo negiamomis pasėkomis/, valstybė turi nustatyti ir "lubas" - 
žą maksimalinį pelną, gaunamą iš privatines ekonominės veiklos, kurį 
visuomenė gali toleruoti be neigiamojo kapitalizmo iškilimo pavojaus» 
Todėl nustatant pelno "lubas" turį būtf.miūi?iijaj:kad}ais pelnas tega
lėtų tarnauti asmens gerbūvio kėlimui virš standartinio lygio, bet 
nevestų 1 gėrybių ar gamybos priemonių kapitallzaciją,_kad pelnas 
nebūtų įmanomas be asmeniškų pastangų - darbo. Tokiu būdu butų gali
ma pasiekti ir beklasinės visuomenės - beklasinės gerąja prasme - 
kur kiekvienas visuomenės narys būtų neišvengiamai įtrauktas į dar
bo procesą o

"Grindys ir "lubos" negali būti pastovios, bet kintami dydžiai. 
Drauge su ekonominio gyvenimo evoliucija, su kultūros ir civilizaci
jos progresu, tūri taip pat kilti ir minimaliai garantuotas pragyve
nimo standartas, taip pat ir maksimaliai vieno žmogaus naudojimui 
leistinų gėrybių, suma. Valstybė pati, norėdama pasidaryti absoliutiš
ku savo piliečių viešpačiu,negali pasiduoti superpr-odukcijos kapita
lizmo pagundai, nes tai ją nuvestų brutalaus etatizmo keliais.

Vykdydama savo arbitracinę funkciją, valstybė turi naudotis di- 
rigizmo priemonėmis: nacionalizacijomis ir preventyvinials mokes
čiais. Tačiau ji, norėdama išlaikyti aukštumoje demokratiškąjį lais
vės idealą, turi taikyti tas priemones labai atsargiai, visu rimtumu 
saugodamasi jų pernaudojimo ar' panaudojimo piktam - etatizmui sustip
rinti .

Tokių ekonominių - socialinių idėjų praktikavimas, atsisžvel- 
giant’į problemų jautrumą ir tą lengvumą, kuriuo jos gali iškrypti į 
žalingas ekstremistines kapitallmo af etatizmo formas, tegalimas tik 
tokioje valstybinėje santvarkoje, kurioje skrupulingai laikomasi de- 
demokratijos dėsnių. Tauta, per savo periodiškai perrenkamus atsto- .. 
vus, turi turėti galimybę nuolat kontroliuoti vyriausybės veiklą ir 
skatinti ją nepasiduoti liberali utinei stagnacijai. Iš kitos pusės, 
nelegisletyviniai rūmai /sudaryti ekonominių korporacijų ir mokslo 
atstovavimo principu/ turi saugoti, vyriausybę nuo iškrypimo į otatiz- 
mo.

L.-L. Kovas
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ŽVEJŲ DAINA

Aštriom viršūnėm taškydamos -

Nuo smėlio kranto į tolį blaivą

verpetais švaistydamosJuodais

Plukdinkit, neškit mus baltą laivą

Ei, 5žkit, siauskit, putotos bangos

Į gintarynus dugno užburtą

Audringoj juroj žvejojame

Kaip baltasparnės bangų žuvėdros

'o melsvą jurą skrajojame 

Nors kartą, vy^. pakelkim galvas, 

Bangoms krūtinę statydami’

Tai veltui vėjai, nuožmiai sustaugę,
O

gelmę, kaip mirtį baugią,

veidą taškydami,

Nuplėšim baltą nuo stiebo būrę -

Į gelmę Vairą skandinsime!

Tik karštas širdis draugėn sukūrę,

Valia geismingai per audrią jūrą

Į krantą laivą plukdinsime.

Jau leidžias saulė-liepsnomie
švaisto,

Ir krinta bangos murmėdamos.

Kaip paukštis laivas į krantą 
plaukia,

— Kur visą dieną vienystėj laukia

zūs jaunos sesės ilgėdamos.

psl.į?
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$ VISUk —BBSS
AUKŠTOSIOS MOKYKLOS LIETU
VOJE 1945-46 METŲ ŽIBIOS 

GALE
Universitetai Vilniuje ir Kau

ne, Vilniaus Pedagog. I-tas, Vil
niaus Meno A-ja, Kauno Kunigų S-ja 
Žemės ūkio A-ja/dabar Kaune/, Kau
no Ir Vilniaus Konsarvatorijos.

Išvardintose mokyklose mokosi 
per 5000 studentų. Jų tarpe 65$ 
merginų0 Tautybėmis: 95/ lietuvių 
ir 5^ svetimtaučių.

Vilniaus u-te veikia 7, Kauno 
3 fakultetai. Dėstomoji kalba lie 
tuvių.

Komjaunimas lietuvių stud, tar
pe pasisekimo neturi. Solidarumas 
didelis. Iš Maskvos yra atsiųsti 
spec."politrukai", prorektoriais 
auklėjimo reikalams vadinami. Prie 
Vilniaus u-to tokiu prorektoriumi 
paskirtas rusas Malkov, kuris, kas 
3-čia, 4-ta diena, šaukia prof-rių 
susirinkimus. Anot Malkov, profe
soriai sovietų valdžiai nedėkingi 
Geromis maisto kortelėmis aprūpin 
ti, visdėlto esą labai pasyvus. 
Nerašo politinių straipsnių, ne
veda pol. agitacijos, neprisideda 
prie soc. rungtyniavimo.

Mokslas u-tuose nemoksimas, Vi
si st-tai gauna stipendijas:- I ir 
II kurso - 160 rbl. mėnesiui; vy
resniųjų kursų - 185 rbl. Studen
tų dalis gyvena bendrabučiuose. 
Gauna šiltus ir su elektra kamba
rius, už kuriuos reikia mokėti 10 
rbl. mėn. Apskritai paėmus, s-to 
gyvenimo sąlygos yra sunkios. 
Stud, valgyklose maistas labai 
menkas. Kas gyvena privačiai /60/> 
dažnai neturi kuro, elektros . 
Tenka mokytis šaltame kambaryje, 
naudojant ’’koptllką" /savo darbo 
lempa be stiklo/.

Kas svarbiausia ramiai miegoti 
negalima: kiekvienu momentu gali 
pasibelsti į duris!

Studentai dainuoja savo mėgia
mą dainelę:

"Fortūna, esu ubagas.
Apleidai tu mane,,."

Tų visų sunkumų nepaisant,s-ja 
n-riai_mokosi ir per soįidarumą_ 

daug ką nugaliu /pagal LAIC/

"IŠDAVIKAI"
Pagal Lietuvos Liaud. Komis, 

Tarybos nutarimą Mykolas Biržiš
ka ir Vincas Krėvė-Mickevičius, 
kaip "tėvynės išdavikai", paša
linti iš Lietuvos Mokslų A-jos 
tikrųjų narių sudėties./iš A.L.B/

V o k i e t.'.i j a
INFORMACIJA STUDENTAMS
Šiuo pavadinimu Centrinė Stud. 

Atstovybė Vokietijoj leidzlainform 
leidinį. Gautame Nr.8 yra paduoda
ma Studentų Tarybos I suvažiavimo 
protokolinis aprašymas. Įdomūs, 
nors ir trumpi, Tarybos atstovų 
ir Zoninių A-bių atstovų praneši
mai, kurie, apskritai paėmus, kal
ba apie gana sunkią studentų padė
tį, tiek studijų tiek ir organiza
ciniu atžvilgiu. Iš C.S.A-bės dar
bų pranešimo matyti, kad nežiūrint 
visų kliūčių "šiandien visa eilė 
blogumų yra atpuolusi" -Ižde pa
jamų, kurias sudarė rinkliava 
tarp studentų ir Balfo parama,iki 
bal. mėn. buvo 180.000 RM. Pašal
pų.išmokėta loo.ooo RM. Ateityje 
laukiama L.R,K., pervedimo iš Balf. 
pašalpų apie 300.000 RM. Be to yra 
pažadėjęs paremti ir "Caritas’.'

9-tame "Informacijos Studentams 
nr-jė patiekiama”Ištisai Liet.Stud 
Cerutr. A-bės Vokietijoje statutas. 
Kartu yra ir kreipimasis Į kolegas 
dėl žadamo leisti vienkart, infor, 
-propog. leidinio apie liet. stud, 
studijuojančius užsienyje./SĮ krei 
pimąsĮ dedame kitoje vietoje išti
sai, Rt/

BALTŲ U-TO MOKSLO PERSONALAS 
HA MB URŠE

Pagal "Latviju Zinas" paskelbtą 
Baltų Un. Hamburge mokslo person, 
sąrašą Archit, ir Inž. fakultetas 
turi 14 profesorių. Tarp jų lietuv 
viškos pavardės nematyti. -Chemi
jos fak.: šprof, tarp kurių ir 
prof. P. Jučaitis, -Mech. fak.s 
9, jų tarpe J.Čiurlis.-Meno, muz. 
ir sporto: 6, nei vienos liet.pav.
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Filolrfilos. J 24, Jų tarpetprof. 
M.Biržiška, prof. J .Puzinas, e.o. 
prof.Mačiūnas, lėkt, Čepėnas,_e. 
o .prof. P.Jonikas, e.o.prof. J. 
Balys. -Ekon.ir teisių: 14, jų 
tarpo: prof. V.čapas, prof. S. 
Žakevičius, prof. V.Stanka, prf, 
D.Krivickas, lėkt. K.Mackevičius, 
lėkt.’S.Stankus. -Mat-Gamtos: 27, 
tarp jų: prof. V.Biržiška, lėkt, 
L.Kačinskas, lėkt. K,Rindziavičius 
lėkt. I.Saldukas, e.o .prof. V.Vi
limas, lėkt. P.Gruodis. -Žem.ūkio: 
17," J e.o.prof. E.Žubečkis, prof. 
J.Krikščiūnas, e.o.prof. B.Povi
laitis, prof. K.Alminas, prof.V. 
Katelė. -Medic.: 16, tarp jų: 
prof, J.Zu’okus, lėkt. V.Labokas, 
o.o,prof. K.Valteris, asist.V. 
Ivinskis,'e.o.prof. P.Stančius^ 
asist. P.Bunauskas., prof.K,Ože
li s.

UNIVERSITETO VĖLIAVA yra to
kia: ant balto dugno trys lan
guotos aukso linijos. Spalvos: 
balta įr auksinė.

PRIĖMIMAS Į U^Tį vyksta pagal 
griežtai nustatytą tvarką..Reikia 
paduoti prašymą ir laukti pakvie
timo. Sąrašai paruošiami ir įtei-> 
kinai patvirtinimui. Daugeliui, 
kurie atvažiavo savo iniciatyva, 
tenka gerokai nusivilti.-

STUDENTŲ STOVYKLOJE /ZOO CAMP/ 
gyvenimas vykasta pagal koledžų 
tvarką. Privalomas gimnastikavi- 
nasis, 1 vai. savaitėje- plaukymo, 
valanda bokso/studentėms - kas 
nors lengvesnio/ ir vienas iš 
sportinių žaidimų.. Sporto prie
monės ir aikštės bei basonas taip 
pat parūpinta. Pakviesta 12 spor
to instruktorių iš žinomų pabal
ti e čių sportininkų.

REMONTAS U-TO PATALPOSE vyks
ta sparčiai. Vienoje patalpoje 
men, V.Krūmines,.kuriam patikėtas 
u-to dekoravimas, dirba prie mil
žiniško Lietuvos vyčio.

"Informacijoj Studentams" apie 
tą pati u-tą Studentų Tarybos I 
suvažiavime Įdėtas toks"telegrafi
nis" vieno coli, pranešimas ^'Pa
baltijo univ. tvarkomas latvių. 
Kaistas blogas. Darbo nuotaikos 
blogos. Busimoji atstovybė bus 
pripažinta anglų kar. valdžios."-

AUKŠTIEJI TECHN. KURSAI
Aukštojo mokslo siekiąs mūsų 

jaunimas nebetelpa UNRRA’os bei 
vokiečių aukštosiose mokyklose. 
Todėl Liet. Inžinierių Tremtin. 
Draugija steigia Aukštuosius 
Technikos kursus. -Kemptcne','Vy
tauto" stovykloje, veiks šių kursų 
statybos skyrius. Dėstys V.D,U-to 
dėstytojai /prof. J.Šimoliūnas, 
prof. S.Kolupaila, doc. K.Krikš
čiukaitis, adj . J.Daniliauskas, 
vyr..asist. Zalubas ir kiti/pa- 
gal V.D,U-to Statybos fak. stat. 
skyriąus programas. Vasaros sem. 
prasidėjo birželio 1 d.-/Naujion/

Danija
Danijos liet, laikraštis "Lie

tuvių Žinios" kuriam laikui buvo 
priverstos sustoti. Dabar Liet, 
Stud.-A-bė Danijoje laikrašti 
leidžia toliau, kuris be kita ko 
praplėstas iliustruotu "Skautų 
Kampeliu'.'

Švedija
"ŠVIESA"ĮSISTEIGE
Geg. 22 Stockholme, kaip kad 

buvo skelbta "St.Ž-io" 3 nr-je, 
įvyko A.J.S-rio "Šviesa" skyriaus 
Švedijoj steig. susirinkimas. Be 
bemaž visų stokholmiškių studen
tų ir keletos atstovaujačlų kolegų 
net iš Gbteborgo, bei Uppsalos, 
susirinkusiųjų tarpe matėsi ir vy
resnieji akademikai, kaip antai 
prof. Kazlauskas, doc, A.Vokietai
tis irkt. keli Stockholmo Intel.

Susirinkusiųjų-pritariančiųjų 
veiduose ir trumpose diskusijose 
jautėsi tvirtas pasiryžimas skyrių 
steigti nežiūrint iš kur ir tyčia 
ar netyčia kiltų klūtys. Kasdieni
nio gyvenimo pavyzdžiai jau_per 
daug aiškiai kalbėjo apie būtinu
mą šios naŲjos ir jaunos savo dva
sia Šviesos tolesniam liet, 
visuomeniniam veikimui.-Išsiaiški
nus klausimą, kas gali būti nariais 
į skyriaus sąrašą įsirašė visi ti
krieji studentai. Išrinkta 3-jų 
asmenų valdyba. Gale"klausimuose 
ir sumanymuose"pasiūlyta artimiau
sion valdybos veikimui uždaviniai. 
Susirinkimas baigtas prof. Kazlaus 
ko ir doc. Vokietaičio sveikinimo 
irlinkėjimo žodžiais**. /Krsp.Jv.
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TREMTINIAI LIETUVIAI S T U D E N -

TAI UŽSIENYJE

Nacių karo mašinai sugriuvus, Europos kontinentas paliko nusėtas 
lavonais ir griuvėsiais, masėse viešpatauja dvasinis ir moralinis skur 
das. Šimtai tūkstančių įvairių kraštų piliečių^šiuo metu negali grįžti 
į savo gimtines ir gyvena tremtinių gyvenimą, Šiaurioji nacių ranka pa 
lietė didelį skaičių ir mūsų studentijos. Apie 25oo lietuvių studentų 
gyvena vakarų demokratijos išvaduotuose kraštuose, virs 2ooo vien tik 
Vokietijoje /anglų, amerikiečių ir prancūzų zonose/.

Dėka UNRROS ir karinės valdžios įstaigų šiuo metu jau tęsia studi
jas apie 18oo lietuvių studentų įvairiuose vokiečių, Pataitės ir UNRRA 
universitetuose. Aktyviai kovoję prieš nacių okupaciją Lietuvoje ir 
pragariškas kančias pakėlę "Gražiojoje Vokietijoje',' dabar turėdami pa
kenčiamas gyvenimo sąlygas, turim nepamiršti, kad priešuakis dar stovi 
milžiniški darbai: profesiniame pasiruošime ir musų krašto bylos reika 
luošo. Mūsų kraštas kenčia raudonųjų terorą. Likę tėvynėje kolegos ve
da žūtbūtinę kovą prieš rytų slibiną. Negalėdami tiesioginiai padėti 
savo tautiečiams esantiems tėvynėje, bent santykiaudami su Vakarų de
mokratiniais sąjungininkais, palikime.jiems įspūdį, kad nes ir visa 
mūsų tauta yra verta laisvės ir galime kaip^lygus partneris rungtyniau
ti visose kultūrinėse srityse su kitais kraštais.

Mūsų tautos istorijoje pirmą kartą yra toks faktas, kad didesnė pu
sė krašto akademinės jaunuomenės gali studijuoti užsieniuose. Turėdama 
tokį įvykį prieš akis, Lietuvių Studentų Centrinė Atstovybė Vokietijo
je imasi iniciatyvos išleisti vienkartinį informacinį - propogandinį 
leidinį apie lietuvius studentus studijuojančius užsienyje.

/nukelta į 9 psl./

V a s a r a

graži, auksinė vasara 
Gliko pasaka ir ne visa. 
Praėjo ji. Galbūt nukrito ašara- 
Ir jokio ženklo šiandie akyse.

Tu atėjai^lyg saulė ryto metą
Su dviem žiedais gelsvuos plaukuos
Ir.buvo taip gražu, kaip žemėj reta.
Ir aš maniau, kad ji dainuos.
jau aš, kad šitaip amžiai tęstus, 

Ir džiaugėmės, kad niekad laimė neišbos- 
Ne taip, kaip vakaras su saule jūron skęsta 
Rausvuose vakaro_šilkuos.

Kaip saulė jūron skęsta - skendo vasara 
Paskendo meilė, liko pasaka ir ne visa. 
Galbūt kada, gal rudenį, nukrito ašara- 
Ir jokio ženklo šiandie akyse.

*

8



S A*
s

fVIEŠI Nr. 1 psl. 9

Tas leidinys epine lietuvių studentų gyvenimą n'cių okupacijos metu 
Lietuvoje, nacistinėje Vokietijoje, išvadavimą iš 2.3. kalėjimų - ver
giškų darbų Hitlerinės karo mašinos, entuziastišką verzimąsį į atida
romas aukštąsias mokyklas ir pagaliau dabartines darbo nuotaikas, gy
venimo sąlygas, studentų organizacijas ir ateities perspektyvas. Toks 
leidinys įgalintų mūsų skaitlingą tremtinių bendruomenę ir tautiečius 
uz Atlanto pažinti mūsų sunkias tremtinių studentų studijavimo sąlygas. 
Angliškasis vertimas būtų išsiuntinėtas Pasaulio studentijai su tikslu 
parodyti, kad Lietuvos akademinis jaunimas, esant ir sunkioms gyvenimo 
sąlygoms, veržiasi prie mokslo, prie to geriausio ginklo pasaulio tai
kai laimėti.. Akademinis jaunimas yra jautriausias neteisybėms, tad ir 
mūsų kraštą ištikusi tragedija ne vieną pasaulio studentą sujaudins, 
kada jis arčiau susipažins su. tūkstančiais lietuvių tremtinių studen
tais, kurie pergyveno tragiškiausias dienas ir dabar negali grįžti 4 
savo tėvynę.- Savo darbu ir geru reprezentavimu svetimoje mokykloje, 
kad ir netiesioginiu būdu prisidėsime prie savo krašto bylos laimėjimo..

Visi collegos STUDENTĄ I-AKA DE’IKAI studijuoją Babaltės, UNRRos^ir 
vokiečių universitetuose bei kitose aukštosiose mokyklose yra prašomi 
prisidėti prie šio leidinio įvairiais straipsniais, sumanymais bei pa>l 
siūlymais, informacija ir kitomis įvairlomis^aukščiau minėtomis trem
tinius studentus liečiančiomis žiniomis. Ypačreikalinga aprašymų is 
studilų nacių okupacijos metu /universitetų uždarymas, studentų per
sekiojimas ir pan./, pogrindžio darbo, išgyvenimų naciškojoj Vokieti
joj /K.Z.., kalėjimuose ir įvairiuose kituosejprievartos darbuose/.

Studentų Valdybos yra prašomos parašyti išsamią korespondenciją 
anie savo studentų patekimą. į vietos universitetą bei aukštąją mokyklą 
kokius sunkumus teko nugalėti, studentų skaičių, trumpą universiteto 
istoriją bei jame esančius žymius /garsenybes/ profesorius, studentų 
gyvenimo sąlygas, šiam leidiniui, labai butų naudingos nuotraukos iš 
darbo studijų metu, praktikos darbų bei ekskursijų bei panašiai.

Taip pat prašoma collegų, jei kas turi nuotraukų iš Lietuvos - vaiz
duojančių studijavimą po aukštųjų mokyklų uždarymo, studentų gaudymo 
enizodų ir pan.

Jei kas negalėtų paskolinti, tai prašytume pranešti kas turi nuo*., 
traukas ir turinčiojo adresą. Visa minėta medžiaga prašome siūsti:

Broniui Budginui,
Stuttgart, Bad - Cannstatt 
Tildungerstr. 75
Studentenhelm

Taip pat visais kitais su leidiniu susijusiais reikalais prašome 
kreiptis tuo pačiu adresu.

Tikime, kad collegos supras šio leidinio svarbumą ir nieko nelaukda
mi siųs prašomą medžiagą.

’’ūsų ateitis priklauso nuo musų pačių sumanumo ir veklumo.

/Iš INFORZYxCIJA STUD-AYS
Nr .9/

"ŠVIESA"-Lietuvių Akademinio Jaunimo V.Luropoje mėnesinis laikraštis. 
Leidžia sambūris "šviesa". Redakcijos adr. ? L.Varnauskas, o:t Jonan- 
nesg.ll, Uppsala-Sweden. I
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