
LAISVAS ŽODIS IŠ ANAPUS.
/Laisvos- kovojančios Lietuvos laikraščių apžvalga./

Štai keletas lietuviškų laikraščių ant stalo-laikraščių is uz' gele
žinės-uždangos’1 -iš kenčiančios ir žūtbūtinę kovą vedančios Lietu- 
V o. S.'Pągelsvėju-P ir,kiek apt^nta išvaizda kalba apie tuos sunkumus ir .kęįią,KūPiuęmi^jie elo-kol is,Ievyneje budinčio žaliuko rankų pateko Į 
kitą, spigliuotų vieiųjįr NK*B durtuvų užtvaros pusę.

.Visi jie spausti rotatoriumi,Tačiau popierls nevisų vienodas.Jis pagal 
sąlygas ir galimybes : vienų geresnis,kitų paprastas,rusiški,laiškinis.«.

Puslapiais didžiausias /daugumoje iki šešių psl./ir geresnio popierio 
yra "Kovos Keliu" /K.K./.Leidžia LKS/pirmuose numeriuose/,gi 7 numeryje 
stovi :"Tauro "Apygardos partizanų Štabas.Pavadinimas užrašytas įliustruo“ 
tame fone.

Kiatas- nors ir paprastesniame popieryje,bet vienintelis su spausdintų 
raidžių pavadinimu:"Laisvės Varpas"/LV/.Leidžia Lietuvos Partizanų A 
Apygardos Štabas,

Ir paskutinis iš patekusiųjų yra ."Už Tėvų Žemę"/UTŽ/.Leidžia Lietu
vos partizanų N Grupės Štabas .Jo geros mašinėlės šriftas tiesiog kriste
krinta į akis.

Bet ne išviršinė išvaizda šiuo kartu kreipia mūsų didžiausią dėmesį - 
tik turinys ir reiškiamos mintys,Tai krašto tikrieji šeimininkai čia 
kalba,tai tų čia žodžiai,kurie ir audrai namo sienas verrčiant neišlakstė, 
bet vieton senu.supuvusiu stulpu stojo naujais,žaliūkais...

Trys temų grupės lygiagrečiai vyrauja laikraščių vedamuose straipsniuo
se,Daugumoje bendrais bruožais,bet karštais žodži-is ir kiekviena pas!-, 
taikūsia proga iškeliamos mintys: I .Apie d a b a r t n e s krašto kan<‘« 
čias,okupantų žiaurumus ir,nežiūrint viso to,tvirtą lietuvių tautos lai
kymas! ir priešinimąsi. II .Apie nepalaužiamą; tikš jimą savo ko
vos šventumu,Lietuvos ateitimi-žmogiškųjų ir demokratinių idėjų visišku 
laimėjimu, III.Apie netolimąją Lietuvos praeitį,tada atliktų "žygių" 
reikšmę dabarčiai ir apie padarytų klaidų išvengimą ateityje.Pastarosios 
temos yra daugiausiai liečiamos ir plačiausiai vietos joms skiriama,Kas 
ką nuveikė ir ko iš"ano meto tautos laok&ių buvo laukta "-dažnai už
tinkamas klausimas,

Žinoma,specialią vietą ir kai kuriuose laikr ščiuose didesnę puslapių 
dalį užima pasaulinės politikos apžvalga-kronikinės žinios,Ir lieka tik
stebėtis,kad Įvairių kraštų vidaus įvykiai,konferencijų nesibaigią ginčai 
ir daug žadą rezultatai,Bevin ar Byrnes kalbų santraukos paduodamos 
vos poros dienų senumo,lyginant su laikrašžio išėjimo data.Medžiaga pjp-- 
prastai tiek plati ir išsami,kad neretai viską užbaigiama tokiu prierašu:

įvykių pažinimas,

"Peržvelgus pasaulio įvykių raidą,visiems aiškų, ir be komentarų, 
ką žada artimiausia ateitis .Budėkime ir ruoškimės!"/K.K./

0 jeigu ir duodama komentarai,/pvz.,Laisvės Varpe 46.IV,5./,tai ir 
čia matosi tikras Rusijos vidaus padėties žinojimas ir pi n t,na pasaulio
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Šviesa Nr.ž_________________________________ __________ _ _____psi.« 2

Grįžtant prie vedamųjų straipsnių pirmiausiai sustokime prie minėtosios 
I-sios tematikos'•prie neregėto Rytų gyvulio kankinamo ir kraujuose pasru
vusio krašto.” K.K.”1946.III ,10 rašo:

3"Kai prieš kelerius metus pasaulis dar nematė,ne žino jo ir neįsivaiz
davo bolševikų kaip žmogėdrų,mūsų tautos dienos jau buvo persunktos liū
desiu ir kančiomis,jau aimanavome varguoliais...”

Toliau grįždamas^į šias^dienas tęsia:
’’...Savo niekšų žmogžudžių dienas jie /o kūpant’.-R./nu sprendė užbaig
ti gausiomis^aukų puotomis.Vasarip 18-ji diena mūsų tautos atmintyje 
paliks skaudžius prisiminimus.3e perijodiško mūsų tautiečių vežimo 
į Rusijos katorgas,šią dieną bolševikai masiniai pradėjo tremti 
lietuvių šeimas.Paliegę seneliai,savo gyvenimą skaičiuoją trumpomis 
valandomis,.a r vos išvydę^pasaulį kūdikiai buvo traktuojami lygiais 
nusikaltėliais ir gyvuliškai pakrauti į vežamas priemones,gabenami 
kur baltos meškos vaikus peri pagal raudonųjų terminus.Kelis metus 
nuo lovos nekėlią seneliai savo niekšams šaukė /'Leiskit mums numir
ti savo brangios tėvynės pagrėbtuose,pribaiki t čia mus,mes būsime 
už tai jums dėkingi."Kurie vežamieji pasiėmė su savimi geresnius 
drabužius,buvo bolševikų nunuoginami,nors siautėjo didelis šaltis." 

Ištremtųjų balsas Sibire irgi girdimas:
"...Su ašaromis skaitome laiškus brolių,gautus iš Sibiro,kuriuose 
jie ilgisi išbučiuoti vasarą žydintį kraštą,ilgisi kryžiumi atsi
gulę išbučiuoti kiekvieną savo žemės pėdą,kurioj e,jie sakosi būtų 
laimingiausi žmonės pasaulyje,k'd turėtų nors vienus baltinius 
savo išsekusiam kūnui pridengti,.,"

Nežiūrint kankinimų ir aukų,kurias šį momentą jėga tvirtesnis priešas 
išplėšė iš lietuvių tautos.pasipriešinimas tik stiprėja .Kituose frontuo
se okupantų nepasisekimai tiesiog glušinantys.Vienas tokių smūgių priešams- 
tai visškas vasario 10 dienos rinkimų į T .A .T .fiasko,"K.K ."46.III.10 d. 
rašo: ' v

"Po daugelio ruoštų priešrinkiminių mitingų,po dažnų medžiojimų 
kiekviename krašto užkampyje,išaušus vasario 10-tajai,bolševikų 
sugrupuotos rinkiminės komisijos lūkuriavo^prie urnų.Tačiau musų 
tauta jau kartą pasirinkus kovos kelią ir šį kartą spyrėsi barba
rams .Lygiai ,kaip ir anksčiau mitingų dienomis^krašte viešpatavo 
mirtina, tyla...Atėjo rinkimų dienos vakaras .Džiaugiamės, kad lai
mė jom,džiagėmės, kad 46-ji metai,tai ne 41-ji,džiaugėmės,nors prieš 
akis iškildavo kovos vaizdai :vaizdai Sibire kenčiančių brolių,^, 
vaizdai kovų tėvyškės laukuose su raudonuoju slibinu,kai jis Įšė
lęs bandys sunaikinti kovos židinius,'kurstomus’ tąū, "L a-i S V <e 
blykčioti."

”L.V." 46 .IV.5 dar konkračiau pasako:
"Dabar jau paaiškėja tikrieji balsavome rezultatai rodo,kad dau
gumo je Ule tuvos valsčių balsavimuose dalyvavo tik keletas komu
nistų ir visai nedidelis suterorizuotų gyventojų skaičius...
Bendras bolševikų tikrai surinktų balsų skaičius tesiektų vos 
Paskelbtieji rinkimų duomenys-begėdiškiausio rinkimų klastojimo, 
ypač valsčių rinkiminėse komi sijose,rezultatas."Laisės Varpas" 
tūri pakankamai tokios klastojimą įrodomosios medžiagos.Atėjus 
laikui,ta medžiaga patarnaus kaip viena priemonių galutinai atsi
kratyti nio bolševikinės vergijos.

Dėl šitokio lietuvių tautos moralinio laimėjimo ir aršiausieji 
bolševikiniai budeliai:Bartašiūnas,Sniečkus/Gedvilą ir kiti net 
istorijon įpuolė,nes pamatė visą savo bejėgiškumą..."

Kovų atšiaurumas ir kovotojų ryžtingumas iškyla dar aiškiau iš sekančių 
"K,K."46.III .10 eilučių:

"Mes įpareigoti prisiekti,kad visiems mūsų tautos priešams keršy
sime! Ir keršysime negailestingai! Tegul nei vieno niekšo lupos 
neišdrys melsti pasigailėjimo,mes ir akmenimis pavirtę keršysime!’.'.
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Tuo tarpu bolševikai visą kaltę dėl deportacijų ir žudymų mėgina suvers
ti partizaninei veiklai, "KK" 46, III, lo. ir čia jiems atsako;/

"Tip kalbėti jūs galite tik ryte gimusiam kvailiui, kuris nei pusę va
landos nespėjo apsidairyti jūsų "rojuje". Gi mes lietuviai jau penki - 
metai kaip "gyvename" jus stebėdami. Argi 41 m. jūs matėt Lietuvoje n 
nors vieną partizaną, argi tada mes nepasidavėm jūsų giesmei !■ nuėję 
prie rinkiminių urnų prieš savo valią, vengdami jūsų'teroro,nebalsavo
me už jūs? nors visus jūsų sumanytus {geidžius mes pildėme, o vistik 
nei kiek nemažiau mus žudėte, trėmėte, vietoje šaudėte, kam nepavyko 
pas i si ėp ti nuo, „.jUsų mirt Į. .neša n čin.s „rankna-'J-----—----------------------------------------

Ir dabar; /"KK" 46. VI. 5d. /
"... Nepraeina nei vienas bolševikinio slibino nusikaltimas mūsų neuž
registruotas, nepraeina nei viena močiutės ašara, nei viena brolio 
kraujo auka nepatiekta pasaulio opinijai. Nei vienas išgamos lietuvio 
veiksmas, tarnaująs nužmoginto ruso pastangoms sugriauti pasaulio ei

ki ^ilizaciją ii'- kultūrą, nėra praleidžiamas pro šalt"
Einant prie antros minėtos temų grupės, togu nuo pat pradžios kalba pa

čios ištraukos: /"KK" 46,. III. 10./
"Lai nemano raudonieji budeliai, kad jie nusilpnins Lietuvos kovotojų 
■dvasią savo nežmonišku teroru ... Jei jau kovoti, tai nežinoti pralai
mėjimo, jei jau gyventi, tai tik vertam lietuvio vardo, nebūti vien 
paprastu duonos naikintoju, jei jau tikėti, tai tikėti Galybių Viešpa
čiui, o ne garbinti niekšų stabus.Niekindami musų tautą niekada nepa- 
jddarysite jos bolševikine ,nenuslopinsite kovos už ją.Žinokite brangus 
Maltiečiai, kad virš niūrių debesų spindi mėlynas dangus,kad po didelių 
audrų atkyla, gyvybę nešanti šiluma,kad iš purvinos žemės išauga skais
čios .gėlės,kad iš mirtimi dvelkiančių tarpukalnių iškyla pergalingi 
baltagalviai orai,kuriems priklauso aukštumos,kuriems priklauso ryto“, 
jus .Mes kartojame poeto žodžius:- ---------- -

"Svetimų dirvonų mums nereikia,bet ir prieš-s nesidziaugs_jpas mus..
• Mes ir dalgiais savo nriešus raikėm:maža priešų grįžo i namus." 

"KK"46.III.25:
"Ne tau raudonasis■slibine,nuslopinti mūsų laisvės troškimus.Tūkstan
čiai pilkųjų karžygių išėjo Lietuvai laisvės parnešti ir negrįžo.Ir 
Šiandien dar jų

"Kraujai džiūsta ant smėlio,kaip rožės raudonos,p ant marių 
už sniegą baltesnė puta-.-No' belaisvių čia žemė,kvepia laisve ir 
duona.i\Te vergų čia.- šalis! Čia šalis nebe ta!"

Taip ne belaisvių čia žemėJLictuvis įrodė,kad jis moka kovoti ir mir
ti .Jis taip pat įrodys,kad moka kovoti ir laimėti."

0 tikėjimą stiprina-'žino Jimas :/"KK/46.VI .5
‘ "Lietuvių tautar'savo antgamtiškoje kovoje nėra- viena.Ji yra sąjungi

ninkė šimtų milijonų'žmonių išsiilgusių taikosy/Laisvės ir ramybės..* 
/Žino jdmhs ,kad už mūsų pečių stovi negirdėta pasaulio“fizinė ir dva
sinė jėga,mums teikia jėgų ir pasitikėjimo savo kovos pasisekimu... 
Mes stovime pasaulinėskovos prieš bolševizmą avangarde,. .Mes jaučiame 
pasaulio idėjų pulsavimą,idėjų pagrįstų pirmutiniu žmogaus išlaisvinim 
ištyranijoc ir priespaudos .Mes žinome savo vertę ir esame tikri jog 
mūsų herojiška kraujo ir skausmų auka spindės gražiausia šviesa pa
saulio laisės ir taikos vainike."

. Pereidami prie minčių apie praeitį,dabartį,ateitį,prie nudirbtų darbų 
ir dabar tebedaromų klaidų įvertinimo,tuo j pastebime,kad tam vedamuose ir 
kt.originaliuose straipsniuose skiriama ypatingai dėmesys.daugiausiai vis - 

tos .Straipsniai,kaip pvz., "Dabartis apie praeitį ir ateibį-lkltur užima 
visą laikraštį,

"UTŽ"1946.IV.4.paaiškina šitaip: ~
"Iš musų narsių tėvų bei protėvių žygių Tėvynės meilės mokomės,jų lai

mėjimai sunkioje kovoje mus skatina nenuilsti,pusiaukelėje nesustoti,^pt * 
lygiai taip pat neturime pamiršti ir klaidų,kurios mūsų tautos itorijo^
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"bėgyje buvo padarytos .Viai s atvejais turime būti teisingi.Didvyrius 
pagerbkime,;aenkystasvpasmerkime.Ni®slėpdami klaidas bei nusikaltimus 
sužalosime tautos sąžinę.Kiekvienas tautietis turi žinoti,kad už kil
nius žygius Jis bus pagerbtas,o už prasižengimus tautai bus tuo tuo
jau pasmerktas.Mes jaučiame turi ir pareigą ir tfeisę apie tai/neto- 
limą praeitį-R./pasisakyti:pareigą,nes turime atkreipti tautos dėmė
si,kad ji budri būtų ateityje nuo tolygių klaidų apsisaugoti,o teisę 
turime apie tai kalbėti,nes mes paveldejome ant? meto nevykusius po
litikos padarinius.Ant mūsų pečių gula tas vargas...”

Ko buvo tikėtasi ir kas gauta?'?yu.T.Z."/46.IV.4/,dabartį palyginęs su 
spaudos draudimo laikais,rašo :

"...Daug kas nustebs,jei pasakysime,kad ir šių dienų kovotojų sąsta
tas toks pat kaip prieš 40-50 metų.Tik kaimo paprastas žmogus,mažai 
mokyta ūkininkas surado savyje drąsos,surado priemonių ir būdų vesti 
žūtbūtinei kovai už savo Tėvynės laisvę.Šioje kovoje dalyvaujančios 
inteligentijos procentas yra labai arti nuliaus.Po 20 laisvo gyveni
mo metų liaudis-mūsų kaimas turėjo teisės laukti iš lietuviškos inte
ligentijos ne tik paramos kovoje,bet ir gausių,gerai paruoštų vadų.^,_ 
Ir jau gražių vadų miestuose buvo įsi taisę!Tai vis pulkininkai, gener' 
rolai,direktoriai,profesoriai.Daugelis jų ir ekscelencijomis vadi
nosi.Ture jom Karo Mokyklą,Karo Akademiją-...Buvo paruošti šimtai ir 
tūkstančiai karininkų.Tauta jiems nieko negailėjo,nes^nelaimės die
nomis atėjus tikėjosi sau vadus turėti,Ir pavojus neužklupo mus ne
tikėtai."

Toliau nurodoma 1 tai,kad niekur nebuvo pasipriešinta 41 metais.
"Viskas pagal tiksliausius sąrašus,ir ginklai ir žmonės,buvo parduoti 
bolševikų malonei,kada divyriška suomių tauta ir jos vadovybė mums 
kitą pavyzdį rodė... Bet tada jie /-vadai-R./ordenais skambėdami^ 
lakiais žodžiais tautai šaukė apiekivą ligi paskutinio kraujo lašo... 
Gražiai skambėjo jų žodžiai,kad karys^gerbti reikia ne del to,kad 
kitus žudo,bet kad pats pirmas eina už kitus mirti..." 

Tačiau.,,
"Tie,kurie bent po keletą kartų prisiekė Tėvynę nuo priešų 

ginti,dabar pavardes pakeitę sąskaitininkėliais,raštininkėliais 
tarybinėse įstaigose soclenktynes daro,krašto naikinimo planus ruo
šia ir vykdo.Kiti Stockholmo k-rtonažo fabrikuose popierines dėžu
tes klijuoja ar vaistinėse buteliu, u s plauna..." 

Ir...
"Dabar tautu šią titanišką lovą veda vienų vien? be^vadų." 

Panašiai ir kitose srityse:buvo daug dvarponių,net iš užsienio pri- 
kviestų,bet...

"Nelaimei užėjus jie visi mūsų kraštą r-miausia sąžine paliko,o 
su jų buvusiais kumečiais mums reikia drauge gyventi,tas pats 
okupacijos vargas vargti..ūkininkai neabejotinai sudarė tautos 
daugumą,bet jie nebuvo savo krašto šeimininkais.Ne mieste,ne 
dvare buvo išlaik ta lietuvybė,bet kaimo pirkiose.Bet kai lietu
vybė atgavo laisvę tos pirkios buvo užmirštos...Kas met prie že
mės linko-po vieną rąstą nupūdavo.Antstoliai kaimuose kaip stre- 
biteliai siautėdavo." 
..."Atskiro dėmesio verti musų mokslo bei meno darbuoto jai".Tai 
ištisa armija bailių ir išgamų,kurie drebėdami del savo kailio 
bolševikinės propagandos įrankiu tapo...Buvo manyta,kad tai tautos 
pranašai,tautos dainiai,©'pasirodė,kad tai tik turgų karosėlinin- 
kai,meno prostitutės.Na,dainuokite kada tauta krauju ir ašaromis _ 
paplūdusi-netrukus uždainuos jums vėjas kartuvėse."

Ir tie visi išsislapstę"vadai ir vadeliai"..."laukia,kada 
Lietuvoje vėl bus mokomos algos,nesgi reikės"mokytų"žmoniij po 
karo.De’ja-nustokite vilties priesaikos laužytojai-tauta užmokės 
kiekvienam ką jis yra pelnęs.
...Siaubingam košmarui praėjus daug mylimų žmonių pasigesime-
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/ -labai išretėję bus^mūsų eilės,Tik neužmirškime ką šioje nelaimėje 
esame patyrę,nes už patyrimą brangiai užmokėjome.Tauta_turi žinoti, 
kad tais,kurie nū o jos nutolsta,jau nebegalima pasitikėti.Skaudi 
nelaimė nuo tautos visas šiukšles atskyrė,kaip vanduo kūles iš^kvie- 
čių.Kas Tėvynę nelaimėje paliko-neras kelio į Ją ir laisvei nušvitus 

Bet kurie dar visai neprapuolė,teapsigalvoja!I juos atkreiptas dėmesys.
4ė,VI,5 dienos"Kova Kelyje"skaitome ištisą straipsnį nukreiptą į juos
tai Miško Profesoriaus"Atviras laiškas"./jį dedam atskirai-R./Padarytos 
klaidos nebeturi pasikartoti ateityje."KK" 46.111,10 tad ir sako;

”šlt kodėl dabar iškala klausimai nagrinėją metmenis ideologijos 
ir santvarkos tinkančios Lietuvos ateičiai,"

ko’dą norėtume matyti ateities Lietuvą, 
ja šiandie laisvės pasiilgusi Lie- 
.mą,sukurtą demokratiniais pagrindais.

"Jau^laikas būtų pasisakyti
Ne už dvarus,ne už kapitalu..- 
tuvos liaudis,bet už naują gyv 

Toliau paduodama ir paskiri svarbesni punktai,į kuriuos ateity turės būt 
atkreiptas dėmesys.

Žemės reforma ypač akcentuojama pas visus."UTZ' t
"Dar likusių dvarų kumečiai ne visi įstengia atsispyrti šetoniš - 
kiems bolševikų gundymams ir dažnas jų žūsta istrebitelių eilėse 
ar kaip NKVD šnipas.Tokio nelemto likimo tie lietuviai tikrai ne
būtu susilaukę, jei savo laiku_JJLe nuosavais žemės sklypais butų ap
rūpinti.. .Visus dirbančiu^"žemės ūkyje aprūpinti ateityje nuosavais 

Jj^srės' -31Typal'Sr. .
.-Toliau, dr v, "ūmoje"KK" :

"Mokslas ir menas turės būti prieinamas platiems liaudies sluoks
niams."
"Krašto ginkluotosios pajėgos turi pateisinti savo buvimą.' 
"Valstybės kapitalai turi tarnauti plačiai visuomenei,bet nebūti 
atskiro individo lėbavimo šaltiniu."

Ir taip dar paliečiama miškų ūkis,susisiekimas,asmens,žodžio ir sąžinės 
laisvės užtikrinimas,visų piliečių teisių lygybė,darbininkų ateities už
tikrinimas ir t.t.

"Lietuvių tautos egzistencijai užtikrinti yra būtina sava kultūra 
ir civilizacija,neatsilikti nuo vakarų valstybių.

Baigiant tektų dar kartą grįžti prie krašto kentėjimų ir to visapusiš
ko kovos suorganizavimo,kuri s siekia netik kiekvieną Lietuvos užkampį, 
bet ir Sibiro"olotus."UTŽ."46.IV,4 deda atsišaukimą "Neužmirškime trem
tinių",kur karstas kreipimasis baigiamas:

"Norėdami padėti nelaimės ištiktiesiems,partizanai stengsis-parink
ti ir persiųsti tremtiniams aukų..."

Ir štai dar viena- smulkmena,kuri , 
o kattu ir gyvenimo anapus ir šiapus 

gal ryškiai parodys laisvos spaudos, 
"geležinės uzdangos"skirtumą

'per visus puslapius perėjęs niekur nerasi šauksmo vienybėn ar bendram
T į ir v1 cuy» vi pni kit.i i ž Skima.i Daaakn i kari aunY»an+.njdarbui. Tik visur vieni ar kiti išsireiškimai pasako, kad tai suprantami ■ • 

į-r^ivykę faktai ...» o išdavikai ir niekšai telaukia teismo.

ir nyrintieji -ateityje bendrap-ArbiautiGERLb '.LENDRADARBIAI
"Švice oj e“, straipsnius 
Red— .adr.ęgu, J.--- .
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Aš noriu namo!

aS noriu namo

Aš noriu matyti

miško gimtieji namai;Kaip klūpo prie

Kaip žemė kvėpuoja,kaip verkia upytės

Ir juokiasi saulė kalneliuos linksmai!

Aš noriu priglusti prie motinos kapo,-

Pajusti jo meilę didžiąja širdim;

Aš noriu girdėti ką Nemunas šneka,-

Ką šnabždas senelis nakčia su Nerimi...
i

Aš noriu išgerti iš juodžemio sulčių, - 

Iščiulpti,lyg bitė,iš žiedo medaus;

Ant kupetos šieno lankoj atsigulti

Ir viską užmiršti,kas buvo baisaus!..

Aš noriu namo!.. Aš noriu - sugrįšiu! 

širdim,jei ne rankom sugriausiu kliūtis ; 

Mintim sunaikinsiu aš priešo menkystę,

ŠVIESA Nr. 2________________.___________________________ _______ psl. 6

-
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DEMOKRATIJOS IŠSIVYSTYMO PAGRINDINIAI BRUOŽAI.

/ Iš Stockholm© Aukštosios Mokyklos 
valstybės mokslų profesoriaus H.Ting- 
stendo paskaitų ciklo "Demokratijos 
problema"/.

Dažnai kalbama apie "moderriąją" demokratiją ir tuomi prileidžiama 
kito s-senesnė s liaudies /tautos/ valdymosi formos egzistavimas .Toks išsi<- 
reiškimo būdas yra reikšmingais atžvilgiais klaidinantis, Antikinė/demo
kratija" ,kuri čia turima omenyje,negali būti teisėtai šiuo žodžiu vadina
rna. Pirm a - tai klausimas apie miestų valstybėles,su daugiausiai kokiu 
šimtatūkstantiniu gyventojų skaičiumi,ir jau ši aplinkybė tokių valstybėj^ 
lių palyginimą su moderniomis Valstybėmis daro ribotos vertės. Antra -tai 
iš paties kalbos Vartojimo taško žiūrint,yra nepalyginamai svarbiau-anti-’ 
kiniais laikais didžiausioji gyventojų dalis buvo kaipo vergai atskirti 
nuo visų politinių teisių.Iš to seka,kad problemos,kurios naujesniaisiais 
laikais demokratijai labiausiai rūpi,jokiu būdu pilnai neatitiko antikinių 
laikų problemoms.Situacija tada buvo maždaug tokia pati,kokia ji būtų ir 
šiais laikais,jei visa pramonės darbininkų ir_žemdirbių klasė ne tik kad 
neturėtų balsavimo teisės,bet jai iš viso nebūtų pripažįstamos jokios pi
lietinės teisės.

Tatai,žinoma,nepaneigia galimybės,kad antikinių laikų patyrimai pavei
kė konstitucinį išsivytymą ir politinius debatus tuose vakarų; kraštuose, 
kurie pirmi įgyvendino demokratinius dėsnius.Priešingai.Gerai žinoma,kad 
16 ir 17 šimtmečių rašytojai nuolat nurodinėjo į antikinius laikus ir 
ten ieškojo paramos,Iš ten ir pavadinimai kilo,kurie įėjo į konstitucinės 
politikos žodyną - demokratiją,respublika,seimas,senatas,diktatūra.Taip 
pat iš ten ir pavyzdžiai bei susipratimai,kuriais remtasi vis dažniau, 
ypač,kad,praktiškai paėmus kitokios palyginamosios medžiagos nebuvo kur 
rasti.Toks veikalas,kaip "The Federalist",kur keletas žymiausių Amerikos 
politikių gynė 1787 metų konstitucijos projektą,marguiiuote marguliuoja 
priminimais apie būtį Romoje ir Atėnuose: tatai.atsižvelgiant į tolaikl« 
nio išsilavinimo klasikinę pakraipą,ture jo tam tikrą aktualumą ir kartu 
autoritėtą,kas dabar sunku suprsti ir įvertinti.Iš antikinių laikų,tie
sioginiai ar netiesioginiai,gauta taip pat teorija apie valstybės valdžios 
charakterį,kurio s galėjo būti^panaudotos naujųjų pažiūrų motyvavimui: 
Platono valstybfts doktrina,dažnai perdirbta demokratine kryptimi,Aristo
telio mokslas apie vidurinį luomą kaip taikintoją valstybėje,mintis apie 
visuomeninį kontraktą kaipo valstybės tvarkos pagrindą,yra to pavyzdžiai. 
Ypatingai,nurodant į antikinius laikus,galima buvo,nors ir neteisingai, 
atvaizduoti demokratiją kaip grįžimą prie senesnės irP?5£ind§ geriau žmo
gaus būtybei pritaikintos tradicijos.

Panašią,jei žymiai ir menkesnę,rolę primityvinės tautos suvaidino kaip 
pirmtakūniai ir inspiratoriai."Gerasis laukinis",kuris 17 šimtmetyje funk- 
cijonavo laidu optimistiškoms ideologijoms,buvo dažnai traktuojamas kaip 
demokratas ir parlamentaristas:pasakojimų apie Romos senatą ir graikų su* 
sirinkimus įtakoje,tų "pirmykščių"tautų pasitarimai buvo laikomi iš pri
gimties išaugusios demokratijos išraiška.čia tikrenybės iškraipymas dar 
aiškesnis: j is supranta per jau idealizuotus antikinius laikus.

Kartais sakoma,kad krikščioniškieji mokslai apie žmogaus vertę ir visų 
lygyty prieš Dievą yra išeities taškas moderniam demokratiniam išsivysty
mui .Kad demokratija atsirado kaip tik vakaruose,esą, tai priklauso nuo 
krikščionybės: tam tikroje išsivytymo stadijoje jos religinis lygybės 
mokslas turėjęs turėti konsekvencijų pasaulietiškajai sričiai. Spręsti 
ir iš vi so analizuoti taip kraštutiniai bendro pobūdžio tvirtinimus apie
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priežasčių sąryši yra vargiai galima: kaip lygiagretų pavyzdi galima pa
minėti paskatiniais dešimtmečiais taip gyvai diskutuotą nuomonę,kad pro** 
testantiška,specialiai kalvinistiško ji,etika esanti būtina kapitalizmo 
atsiradimo sąlyga.per konstitucinės politikos kovas prieš 18 - tą šimt
metį iš krikščionybės buvo paimta pagrindai labiausiai skirtingoms nuomon 
nėms apie valstybės bei Valdžios tikrąjį charakterį.Religinės sąvokos ir 
išsireiškimo būdai - taip pat kaip nurodymai į klasiškuosius rašytojus 
irantikinių laikų būvį - buvo natūrali galvojimo ir argumentacijos for
ma.Taip pat protinis tikėjimas buvo pritaikomas ir formuojamas pagal jau 
tradicines ir tuo pačiu krikščioniškas galvojimo schemas.Į. klausimą,kiek 
specifiniai krikščioniškos idėjos buvo lemiančios demokratijos atsiradi
mui ,negalima atsakyti.

Labiau konkrečiai nagrinėjant demokratijos kilmę,žvilgsnis krypsta į 
Angliją.Trys aplinkybės yra čia apsprendžiančios.Pirma,Anglijoje ir to
liau egzistavo jau viduramžiais išvystyta reprezentatyvine sis tema,įvyko 
valdžios padalinimas tarp monarko ir reprezentuojančio organo ir buvo už
tikrinta palyginti žymaus masto politinė laisvė.Tokia anglų valdymosi 
forma,kokia ji buvo po 1660,o dar labiau po 1689 metų,jau atrodė kaip 
’'laisva” prieš tolaikias,nors demokratinis rėžimas tesusikūrė apie du 
šimtus metų vėliau.Antra,Anglijoje 17 - ame šimtmetyje susiformavo.tokia 
santykių vyriausybės su reprezentaciniu organu sistema,kad ji vėlinu ta
po daugumos demokratijų pavyzdžiu - tai parlamentarizmas.Trečia,apie 1650 
metus,laike didžiųjų konfliktų Anglijoje,demokratinės teori jo s,galima sa
kyti,labiau tikresne prasme pasiekė tvirtos politinės jėgos,jei dar ir ne
pergalės. Išeinant iš šio.taip kaip ir iš visos eilės kitų taškų,radikalūs 
puritonai iškėlė daugelį pažiūrų ir problemų,kurio s vėliau per šimtmečius 
stovėjo debatų.centre0 Aš truputį sustosiu prie jų konstitucijos politi - 
nių idėjų.

Kairieji puritonai - dažnai pagal savo demokratines resp. komunisti - 
nes pažiūras vadinti "levellers" ir "diggers - kilo iš bendro tikėjimo , 
jungiamų ir demokratiškai vedamų sambūrių, kuri dėsnius ir stengėsi įgy
vendinti valstybiniame gyvenime. Labiausiai ropresentyvūs buvo kVakeriai 
su savo tikėjimu "vidine šviesa", kaipo individualiu kelrodžiu, ir disku
sijų galia, - sintezės iš besikalbančiųjų nuomonių sudarymui - "the sense 
of the meeting". Žios radikalios pažiūros ryškiausiai iškilo aikštėn kai, 
laike revoliucinės armijos karininkų tarybos debatų 1647 metų rudenį, buvo 
pasisakyta prieš viešpataujančią, daugiau konservatyvią, nuomonę. RadikaS- 
liųjų reprezentantai reikalavo visuotinos"balsavimo teisės, motyvuodami 
tuomi, kad asmuo negali būti įstatymų rišamas, kurie atsirado jam nedaly
vaujant, arba kad tik savo paties laisvu pasirinkimu gali asmuo tapti po
litinės visuomenės nariu; taigi į valstybę buvo žiūrima taip, kaip į savo 
pačių religinį sanbūrį. 3u demokratiškuoju principu, kaip taisyklė buvo 
surišama ta mintis, kad valstybė turi laikytis nuošaliai nuo kišimosi į 
piliečių tarpusavius santykius; moderniai tariant, tai eztremistinis senų 
laikų liberalizmas. Retkarčiais sau galvota, kad kokia nors speciali vals
tybės valdžia nereikalinga, tiktai geri įstatymai ir, šiuo atžvilgiu, vie
niems metams renkami ar burtų keliu skiriami reprezentantai bei valdinin
kai . Religinė tolerancija buvo visiems aiškus dėsnis. - Charakteringa, kad 
minėtuose debatuose 1647 m. žymiausias konservatyvios krypties reprezen
tantas radikaliesiems prieš pastatė tai, jog valstybės valdžios tikslas 
yra apsaugoti nuosavybės teisęjir todėl tik nuosavybę turį asmenys priva
lo gauti balsavimo teisę. Iš to viso čia ypač turi būti pabrėžta ši demo
kratijos ir liberalizmo komb:nscija,kuri charakterizavo radikalųjį puri- 
tanizmą .Valstybė privalo būti valdoma visų,bet jos veikimas turi būti ap
ribotas iki minimumo .Esmėje šis demokratinis liberalizmas stovėjo arti 
grynojo anarchizmo:idsalas bvvo-jei nuomonių ūsi nesuvienydavo,kiekvienas 
sprendė atskirai,

/ '.'ęsinys sekančiame numery /
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IŠ "KOVOS NELIK" 1946. VI. 5.

Atviras laiškas.

"Kas ieško tolio, nors eina vienas 
Meldžias už savo tėvų rugienas" !

J. Baltrušaitis.

Mano rankose "Tiesos" numeris, kuriame aprašyta II - sis inteligenti
jos suvažiavimas. Tarp visos eilės man gerai pažįstamų pavardžių, apti - 
Įsa u ir Tavo, gerbiamas P rofesoriau, ir su dideliu susidomėjimuperskai - 
oiau tavo žodžius. Ir patikėk, kaip koktu ir liūdna pasidarė, Čia Tu,kaip 
ir kiti Tavo draugai pagarbina Stalino saulę prisiekdami jai amžiną mei
lę ir ištikimybę.. Čia Tu jį, didžiausią pasaulio žudiką, Vadinai genia - 
liškiausiu epochos kurėju ir veidmainiavai, pats netikėdamas, vadinai jį 
didžiausiu Lietuvos draugu ir globėju. Jei taip būtų darę gaujos apmokamų a 
agentų, aš nebūčiau atfareipęs dėmesio. Bet kada tai saikai Tu, Profesoriau? 
Tu, kurs ne kartą deklaravai man apie gilią gimtosios žemės meilę, apie 
bendrą tų pat juodžemių sulčių brolių kraują, ^kurs nekartą pranašavai apie 
ūžtančią, naują gadynę, gadynę laisvo, kuriančio, sudvasinto žmogaus. Ar 
-,š turiu Tau pasakoti apie tuos baisius žiaurumus, kurious kasdien ruošia 
mūsų tautai Tavasis "dievas". Argi Tu nematei kaip NKVD-istų ir strikite- 
lių būriai, pagavę laisvės kovotoją tampė negyvą jo kūną, po miesto grin** 
dinį ir, apsvaigę nuo kraujo troškulio, šoko girti miesto aikštėje kažko
kį baisų šokį vis dauginu ir pikčiau išniekindami lavono likučius? Ar Tu 
nematei, kaip Stalino išsigimėliai, pagavę jauną gimnazistę išrengia ją 
nuogą, pjudo šunimis, bado, niekina ja, norėdami, kad ji išduotų banditus, 
kurių ji niekada nepažinojo?! Ar Tu negirdėjai, kaip nukankinta motina 
šaukėsi mirties - kančių galo?’ Ar Tu niekad nepagalvojai apie savo moti
ną, savo žmoną ir dukterį? Ar Tau niekad nesuvirpėjo širdis? Ar TU tiki, 
kad Tavo draugų vadinami banditai yra iš tiesų to žodžio verti?

Štai šiandien sekmadienio rytas. Pabudę paukščiai lenktyniaudami skubi
na pagarbinti sekančią saulę. Nuo pievų ir pelkių kyla mieguistas rūkas, 
Kažkoks specifinis lietuviškas tvaikas /aš mačiau daugelį pasaulio šalitį 
ir nieko panašaus nesu aptikęs/ svaigina tave. Apie mane trys dešimtys ža
liūkų. Po nakties žygių jie visi nuvargę, snuduriuoja, budriai. Kas jie? 
Toje saujelėjeTu surasi įvairaus pašaukimo, pasiruošimo ir būdo žmonių. 
Daugumas jų jauni studentai arba gimnazistai, Balia^jų pamatysi ūkininką, 
darbininką. Jie visi rimti, susikaupę. Begalinis ryžtas ir skausmas ’ spin
di jų veiduose, čia nerasi nė vieno, kurio šeima nebūtų išvežta, nukan - 
kinta arba nesėdėtų kalėjime, kuris nebūtų išvytas iš namų, pabėgęs iš ka
lėjimo, kurio namai nebūtų sudeginti. Ir kiek tokių yra?! Visa tauta, iš
skyrus nežymią dalį išdavikų. Jie puikiai supranta savo sunkios kovoa pras 
mingumą. Jie ne vieni. Su jais viso pasaulio geros valios žmonės. Jie' nė 
akimirkai neabejoja savo laimėjimu. Jie šventai tiki, kad jų kova, kova 
už viso pasaulio laisvę ir žmogaus teises. Jie tikrai laimės! Jų eilės re
tėja, per du motu dešimtys tūkstančių jų žuvo, bet žuvusių vieton ateina 
vis kiti ir su dar didesniu atkaklumu tęsia pradėtą kovą. 0 Tu, mielas ■ 
profesoriau? Argi Tu nesupranti, kad tautos dvasios pavergti nei nugalėti 
negalima? Ar Tu nematai to vyksmo, nejauti naujos didelės srovės, kuri • 
griauna senąjį , išsigimusį pasaulį iš pagrindų. Ar nejauti, kad artinasi 
didžiojo atsiskaitymo valanda su išsigimusiu bolševizmu? Antrasis Niurna 
bergas bus, ir jis bus Maskvoje! Jis atidengs pasauliui tokių žiaurumų, 
nuo kurių sudrebės ir kiečiausia širdis! Apsigalvok! Musų tauta’yra atlai
di. Ji moka pamiršti. Laisvės kovą laukia rašytojų, profesorių, mokslinink 
kų ir politikų. Aš pažystu Tave. Žinau, kad Tu ne iš nesupratimo, bet iš 
bailumo tai d"rai.Gaivališkai norėdamas gyventi, Tu aukoj! savo garbę,
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Jurgis Baltrušaitis

AUDROS GIESMĖ

Kad nemerktų mano baro, 
Kas jo. siaubą sustabdys!

Ant, kai kur.jau"driekias"ūkas, .
Ant, jau dyklaukių keliais 
Tyrų dulkės verpias, sukas, 
Bastos, skrieja sukurtais 
jau vėtra gluosnius lenkis 
ten ir gaudžia čia - 
perkūnas trissyk trenkė

Dunda
B t ai,
Ir sutemo, kaip nakčia

Kas per liūtis! Bet, širdužė 
Savo baimės neklausyk - 
Audros tūžta ir išūžia 
Nenaikindamos išsyk ...

Nevaitok, bėduli, kai per tylų šilą, 
išgirsi griausmą, audrą kai pajusi, 

s jos~juodas vaidas dunkso, bokštais kyla 
prieš tavo lūšną, ne prieš tavo rūsį ....

Štai ji darda, ūžia - žybtelėjo, dingo, 
Lyg linksmai priminus skurdui tavo stogo 
Kad ji - rūkas amžių aukuro slaptingo, 

į Iš kurio ir žemės kibirkštis išsprogo .., 
Šios pakalnės vergo, garbink audros paukštį, 

jo drąsų sparną vėsulas pagauna, 
tu pats pakilsi į padangės aukštį, 
tu vėl atrasi savo širdį jauną ....

Tavo vargo daržas - tavo karalystė, 
Audros laisvas kelias - žemės tyrų tolis 
Jei tu jos ilgėsies, jei išmoksi drįsti, 
Ji ir tavo Vargui du sparnuspaskolins!

savo vardą, savo šeimos ateitį pražūčiai. Bet T-u klysti, Tu dar nepažįsti 
rusų. Anksčiau -■> vėliau jie Tave likviduos. O jeigu ir išliktumei gyvas, 
parduodamas savo sielą, laisvoji tauta Tau niekad nedovanos! Apsimąstyk ir 
apsispręsk kol laikas. Tavo kelias tik su tauta. O tauta šiandien veda žūt
būtinę kovą. Ji laukia kovotojų. Stok jų eilėsna. Jau šiandien demokrati
nis pasaulis pasaulis kalba apie didvyrišką lietuvių tautą. Jos laukia di
delė ir graži ateitis. Tik ryžto ir ištvermės!

fc;'

Tavo draugas - Miško Profesorius
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sbhsb TRUMPAI IP VISUR —
Vokietija.

Šviesa plečiasi.
Amerikiečių ir prancūzų valdomo

se Vokietijos zonose veikia jau 6 
"Šviesos* skyriai.Praktškai imant 
tai yra taip,jog prie kiekvieno 
universiteto,kur studijuoja lietu
viai, yra susibūrusi ir "Šviesa".

Anglų zona čia neįskaitoma.Lau-' 
kiama ir iš ten tikslaus skyrių 
skaičlaus praneš ant.

KULTŪROS FONDAS.y
Lietuvių laikraščiai Vokietijoje 

plačiai nagrinėja reikalą steigti 
Kultūros Fondą.Eis fondas remtų 
pastangas kelti lietuvišką kultū
rą ir supažindinti laisvąjį pasau
li su ja.Vi sos organizacijos kvie
čiamos tuo susirūpinti ir prisidėk, 
ti prie organizuojamojo darbo,

Prancūzija.

LIETUVIŠKA PARODA.
"Naujienos"rašo,kad Paryžiuje 

rengiamasi atitaryti lietuviškų 
meno kūrinių parodą,Reikalą gyvai 
remia ir prancūzai .Pasigendama tik 
pakankamai kūrinių,

MOKSLAS NUTRAUKTAS.
Švedija. Pereitais mokslo metais Įtemptai

studijavę ir paskui per vasarą dirbę
B.m. rugsėjo mėn. 12 d. Įvyto vargingą darbą fabrikuose, re s to r a nuo- 

"Šviesininkų" susirinkimas, tarp se ar panf, studentai tikėjosi gausią 
svečių matėsi n. V.Stanciką ir Doc .stipend!jas ir galėsią šiais mokslo 
A .Vokietaitis. Įžanginį žodį tarė metais vėl tęsti savo studijas. Ta--- i 
stud. med. A.Rimeika, kviesdamas čiau teko labai nusivilti. Iš anks -
kolegas pagal išgales puoselėti čiau gautų poyą dešimtų stipendijų
"Šviesos" sambūrio idėjas ir ruoš-vietinio Balf o komiteto malone pa
tįs ateities Lietuvai vertais Jos skirtos tik 6. Priežastys - pinigų 
sūnumis. trukumas. Tas 6 stipendijas vertai

Labai gilų ir didelį įspūdį pa- padalyti reikia sugebėjimų. Balf’o 
darė nesenai į Švediją atvykęs p. įgaliotinis atsisakė priimti bendrą 
V. Staneika, duodamas platų ir studentų nuomonę tuo reikalu kaip, 
vaizdingą pranešimą apie dabartinę pagrindą stipendijoms padalinti. Jis 
padėti mūsų krašte jausmingai pa- taip pat užprotestavo Mokslo Pažangu- 

vaizduodamas koyojancios Lietuvos mui Tikrinti Komisijos nutarimo pro- 
nusistatymą prieš okupantus ir kar-tokolą, kaip visai nenusakantį mokslo 
tu visus susirinkusius sujungdamas pažangumo ir vertą vien " popierio ga- 
nematomu bendro pasiryžimo siūlu balėlio" vardo. 0 tačiau, didžiausiam 
kovoti už bendrą idealą - Laisva nustebimui, stipendijas paskyrė

Lietuvą. Susirinkimas praėjo tikrai 
nuoširdžiai ir šiltoje dvasioje. Atei 
tyje numatyta susirinkimus šaukti 
kas dvi savaites.

JAU IR VĖL.
Švedų didžiausias dienraštis " Da- 

gens Nyheter " rugsėjo 6 praneša, kad 
rusai reikalauja išduoti daugiau bal
tų. Tai liečia apie 30 baltų, kurie 
dėl blogos sveikatos - paliegę senukai 
bei invalidai - negalėję būti išduo
ti kartu su tais, kurie buvo Beelos- 
trovu išvežti sausio mėn. Jie esą da
bar visi ligoniai ir sunku esą manyt4 
kad jie issilaikys gyvi ilgesni laiką. 
Pranešimą laikraštis baigia: "Kadangi 
švedų vyriausybė anksčiau buvo kito
kios nuomonės, kad juos išduoti nebu
vo galima, tai, galima daleisti, kad 
šis rusų reikalavimas bus atmestas,

DAR ATBEIA.
Vakarinis " Aftonbladet" rugpiūčio 

26 pranešė, kad 1 Bremoen / šiaurinėj 
Švedijoj / per Baltijos jūrą ir Bot- 
nijos įlanką atbėgo dviejuose atvi
ruose žvejų laivuose 21 baltų pabėgė
lis. Pastarieji laivai , iškėlę pabė
gėlius 1 krantą ant Bremoę Kalv, vėl 
pasuko atgal 1 jūrą ir greit pranyko.
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Šviesa Nr. 2 psi.12

kaip tik pagal tą "popierio gabalė
li". Taigi, dabar jas gauna :2 stud, 
med. / G. Būga ir J. Denkis/, 1 stud 
Techn. Aukšt. Mok. /L. Augutis/,
1 tech. inst. stud. /V. BriedisĄir
2 dantų techn. mok. mok. /I, dapšys 
ir P. Dūda/.

Kiti, daugumas Aukšt. mok. stu
dentai, palikti su netikrais paža
dais Naujiems Metams ir toliau sau 
duoną pelnyti kur kitur, fabrikuose, 
restoranuose, ar panašiai.

kada iš Studentų Atst. pusės bu
vo prašyta mūsiį vyresniųjų, kad bu-

tų imtasi žygių gauti event, para
mos iš švediškųjų soc, įstaigų? tai 
paaiškėjo, kad be kita ko ir tiems 
uždaviniams numatytas komitetas nega
li iš savo tarpo išsirinkti pirmi
ninko ir todėl jokių žygių nedaroma.

Vistik didžiausia studentų viltis 
dar yra, kad half’o Centras artimiau
siomis dienomis dar paskirs tiesio
ginę ir pakankamą sumą pinigų sti
pendijoms ir tuo iš gelbės studentus 
iš katastrofinės jų mokslo atžvil

giu padėties.

TAI NĖRA VIEN ŽODŽIAI
" šviesos" Sambūrio skyrius 

Prancūzijoje savo įsisteigimo pro
ga yra išleidęs gražiai iliustruo
tą, nedidelį leidinėlį. Be paties 

steigimo akto ten randame ir porą 
originalių straipsnių, Juose nors 
ir labai bruožais, bet degančia šir
dimi ir jaunatviška, energija, palie
čiamos mintys ir priežastys kurios 
sukėlė tą platų ’’šviesiečių Judėji.- 
mą ir suspietė juos į 
nį", lietuviškai taip 
būrį.

"Tiek metų maitinti 
viltimi, jog pasaulio 
neįsivaizduojamų žudynių ir žmogaus 
paniekos dienų, išauš naujas ir gra
žesnis krikščioniškosios civilizaci
jos amžius, kur tautų ir žmogaus 
šventosios teisės galės pražydėti 
didesnio ir skaidresnio grožio žie
dais,mes patekome į okeaną tik nau
jo nerimo, baimės, nepasitikėjimo, 
įtarimo nuoskaudų, naujo keršto ir 
gyvuliškų aistrų 
grąso išsiplėtoti tik naujas ir dar rokratijos 
baisesnis gėdos šimtmetis, prieš x- ”x 
kurį net džiunglių įstatymo "civili- __________
zacija" būtų mažiau verta pasibiau- 
rėjimo, negu dabartinė ir susikur-

ČVEDIJOJE DU NAUJI LEIDINIAI.
Pasirodė du nauji lietuvių kalba 

leidiniai Švedijoje. Tai "3pinduilai"noma vargina skaitytoją, antras - 
- Religiniai Kultūros Laikraštis ir įprastos formos, rotatoriumi multi?' 
Lietuvių Draugijos Švedijoje biule- pilkuotas biuletenis.

s imo j i
Tačiau: "Ne!

pasotins nei vien gražūs
Mūsų neapgaus ir ne - 

!, nei mela
gingi žodžiai, Mūsų idealai - mūsų 
tautos laisvė, tautų laisvės ir žmo
gaus teisių respektas, tiesa, demo - 
kratija, humanizmas, žmogiškasis ir 
dieviškasis teisingumas, didžiųjų 
dvasinių vertybių kūryba, naši socia
linė pažanga, - mums tai nėra vien 
žodžiai,.'nei nudėvėti, nei hipobera- 
tiški, nei propagandiški ... Mes rei 
kalaujame ir reikalausime jų vykdymo. 
Mes neleisime iškraipyti ar tyčiotis 
iš jų tikrosios prasmės. Mes ryžta
mės padaryti viską, ką leis priaugan
čios pajėgos, kad jie būtų pritai - 
kinti, įgyvendinti lietuviams i& 
Lietuvai!"

Kitame straipsnyje - Mes su tauta 
:r iškeliamas tas būtinumas nei vie
nai akimirkai nenutrūkti nuo visos 
tautos, kaip kad dažnai atsitikdavo 
anksčiau, kai "Ponas inteligentas" 

iš kurių brutaliai nuskubėdavo "įrusiško tipo mūsų bl_- 
i-vki-uūl jys , sudarančios atskirą kas
tą tautoje, eiles.

"tarpvalstybi- 
vienalytį san-

pažadais ir 
tautoms, po

tenis Nr. 1. Pirmasis spaustas spaus 
tuvėje ir Iliustruotas nuotraukomis, 
bet nepilnu lietuvišku raidynu -
trūksta nosininių raidžių - kas ži- 

o n ■< + v+n Q or+.Y’PC *•
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ŠVIESA Nr .2

Ar_ He2iPLeisjtą_ kovo g. jdįrVa^.?^,.

psl.13

K.Jv

Niekas neužginčys,kad "visuomet-;* 
ninė veikla"mumyse ypač gyva ir po
puliari.Tarp daugelio čia neretai su 
tiksime grynai specialybės vyrų,moks 
lo žmonių^profesorių.Ir jie dažnai 
vieni iš pirmųjų,nors kartais ir la
bai jau antraeilėse pareigose.Visai 
nekomentuojant jų nienokio ar kito*
kio pasisekimo šiame darbe,staiga 
iškyla klausimas,ar ir specialybės 
sritis,mokslo dirva yra lygiai entu
ziastingai jų puolama ir mėginama 
pavergti?Ar naujais'tyrinėjimais, 
moksliniais darbais,atradimais bei 
išradimais stengiamasi pagarsinti 
lietuvio ir Lietuvos vardas,parodyti 
kad ir ji turėjo savo mokslo insti
tucijas su savo mokslo personalu? 
Sakoma,kad studentai čia užsienyje 
turi ypač stengtis,nes jie reprezen
tuoja savo krašto studentiją bei uni 
versitetus.Visai teisingai!Bet ar 
mūsų akademiniai mokytojai irgi ne- 
turėtųj dirbti pakankamai savo srity* 
jo,kad kuo aukščiau iškėlus lietuvio 
akademiko Vardą užsienyje,kai priste 
meni kurį garsų pasaulio mokslininką 
žiūrėk,neišvengiamai prieš akis atsi
stoja ir jo gimtasis kraštas.Ar da
bar,esant toli nuo kovojančių parti
zanų,nebūtų padėta kovoje daugiau, 
jei didžiu savo mokslo darbų autori-

Dėl giminių ar pažįstamų paieškojimo Vokietijoje /išskyrus rusų zoną/, 
galima rašyti šiuo adresu:

tetų pasaulis būtų priverčiamas daž
niau atkreipti akis i Lietuvą ir jos 
šventą bylą,negu kad beatėdairos pa
sinėrimas į toli nuo specialybės sto 
vinčįus ir dažnai intrygų pilnus dar 
bus ?Žinoma, ne visiems vienodai lengvai 
ir didieji mokslo laurai pasiekiami;, 
bet ir tuo atveju Lietuvos aukšto**
sioms mokykloms niekad nebuvo per- 
daug pirmaeilių akademinių 

. mokyto jų.Savo laiku bus labai daug 
pretenduojančių į šiuos etatus,bet 
ar visų kompetencija kad ir pačiam 
pretendavimui,bus pakankama?Gi užsie 

ny galimybių pasiruošti yra,jei jau 
, sugebėjimai stabdytų nuo didesnių

laimėj imu.Gal bus mėginama grįžti 
prie žodžių: "galimybių pasiruošti 
yra"ir teigiama priešingai,tai tada 
tur būt užteks priminti kovojantį 
kraštą ir,kad ten,nekalbant apie jo
kias galimybes vis tik"šis tas"pa
daroma !.« O be to kitų tokio pat li- 

■ kimo tautų tremtiniai - specialistai, 
mokslininkai ?!.«

Pirmojo vietoje tie s i o . - 
, g i n i s prisidėjimas prie Didžio 
- jo Darbo!Bet iš kitos pusės tebūnie 

apsigalvo jamakad,neprieinant prie c 
to, Jo Vardan nebūtų gaišinamas lai
kas ir jėgos kitur,jei Lietuvos 
Aukštosios Mokyklos ar Universitete-i 
duotas Mokslo Vyro vardas atveria 
galimybes ir uždcdla pareigą savo spe 
cialvbės srityje!

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Vyriausias Komitetas. 
LITHUANIAN ASSOCIATION /16/ WIESBADEN,D.P. Camp.

Lietuvių karo belaisvių kartoteką veda Lietuvos Raudonasis Kryžius. 
Adresas:

CROIX RUOC-E LITHUANIENNE,
Tuebingen,-Karlstrasse 11,

"Šviesa"- lietuvių, akademinio jaunimo V.Europoje laikraštis. Lei- 
dzia A.J.Sambūris "šviesa". Red. adr.: E.Varnauskas, S:t Johannes- 
gatan 11, Uppsala - Sweden, --
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ŠVIESA Nr. 2 pel. 14

AWN IA
MAŽAS NESUSIPRATIMAS/ .

Amerikos karo policija Korėjoje, kuri buvo gavusi įsakymą neleisti ka
bintis žmonėms ant perpildytų tramvajų Senio mieste, vienoje sustojimo 
vietoje nukėlė visus ant pakopų stovėjusius keleivius. Piliečiai iš karš
tai protestavo, šaukdami kažkokiais orientallškais garsais, bet galu ga
le nutarė kelionę tęsti pėsti. Tačiau atsirado vienas savanaudis, kuris 
šoko vytis pradėjusį eiti tramvajų ir šiaip taip užsikabino. Pareigingi 
policninkai spėjo pasivyti neklaužadą korėjietį ir nutraukti vėl į šali
gatvį, bet tas nė akimirksnio nelaukęs vėl pasileido paskui vežimą. Ta
čiau ir šį kartą jau perpykusi karo policija nuplėšė vargšą koriejietį 
nuo pakopos ir įsimetę nabagą į jeepą nusivežė į policijos būstinę. Čia 
vertėjui buvo liepta paklausti, ką užsispyrėlis su tokiu savo elgiasiu 
galvoja. Išsiaiškinus paaiškėjo, kad tai buto to paties tramvajaus kon
duktorius .

------0——

Profesorius: Apibūdink patyrimo sąvoką.
Kandidatas! patyrimas yra tai kas palieka, kai visa kita prarandi.

------0------
PUNKTUALUMAS ŠVEDIJOJE.
- Kodėl įvyko fabrike explozija ?
- Karlsson nešė dėžę dinamito-.' “..‘ir:.tuo-.mom.ęnžuibušvllpė pietums.

------0------
- šernai viena saga per daug, viršuje viena skylė bereikalinga, pasipik

tino išsiblaškęs profesorius įstrižai susegęs naują liemenę.
, ------0------

New - Yorke pro Laisvės Statulą eina amerikonas ir europietis:
- Tai yra Laisvės statula, pareiškė pirmasis,
- Taip, sako e-.-ropietls, pastatomo ir mes geažių žymiems mirusioms.

------0------ --Surinko EUM--
PARTIZANAI ŠYPSOS /Iš "Kovos Keliu"/
Patarimas NKG3 načalstvai.
Anglų Užsienių Reikalų ministeris Bovinas /tas, kuris iš seno įpratęs 

persekioti demokratinius elementus ir šmeižti jų sukurtą gyvenimą, kve
piantį rojumi, kuriame gyvumo priduoda nuolat vykstančios medžioklės'-’kaž- 
kokių' "asmenybių" sunkiai surandamų trąšų maišo antyje / perskaitęs Vy
riausios Rinkiminės Komisijos pranešimą apie rinkimų rezultatus pareiškė: 
Spauda tarnauja tam, kad užimtų, pasmagintų ir klaidintų. Faktai paskelbti 
spaudoje nėra f a-tai, Kam jus apsileidžiat, mielieji draugai, ir neužda
rote šitai akiplėšai kakarinės ? Nejaugi neturite rūsio su šaltu vandeniu, 
kuriamo ir pavasarėjant nepasmirstų Bovino paltys? Argi NKGB ant tiek nu
gi ubagine, kad neištenka kamerų su tokiomis geromis mašinomis, kurios gla
monėjamos sąnarius mašina atidengti burną žėdnam niekšui, kuris tik susi
eisi ina kokių'laisvių....

AUKŠTA KULTŪRA.
Tūlas miško eigulys klausia priėjęs raudonarmietį kertantį miško, kodėl 

jis plaudamas medžius palieka tokius aukštus kelmus. Raudonarmietis, il- 
gaincgalvoJęs atkirto t"Vot pas mus aukštesnė kultūra, negu pas jūs, užtat 
ir mūsiškiai kelmai ilgesni".
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