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1946m. spaliu mėn.

-LIETUVIŲ AKADEMINES J/UNUOMENES V.EUROPOJE 
ŽURNALAS

Pereitame "Šviesos" numeryje, Šioje pat_vietoje, skaitėme LAISVA 20DĮ IS ANA
PUS. Tai buvo trumpa apžvalga laisvos žaliūky spaudos, keletas ištrauky iš po
grindiniu Lietuvos laikraŠčiy, kurie per šio istorinio meto knygnešius pasiekė 
ŠVIESA - demokratinio ir dar laisvo pasaulio dienos šviesu. Nežiūrint pavojy, 
žvėrišku okupantu persekiojimo, per visokias užtvaras, kurios taip gąsdina Vaka
rus, prasiveržė spindulėlis Žiaurios tiesos iš kenčiančio - kovojančio krašto; 
spindulėlis Tėvynės ir laisvės meilės iš pasipriešinimo milžinu žaliūku, iŠ lieps
nojančiu ir vis jy kurstomu laisvės kovos židiniu.

Kupini rūpesčiu ir įvairiausiy darby, kurie jiems numesti be atodairos ir 
atskaitomybės, visai suprantama kad žaliūkai dairosi -plinkui ieškodami syjungi- 
ninkŲ, kaip lygiai priešy bei išdaviky, pirmiausiai savyjy tarpe. Jei jau kova už 
teisybę ir teisę, tai Lietuvos vardan, kurios reikalas ant jy remiamas, tebūnie 
šie šventi tikslai įsąmoninti ir įgyvendinti primiausiai savos tautos tarpe. Su 
negailestingu aštrumu ir tiesumu, prie kurio įpratimo žiauri ir nepermaldaujama 
kova dėl egzistencijos, valstybės ateities, tikriėji krašto šeimininkai iškelia 
prieš akis dažnai daugiau nei liūdny, nuogy teisybę ir taiko jy visiems savo 
"veikimu" nusipelnusiems. Į paklydusius tėvy kraujo brolius jie prabyla žodžiy 
nešvelnindami, tačiau kartu su rodomu supratimu, su pramatomais perspėjimais. 
Ypač reikšmingu tampa šis bylojimas šiapus geležinės uŽdaugos sukurtoms lietu
viškoms "kolonijoms" kaip tik dabar, kai vio lidėjančiu įkyrumu pabėgimas ar taip 
įprastai vartojama "tremtinio lazda" norima iškeisti į gryny gryniausiy emigraci
jos "Šipkarty". Tuo akimirksniu lyg ir girdisi Mišk Profesoriaus balsas: "Apsi- 
mystyk ir apsispręsk kol laikas..."

Kiek didelės bendrosios reikšmės mūšy dabarčiai ir ateičiai turi pirmieji 
laisvi žodžiai iš anapus sunku dabar apspręsti. To ir nesiimsim čia daryti. Tik 
pirmajam sukeltam įspūdžiui pailiustruoti pacituosime mažytį atgarsį iš plačios 
periferijosl

"S.m. rugsėjo mėn 24 d. gavau "Sviesy" Nr.2 (5), kurį skaitant daužėsi širdis

žemiau dedamas Tėvynės pasipriešinimo aktyviyjy jėgy s p e- ■ 
e i a 1 u s kreipimasis į Lietuviy Akademinį Jaunimy, esantį.už 
krašto riby, neįsivaizduojamais keliais pasiekė Vakarinį Pasau
lio Pusrutulį, o prieš kiek laiko pagaliau ir "Sviesy". Teksty 
paduodame Ištisai.

Red.

AKADEMIŠKAM JAUNIMUI - LINKĖJIMAI IŠ LIETUVOS.

Tauta, lyg motina tikra,_giliai paslėpusi savy savo Širdgėly 
ir ilgėsį, savo žaizdas ir rūpesčius, kupina meilės širdim lydi 
Tave, Akademiškas Jaunime, kaip tikry savo kūdikį, jautriai iš
gyvendama kiekvieny Tavo laimėjimy ar nepasisekimy. Ji seka 
kiekvieny Tavo žingsnį, Tavo nory ir pasireiškimy, Tavo darby ir 
kovas,.Tavo,yerŽimysi ip silpnumu?.
Ji, drauge su Tavim, džiaugiasi Tavo laimėjimais; drauge kenčia 

■Tavo rūpesčius ir nedatekliy, nes Tu esi gyva, neatskiriama Jo
sios dalim, buvai ir esi Tautos širdim!...

Tavo motina - Tauta siunčia Tau, Akademiškas Jaunime, bent 
pluoštelį žiniy apie save. Ji p^ruod Tau šioje antgamtiškoj 
kovoj krauju ir kančia įgyt y : tsj f” ;. Ji tiki, kad Jos kovo
janti, nepalaužiama dvasia 1; dės T v., visur ir visada. Ji tiki, 
kad Tu sugrįši į namus sveik- s ir nepalūžęs, apsišarvavęs giliu
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Šviesa Nr.j Psi. 2.

tikėjimu, tvirta dvasia ir tinkamu pasiruošiau. Ji laukia Tavęs. 
Laukia ir tiki, kad Tu neišsemiamo. energija padėsi atstatyti su
griautus Jos nanus, padėsi užgydyti Jai dvasios ir kūno Žaizdas, 
padėsi Širdimi apraudoti ir pagerbti žuvusius savo brolius ir 
seseris. Tauta pasitiki Tau. Ji jaučia ir žino, kad Tu neieško
si svetinę namy, svetimos motinos....

Dar niekad Tauta nebuvo taip sunkioj padėty, kaip dabar, bet 
Ji neverkŠlcna. Ji savo dvasios gilumoj randa tokiy jėgy, tokio 
pasišventino ir ryžto, kuris tikrai nustebins kulturingyjį pasau
li. Vesdama Šię. fanatišką, neturinčię. panašaus pavyzdžio, kovę., 
Tauta yra reali. Ji žino, kad niekas, net pats Dievas, Jai ne
padės, jeigu Ji puti nekovos ir nesiryš. Sukaupusi visas mora
liškas ir fiziškas jėgas, didžios : eilės ir tikėjimo šaknis gi
liai suleidusi į nuosavę Žemę, Ji jaučiasi tvirta ir nenugalima. 
Ji žino, kad kova, sunki ir ilga, t.,dėl Ji taupo kiekvieną kraujo 
laŠy, brangina, kiekvieną veiksnį, nr.udingy šios kovos sėkmingom 
ibsprendinui. Tačiau, Ji nedaro kompromiso su savo syžine. Garbė, 
Žmoniškumas ir teisingumas - Josios moto. Šito Ji reikalauja iš 
savęs, iš kiekvieno sr.vo nario, iŠ kiekvienos grupės ar organi
zacijos ir iš viso kultūringojo pasaulio. Savo reikalavimams 
paremti Ji turi priemonių ir galios. Ji gerai supranta pasau
linės politikos sunkumus, tačiau, negali suprasti ir pateisinti 
pasaulio apkurtimo Josios Šauksmui. Tauta neprašo, bet reika
lauja teisingo Jos bylos išsprendimo. Ji tiki, kad Josios au
kos, sudėtos ant laisvės ir teisingumo aukuro neliks be vaisiaus 
ir kad didžiausioji žmonijos gėda, rusiškasis bolševizmas, su
lauks, ky pelnė.

Tauta nepasidavė aistrom. Fiziškai ir morališkai terorizuo
jama ir žudoma, net priešui stengiasi būti teisinga ir objaktinga. 
Net santykiuose su priešu, vienintėlė jos norma - teisė.

Siūsdama Tau, Akademiškas Jaunime, nuoširdžius sveikinimus, 
Tauta, kovojanti įvairiomis formomis, linki Tau kloties Tavo dar
buose. Ji laukia iš Tavęs tvirto dvasinio ir rimto profesinio 
pasiruošimo, objektingo Vakary pasaulio dvasios ir idėjy pažini
mo ir gilaus vidinio patriotiškumo. Ji linki Tau tarpusavio su
gyvenimo, tolerancijos ir humaniškumo savo ir užsieniečiy kolegy 
tarpe. Ji laukia iŠ Tavęs, kad savo olgėsiu ir darbais prisėdė
tum netik prie Lietuvos vardo kėlimo, bet ir prie konkretaus Tė
vynės išlaisvinimo ir atstatymo darbo.

Alfonsas Hektoras
1946 m. spalio mžn. Andrius Meškis

________________________________ ________________________ I 

ir akyse buvo ašaros... Tos partizaniniy laikraŠčiy straipsniy ištraukos dauge
liui atvers akis - kas jis buvo, kas jis dabar yra ir kuo jis turi rytoj būti. 
Daugelis yra paskelbtomis ištraukomis nepatenkinti ar net užsigavę. Bet tai nega
li turėti svarbos. Svarbu, kad teisybė"...

Be patoso ir paprasti tai žodžiai. Jie iŠ minios bendro likimo tautieČiy - be 
profesijos ir išsilavinimo skirtumy - iš tos pabėgeliy daliės, kuri dar napamiršo 
galvoti ne vien tik apie save, kuriy syŽinė dar gyva, nesurambėjusi.

Nesileisdami į putojančiy jausmy jūry, mes liet.akad,jaunimas,pozityviam dar
bui susibūrę šviesiečiai blaiviai vertiname savo "užuovėjinę"padėtį. Mes ėjom į 
"Šviesy" tikėdami, jog atitiksime Tėvynės norus, būsime su ja ne tik dvasia, min
timis, jausmais, bet ir grynu darbu tam tikrame bendros kovos bare. Dabar matome, 
kad šis tikėjimas staiga virto žinoj imu- aiškiu apčiuopamu Žinojimu jog 
mes su Tauta! Apie tai kalba ir tik ky gautas čia talpinamas krašto pasipriešiniUio 
aktyviyjy jėgy kreipimasis į AKADEMIŠKĄJĮ JAUNIMĄ. ,
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Šviesa Nr.j Psi. 3

CHULIGANIŠKAS MŪSŲ JAUNIMAS

Tenka ir man kartais pabuvoti protingi/, susigulėjusią žmonią draugijoje, 
pasiklausyti, seilę varvinant, apie tai, kaip gera buvo mums gyventi prie Smetonos, 
kokiė skanūs buvo inksteliai grietininiam padaže prie aprasojusios kleboniškos 
čierkos, ką ponas pulkininkas pasakė ponui direktoriui, užkasdamas savo Žodžius 
karališkąja silke su svogūnėliais. Mintys plaštakėmis skraido po Laisvės Alėją, 
užsuka pas Konradu, nepamiršta pakeliui ir Božegraikos. Šiurpas pagaugomis nueina 
per visi/ nugaras, jei kuris netaktiškas bendrakalbis netyčia užsimena apie tai, 
kas dabar dedasi Lietuvoje, ir patyliukais, bet vienbalsiai nušliaužiama prie 
nuomones, kad ne taip jau baisu toje emigracijoje. šiame kritiškame taške pasi
kalbėjimas paprastai išsiškaoja: viena stalo pusė ima karštai diskutuoti Brazili
jos gyvatyni/ ir Venezuelos karščią temomis, o antroji, patrijotiškoji visuomenės 
dalis bent mintyse napalieka Lietuvos ir .kutena viltis greitai grįžti į brangią, 
tėvynę, kurį, visus mus po savo sparnu priglaus, nepasigailėdama nei Žąsį/ nei gra
fini/.

Ir štai, vieno tokio subuvimo metu, kalba kažkaip nukrypo iš įprastinės savo 
vagos, ir susidomėję tautiečiai šokosi komentuoti naujausią Žinią iŠ krašto. 
Vienas gerai informuotas asmuo, kuriam pavyko arti prieiti prie patikimą šaltinią, 
atsakinėjo paeiliui į savo kaimyną klausimus: ar tebestovi jo su tokiu vargu sulip
dytas mūriukas, ar neišdegusi gatvė, kurioje turinti gyventi jo turtą globoti 
palikusi bobutė, ar nesugriauti žemės Banko rūmai, kur jis tiek metą dirbo savo 
kraštui. Imta kalbėti not ir apie žmonią nuotaikas, nors visiems buvo aišku, kad 
nuotaikos, broliuk, ten ne diovažin kokios, apie miškuose likusiu, vyrą kovą su 
okupantais, paminėtas ir vienos kitos pogrindžio organizacijos vardas.

- Na, j eitu šitie po karo Lietuvą valdys, tai aš jau į ja negrįšiu, - pa
reiškė vienas rimtas ponas.

- Kodėl?- nustebęs pasiteiravau.
- Argi jūs nežinote, kas ten por publika susirinkusi?- savo ruožtu nustebo 

tautietis.- Juk ten susispietęs visas mūsą chuliganiškas jaunimas. Be chuliganą 
ir pramušt gaivią, tonai nei vieno doro žmog-u..; nėr-.si.

Susirinkimas choru pritarė rimtam Žolži i. Kiekvienas jautė pareigą pridėti 
savo morališką dvylekį, visi ėmė Šunis karti 'it netaktiško, beidejinio, chuliga
niško mūsą jaunimo galvos. Neramu, tur būt, tą vakarą buvo tėviškės miškuose: 
žaliūkai Žaksėjo vienas po kito, ir nesuprato, nei už ką, nei dėl ko.

Papasakojau as tą atsitikimą vienam mūsą pačio žaliausio jaunimo atstovui. 
Pabaigiau ir laukiu, ką jis man į tai pasakys.

- Na, o tu, ką tu į tai? - paklausė jis.
- Kaip tai aš, aš - nieko, - atsakinu.
- 0 taip kumštį po nosim, - pasiteiravo jaunimas, - ne?
- Ne,- papurčiau galva.
- Gaila, o reikėjo,- tarė jis ir nepatenkintas atsisveikino.
Iš tiesą, chuliganiškas tas mūsą jaunimas.
Ir kaip jam nebūti chuliganiškam. Juk ėjo jis į gimnaziją tuo metu, kai jo 

mylimas mokytojas, anksčiau kalbėjęs jo vaikiškai širdžiai apie tėvynės meilę ir 
pasakojęs legendas apie Gedimino pilį staiga jom pasiūlė stoti į komjaunuolius; 
kai iŠ liaudies gelmią iškilęs jos sūnus Chaimas Mcskupas ėmė kalbėti tautos varduj 
juk tai jį generolas Kubiliūnas, kurį jis, vaiku būdamas, matė paveiksliukuose ant 
balto žirgo priiminėjantį kariuomenės paradus, šaukė į šventą kryžiaus karą. Jis 
subrendo tuo metu, kai visi daiktai staiga neteko savo priimtos tikros vertės, 
kai korupcija tapo visuotiniu reiškiniu, kai tarnautojas, priimantis kyšį, nebe
buvo skaitomas blogu žmogumi, kai darbininkas, pavogęs maišą cukraus, maitino savo 
šeimą, kai garbingas žmogus galėjo garbingai užsirūkyti tik gatvėje pakeltą nuorū
ką, kai šąžiningo žmogaus ir durniaus sąvokos pasidarė sinonimais. Lengva. buvo 
išlikti garbingu ir mandagiu advokatui, auksinukais ėmusiam honorarą UŽ gelbėjimą 
į kalėjimą pakliuvusio transporto talkininko-dozertyro, bet daug sunkiau mora
liškose aukštumose skrajoti septyniolikos metą jaunuoliui, iš šalčio stipusiam
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S V I E S A Nr.3 Psl. 4.

T1 nsniegynuose ar dvėseliena mitusiam Pinsko balose. Vaikinas augo maty
damas, kaip maldininkų minios, be mandagumų, bo taktų ir be ’’gražių žodžių”, 
alkūnėmis skindamos! kelių, veržėsi pagarbinti Aukso Veršio. Ir jei dar liko jo 
širdyje šis tas nesutepto ir tikro, ar tai meilė motinai-žemei, ar pasitikėjimas 
draugu - jis laikė tai giliai paslėpęs. Išorėje jis - chuliganas.

Jo akyse kraujo baloje klykė iŠ skausmo Žmonės su nutrauktom kojom ir iš
verstais viduriais, jis matė, kaip padorių ir smalsių Žmonių minios plaukė žiūrėti 
nacių organizuojamų "viešų pakorimų", jo ausys pilnos pasakojimų apie tūkstantines 
minias žmonių, nuogų išrengtų ir šaudomų bendruosė grioviuose, apie nukapotus su 
aukso žiedais pirštus, apie ištiškusias šaunamo kūdikėlio smegenis. Jis jaučia, 
žino, mato, kad. žmogus tiek vertas, kiek kirminas, kurį užminsi ir sutraiškysi, 
kad gyvybė, tai kaip meškerės kabliukas, ant kurio žmogus užkabintas; šia buvo, 
Šia nėra - nupūtė, - kaip sako vienas mano prietelius. Jokių humanizmo aukštųjų 
mokslų" jis neišėjo, ir niekas jam nesakė, kad žmogus - brangiausias daiktas 
pasaulyje. Jis jaučia paniekų mirčiai ir dažnai menkai vertina gyvenimų, "šuva - 
gyvenimas" - sako jis. Mandagumai, lankstymasis - tiems, kurie užsimerkia, kai 
kino ekrano laukinių vakarų šerifas šauna į plėšikų, ir užsikemša ausis, kai pasa
kojamos istorijos apie raganas ir vampyrus. Gal ir yra kur nors, gal bus kada 
nors gražus gyvenimas, kur žmonės geri ir teisingi, myli vienas kitų ir gerbia ■ 
ponų Dievų, - bet tai, greičiausia, ne jam. Dabar jis - chuliganas.

Jis netiki gražiems Žodžiams. Pradžios mokykloje jis girdėjo išsavo mokyto
jo, kad lietuviai - kunigaikščių ir didvyrių tauta, kad vienam lietuviui susidoro
ti su septyniais lenkais - juokas. Penkiolikos metų vaikištjls, jis su savo drau
gais krauju rašė prašymų valdžiai: "Neparduokit Vilniaus! Priimkit mus savanoriais!”.. 
Jis girdėjo kaip pentinuotas generolas išdidžiai kalbėjo: "Neatiduosim nei vienos 
pėdos savo žemės" ir širdyje kartojo jo žodžius. Vėliau jis matė, kaip tas pats 
generolas važinėjo mašina kitų raudonų generolų draugijoj, girdėjo, kad po kurio 
laiko jisai atskrido su dar kitokiais, jau rudais generolais. Tėvynės mailės jis 
mokėsi iš karštų poeto žodžių, jis augo dainuodamas apie galo lauko svyruojančius 
berželius, o už poros metų girdėjo tų patį poetų deklamuojant:

"Lietuvos senos nebėr,
Lietuva LTSRi"

"Užteks deklamacijų! Žodžiais jis manęs nepaimsi" - pasakoja savo įspū
džius jaunikaitis, išklausęs buvusio atsakingo pareigūno kalbų Nepriklausomybės 
Šventės proga. Chuliganiškas mūsų jaunimas nebetiki žodžiais,nereikia jam jokių 
programų nei ideologijų. Jis nori konkretaus darbo, akcijos. Ir jeigu nei vienas 
generolas, - o jų turėjom kelis desėtkus, - nenumirė dar už tėvynę, tai šimtai ir 
tūkstančiai mūsų chuliganiškų jaunuolių niršta ir mirs. Bo gražaus paskutinio 
atsidūsėjimo, be prakalbų ant kapo, - gal vien dėl to, kad reikia kraujo syvų 
tėviškės dirvoms, kad jos turės brandinti geltonų javų, kurį kada nors gal pjaus 
laisvo žmogaus rankos, riš linksma lietuvė motina, augindama gerus ir mandagius, 
jau nebe chuliganiškus vaikiščius.

Dr. K.Niaura
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TĖVIŠKĖS ŽODŽIAI

Saviesiems:

Suplasnoti sparnais, lyg erelis kalniu, 
Paskraidyti, trankytis su vėjais 
Ir pakilti virš žemės, virš jury plašiy, 
Kas jaunystėj ik mūs nenorėjo?!

Kas netroško kovos ir audry neramiy, - 
Neilgėjos nežinomo tolio?!
Bet likimo dalia nevienoda visy, - 
Nevienodas nei žingsnis, nei šuolis!,. 

Vieni veržias aukštyn, lyg margi sakalai, 
Iš aršiau pažiūrėti į saulę;
Nepažins niekados, kas nebuvo tenai, 
Nei erelio, nei jojo pasaulio!...

Kiti Šliauš pažeme, lyg juodi vabalai, 
Prisidengę tamsa ir šešėliais;
Nevilios jy audra, nei dangaus žiburiai, ~ 
Jie be Ženklo užges pamažėle!__

Priešui:

Nuplėšt mūs laisvės vėliavas, paminti teisę 
jūs galėjote, - jūsy rankose jėga!
Bet Širdžiy švontovėn niekad ncįlcisime, - 
Ginsimės, kaip liūtas - tigr* sužeista!..

Kas, kad mūšy maža: vi.n-j'a jūsy šimtas, 
Kas, kad mus išvaikyt tr-itiniy keliais!?.
Vai drebėki, prieše, mūšy rytas švinta, -
Vai surengsim piūtį. jūms dar tiės Šiauliais!.. 

Nepraeis jums veltui mūšy sesiy rūtos, - 
Nepraeis nė viena ašara mamos!...
Jei kovoj nelygioj mos visi net Žūsim, 
UŽ mūs žemės laisvę dulkės mūs kovos!...

A .M.

ŠVIESA Nr.3 Psl.
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Šviesa. Hr.3_______________________________________________psi. 6.

Prof, H. Tingsten

DEMOKRATIJOS IŠSIVYSTYMO PAGRINIAI BRUOŽAI.
(tęsinys iš pereito numerio)

Tatai išaiškinama iŠ religinio išeities taško: kiekvienas, taip sakant, galėjo 
sudaryti savo atskiru tikinčięję bendruomenę, tada kai jis nerado sutarimo su 
kitais. Demokratija per toleranciją turėtę pašalinti religines kovas ir įvesti 
panašię tvarkę į politikę.

Šios idėjos Anglijoje nelaimėjo. Reprezentacinė institucija paliko socialiai 
aukštennię sluoksniu organu ir iki pat 1832 m. vystėsi aristokratine bei plutokra- 
tine kryptimi per tai, kad nežiūrint gyventoją porsikėlimę ir krašto suurbanizė- 
jimo suskirstymas rinkiminėmis apygardomis paliko nepakitęs. Bet Karolio I-jo 
nužudymu kulminacinį taškę pasiekusi rcvolincija pasirodė kaip tautos pergalė 
prieš karaliaus galybę, pergalė, kurios ruzultatai, plačiai paėmus, liko išlaikyti 
nežiūrint 1660 metę restauracijos. Su "garbingąja rcvolincija", 1688 metais buvo 
padarytas naujas žingsnis tęja pačia kryptimi. 1689 metę teisię paskelbimas, 
atėjęs kaip kompromisas, užtvirtino su tam tikromis,iš laiko taško žiūrint, savaime 
suprantamomis išimtimis religinės tolerancijos principę. Koletą motę vėliau buvo 
panaikinta spaudos cenzūra, Jau 17 šimtmečio pradžioje - laiko karalienės Onos 
valdymo - pasireiškė tendencija į parlamentarizmę su žemuosiuose rūmuose viešpa
taujančios partijos valdžia. Keletą došimtmočię vėliau parlamentarizmas buvo jau 
gana tvirtai išsivysiąs, nors reikia pastebėti, kad monarkas ir aristokratija 
galėjo turėti Žymię, kaip taisyklė lemiančiu, įtakę į žem. rūmę rinkimus.

Su tom tikru suprastinimu galima sakyti, kad purit;mizmo idėjos rado dirvę 
antroje Atlanto pusojė. Eilėje britę koloniję S. Amerikoje (pirmiausiai Naujoje 
Anglijoje) organizavosi plačiai savarankios valdžios ant palyginti demokratinię 
pagrindę, kai tuo pat metu - pagal tolaikes sęlygas - buvo kartu pravedamas re
liginės tolerancijos principas. Sis išsivystymas priklausė nuo paskirę faktorię: 
stiprię puritaniškę bruožę N. Anglijos koloniję gyventojuose, natūralios tendenci
jos, kuriant nauję visuomenę, grįžti atgal prie bundrę principę, stokos jau tra
diciškos politinės ir socialinės hierarchijos, lygybės būtinumo, kuris yra toks 
artimas pijonierię tautai. Politinė santvarka, kuri senose Europos valstybėse 
rciŠkėse revoliucionieriškai, čia tapo daugiau ar mažiau savaime aiški visuome
ninės struktūros konsckvencija. Su atsiskyrimu nuo Anglijos demokratiškumo prin
cipai atsistojo tikrai pirmaujamČioj vietoj; tos tory-grupės, kurios ję nepriėmė, 
per nepriklausomybės karę prinsijungė prie Anglijos ir tuomi neteko įtakos į kolo
niję valstybinį, gyvenimę, Nepriklausomybės paskelbimo akte kolonistai paskelbė 
vienu kartu savo kaip tautos apsisprendimo teisę ir tautos sprendimo galię naujo
joje valstybėje: "Mes manome Šias tiesas esant neginčijamomis: kad visi Žmonės 
sukurti lygūs, kad savo kūrėjo jie yra apdovanoti tara tikromis nenusavinamomis 
teisėmis, kaip kad gyvybė, laisvė ir gerovės siekimas, kad Šię teisię laidavimui 
tarp žmonię yra sukuriama valdžia, kuri savo teisingę jėgę gauna iš valdomęję 
sutikimo, kad tada, kai kuri nors valdžios forma tampa pavojinga šiems tikslams, 
tauta turi teisę ję k-eisti ar panaikinti ir sudaryti nauję valdžię, pagrįstę 
tokiais principais ir suorganisuotę tokioje formoje, kuri tautai atrodo labiausiai 
tinkanti, kad vestę ję į sr.ugumę ir gerovę."

Amerikoniškoji demokratija buvo pradžioje nevisai įvykdyta. Balsavimo teisė, 
pagal į štatus pakeitę koloniję konstitucijas, nepriderojo "priklausomiems" 
luomams, kaip kad tarnautojams ir kitoms tom tikroms samdytę žmonię grupėms. Bet 
kadangi gyventojus daugiausiai sudarė laisvę profesiję verteivos, visę prima 
žemdirbiai, Šis apribojimas buvo noperdideliausios reikšmės; pradžioje balsavimo 
teisę turėjo turėti daugiau nei 2/3 suaugusię vyrę. Sęryšyjc su taip vadinama 
Jackson’o demokratijos pergale, maždaug 1830 m., dar labiau buvo sudemokratintos 
daugelio štatę konstitucijos, taip, kad nuo to laiko praktiškai imant galima kalbė
ti apie visuotinę balsavimo teisę. Išimtį žinoma sudarė vergai; bet tik pietiniuo
se štatuose ję skaičius siekė dėmesio vertos gyventoją dalies ir, ję nepriloidimas 
prie politikos visos unijos atvejyje neturėjo reikšmingo demokratijos apribojimo.

Svarbiau yra iškelti nauj'į, nmerikoniškęjį valdžios pasukimę apribotos
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valstybės galios kryptimi. Sis laikymasis pasirodė yp-.Č ryškus išdirbant 1787 mėty 
konstitucijy, kuri neabejotinai talpino savyje gnlingy unijos kompetencij? padidė- 
jimy, bet kartu siekė sukurti garantijas prieš stipri? ir ekspansyvi?, valdžią.. 
Pirsniausioji priemonė tam siekti buvo pagal angly pavyzdį išdirbtas valdžios 
išskirstymas; suteikta valdymo teisė buvo padalinta atskiriems valstybės organams, 
prezidentui, senatui ir reprezent-uity rūmams; visi paskirti per tiesioginius ar 
netiesioginius rinkimus, bet įvairiems laikotarpiams. Iš konstitucijos gynimo "The 
Federalist’e" aŠkiai matosi, kad ši sistema buvo suprantama kaip gniklas. prieš 
pavojingas tendencijas, kurias buvo mamoma esančiomis neapribotoje demokratijoje. 
Tai reiškė siekimę. apsaugoti aukštai iškilusius minoritetus prieš didšiyjy masę, 
užbėgimy už akny kėsinimuisi’ į nuosavybę, kM galimu buvo bijoti iškilsiant iš 
neturtingyjy sluoksniy, išlaikymy ekonominės laisvės ir nosavybės teisės, kurios 
buvo traktuojamos lygiui privalomomis (neapeinamomis) kaip ir legali lygybė, 
To paties tikslo siekė ir kiek vėliau į konstitucijy įvestos taisyklės apie nuosavy
bės teisės ir susitarimo laisvės nevaržomumy; kartu apie spaudos, draugijy, susirin
kimu ir religijy laisvę; nuostatus konstitucijos keitimo sąlygoms pasunkinti;
teismy teisę - siekt? valstybės santvarkos kūrėju ir greitai pripažint? praktikoje - 
negaliojančiais paskelbti tuos įstatymus, kurie prieštarauja konstitucijai.

Demokratijos prasiveržimus J.A.Valstybėse sudaro atskiry epoch? konstitucinės 
politikos vystymesi. Tuo pat laiku, kai Amerikoje plačiai išplėsta balsavimo teisė 
buvo kombinuojeim. su bemaž nuapribota politine laisve, daugumoje nuropos valstybiy 
nebuvo jokiy reprezentuojonči? suvaŽiavimy; jeigu ta prasme ir buvo panaši? 
(Anglija, Švedija, Šveicarija), tai jie savo visumoje buvo dauginusiai renkami mažo 
privilegijuoto luomo; politinio ir religinio mintijimo laisvė buvo tik labai mažame 
skaičiuje krašty, bet ir tai nei viename tokioj didelėj npimtyj ir taip tvirtai 
garantuota, kaip J.A.V-se. Unija ilgai išsaugojo t? savo ypating? būklę. Demokra
tinė sistema už jos riby buvo pritaikyta po ištiso šimtmečio nedaugelyje krašty, 
ir trumpam laikui. Prancūzijoje, vienintelėje iš didžiyjy Europos galybiy, kurioje 
demokratija anksti rudo pritarimo, buvo kartus nuo kurto pakeičiamu į performuoty 
diktatūr? vinvaldiŠkumy; ir trečioji respublika buvo grysomn ir ginčijama lygiai 
kaip ir jos pirmtakūnės. Dar ir šiandien J.A.V., kartu su Šveicarija, yra vienin
telės valstybės, kur demokratija daugiau nei vis? šimtmetį, yra visuotinai traktuo
jama kaip savaime aiški, definityvi valdžios forma. Sis amerikoniškasis pertvar
kymas Europos valstybiniam gyvenimui pradžioje atrodė kaip abejotinas experiment." s, 
bot pamažu tapo pripažintas pavykusiu, ir pastoviu bei neaprėpiamos reikšmės, Aš 
tolinu duosiu poroje ntvsjy konkreti?, tos turėtos įtakos pavyzdŽiy. Bet pirmiau
siai reikia užakcentuoti ty reikšmę, kad Amerikos demokratija savo tvirtumu ir 
nuolat didėjančia unijos galia sudarė jėgy Šaltinį panašioms srovėms nuropoję.

Amerikoniškoje valstybės formoje buvo ęujungta demokratiniai ir liberaliniai 
pagrindai. Tautos majoritetas turėty valdyti, bot tiktai Van tikrose ribose ir 
pagal atskirai nurodytus sylyg.us. Nuosavybės, paveldėjimo ir susiturimo laisvė 
taip pat nevaržoma kaip ir politinė laisvė. Valstybės Veikla turėty būti apriboja
ma iki tiek, kad suteikt? apsaugy ir išlaikyt? tuos taisės pagrindus, kurie buvo 
reikalingi individ? sugyvenimui ir taikingam tarpusavio rungtyniavimui. Šioji 
individualinė,senoviška liberalistinė demokratija buvo specialiai pritaikyta 
amerikietiškoms sylygoms. čia nebuvo, kaip kad Europoje, privilegijom ir skirtin
gomis tesėmis komplikuotos sistemos, kurios panaikinimas jau savaime reikalavo pa
jėgios valstybės jėgos. Greit besiplečianti pionierė? visuomenė pirmiausiai rei
kalavo visokeriop? laisvi? ir privačios iniciatyvos. "Kad naujakurys galėt? nevar
žomas eiti į miškus, buvo jis reikalingas valstybės, kuri būt? per silpna, kad 
kištysi ir pakankamai stipri, kad apsaugot? nuosavybes teisę.

(Tęsinys sekančiame numeryje)
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NACIŲ NAIKINIMO POLITIKA LIETUVOS U-TŲ ATŽVILGIU TĘSIAMA.
Politinis gyvenimas Lietuvoje šių 

vasary vyko energingo komunistui parti
jos valymo ir pertvarkymo ir administra
cijos aparato stiprinimu rusais Ženkle. 
Fizinis tautos naikinimas areštų ir trė
mimų i Sibiru pavidalu buvo tęsiamas su 
nemažėjančiu intensyvumu.

Visoje Soviety Sąjungoje šiy vasa
ry prasidėjo milžiniškas komunistę par
tijos ir vadovaujančio bolševikinio ad
ministracijos personalo pertvarkymas ir 
valymas. Lietuvoje tai buvo atlikta 
ypatingai triukšmingu ir radikaliu būdu. 
Liepos mėn Vilniuje vykęs Lietuvos Ko
munistę Partijos CK plenumas konstatavo 
ir vėliau viešai paskelbė, kad "kompar
tija parodė didelį nesugebėjimų praves
ti krašte bolševikinę mintį, organizuo
ti pyliavy išrinkimų, kontroliuoti ad
ministracijos aparatų, kuris pilnas 
buržuazinio nacionalinio gaivalo, dar 
daugiau - kaikurie kompartijos vadovau
janti sluogsniai ne tik neparodė griež
tumo su buržuazine reakcija, bet net 
pataikavo jai stengdamiesi padėti- jy 
pražūtinguose Šovini.stiUipos siekimuose". 
Ilgiausiuose laikraščiy puslapiuose bu
vo aprašyti 4 dienas besitysusio plenu
mo darbai. Paaiškėjo, kad paties Sta
lino parėdymu svarbiausias ir beatodai- 
rinis Liet.kompartijos uždavinys yra 
išrinkti pyliavas iš Lietuvos ukininky 
ir palaužti buržuazinį,nacionalinį ju- 
dėjimy. Plenumo metu pats CK I-sis sokr. 
Sniečkus ypač puolė Kauno CK veikimy. 
Jo žodžiais Kauno CK ne tik kad nekovo
jo su buržuaziniu gaivalu, bot net jį 
rėmė. Esy vienas iš 0K sekretoriy pa
dūdavęs nacionaliniams banditams (par
tizanams) apsirūpinti dokumentais ir 
kitomis veikimo priemonėmis. Buvo 
smarkiai pulta ir Kauno Vykd.K-to veikla, 
kur esy susispietę nacionaliniai gaiva
lai, kurie prisidengę lojalumo kauke no 
tik sabotuoja socialistinės statybos„ 
ir įsipareigojimy Sov.S-gai darby, bet 
dirbdami su banditais (partizanais) sie
kia. atstatyti Lietuvoje buržuazinę san-__
tvarky. Rezultate po įprastų komunis
tams koliojimy buvo pranešta, kad iŠ 
Kauno CK pašalinta. I-sis sekretorius 

Grigalavičius; švietimo ir kultūros 
reikalams sekr.Bieliauskas ir dar 6 lie
tuviai sekretoriai (jie tuoj buvo areš
tuoti). IŠ pareigy atleistas ir Kauno 
m. VK-to pitm. Kristinas (senas kom., 
Lietuvos latvis) ir eilė kity adminis
tracijos pareigūnę. Bolševikai mano, 
kad Kaunas yra Lietuvos laisvės judėji
mo centras ir smegenys. Plenumo metu 
paaiškėjo, kad atleidžiama (tokiu atve
ju tuoj suimama) dar kcliy apskričię 
kompartijos sekretoriai jy visę pavar
dės lietuviškos. Plonumo metu buvo 
smarkiai kritikuojama ne tik komparti
jos politinė veikla, bet ir administra
cijos aparato veikimas. Aukšti admi
nistracijos pareigūnai pradėję pataikau
ti buržuaziniam reakciniam judėjimui. 
Labai aršia kalba pasakė min.pirm. Ged
vilą, reikalaudamas išvalyti adminis
tracijų.ir partijy nuo reakcinio elemen
to. Po plenumo prasidėjo prievartinių, 
mitingy banga krašte tikslu užakcentuo
ti CK plenumo nutarimus.

CK sekretorius,kultūrosir Švieti
mo politikos reikalams,preikšas puolė 
švietimo ir kultūros darbuotojus. Rašy
tojai vengia rašyti bolševikinius vei
kalus, profesoriai skiepija studentams 
nacionalinę dvasių, švietimo aparatas 
užterštas reakcionierių. Po to iš Kauno 
u-to mokomojo personalo buvo atleista 
apie 20 asmeny. Teisų skaityti paskai
tas atimta prof. Jurgučiui (Gestapo 
kalintam 2 metus kone.lag.) Sudarytas 
projektas Kauno u-tų išskirstyti insti
tutais: medic., technikos ir istorijos- 
filologijos. Tokiu pat būdu LTSR dik
tatorius Visasąjungines-kompartijoįrpįrmi 
ninkas Lietuvai Ščerbakovas 
reikalavo sutvarky ti ir Vilniaus uni
versitetų, bet vėlinu vieneriems metams 
tų reikalų atidėjo. Čia būdinga pri
minti, kad ir nacię okupacijos metu 
vyko tos pačios pastangos mūšy u-ty 
atžvilgiu. Ščerbakovo argumentai buvo 
lygiai tokio pat, knip nacių prog. 
Stegmano! ------ ------------

Kressbronn, 46.8.23.

Mieli Kolegos,
Pirmosios Šviesiečię stovyklos proga siunčiame Jums nuo Bodeno ežero kran

tų mūsų nuoširdžius sveikinimus ir su nekantrumu laukiame to meto, kuomet su
sirinkę iš įvairių nuropos kraštų'"SVIESOS" nariai galės kartu praleisti ke - 
lėta puikių ir nuotaikingų dienų savo gausios šeimos tarpe.

Tiubingeno A.J.S."ŠVIESA ‘
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■■ IKJMPA
PERAUKLĖJIMAS...

"Tarybų Lietuvos" Nr.51 rašo, kad 
Kauno Universiteto centriniuose rūmuose 
atliekamos "mokslinės" konferencijos, 
užsibusiančios visų savaitę, kur aukšty
je mokyklų profesoriams, dėstytojams ir 
šiaip mokslų personalui skaitomos pas
kaitos Šiomis temomis:

"1. Tolimesnis draugo Stalino mark- 
sistinio-leninistinio mokslo praplėtimas 
apie karus. 2. Tas pats kiek liečia ku
tus. J. Draugo Stalino mokslas apie so
cialistinės ekonomikos išsivystymo dės
ningumu. 5. Draugas Stalinas apie ta
rybinį. rnoksly i^ jo išsivystymo pers
pektyvas. 6. Draugas Stalinas apie 
bolseviky partijos vaidmenį. Didžiojo 
Tėvynės Xr.ro metu." - (LAIC)

LIETUVA NElSBRAUKTA IS
RAUDONOJO KRYŽIAUS.

J. Daužvardienė, Am. Raudonojo Kryžiaus 
Kalbėtoje Sekcijos primininkė, praneša, 
kad Amerikos Raudonojo Kryžiaus Chicago 
Chapter pa.tikrino (per Centrų, Washing
ton, D.C.), ir pranešė, kad Chicagos 
Tribunu’o paskelbta, žinia, jog FabalČio 
Valstybės iŠbra.uktos iš Tarptinio Raudo
nojo Kryžiaus narystės neatitinka tikre
nybei. Gauta iš Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus, Gencvoj, Šveic., kablegrama, 
datuota rugp. 2 d., sako: "Report is 
false."

PASIMATYMAS SU SENATORIUM
ARTHUR H. VANDENBERG

Šio mėnesio 22 d., Amerikos Lietuviy 
Tarybos Vykdomojo Komiteto nariai, pir
mininkas Leonardas Simutis, sekretorius 
Dr. P.Grigaitis iriišdininkas Mikas Vai- 
dyla, matėsi ir turėjo ilgy. pasikalbėji
mų su J.A.V. senatorium Vondonbergu, ku
ris, kaip žinoma, yra J.A.V. delegacijos 
narys taikos konferencijai ir vienas 
įtakingiausių Kongreso vady užsienio 
politikoje.

Pasimatymas įvyko jo rezidencijos 
miesto, Grand Rapids, Mich, dienų prieš 
išvykstant jam į Paryžiy, kur jisai buvo 
skubiai iššauktas valstybės sekretoriaus 
Byrncso. Tuo budu pasikalbėjimas įgijo

dar didesnes reikšmes, negu kad buvo 
tikėtųsi, darant su senatorium "oppoint- 
montų" prieš trejetų savaičių laiko.

Senatorius, atydžiai išklausęs žo
džiu duotus jam paaiškinimus ir padėko
jęs už laiškų bei_pridėtų prie jo in
formacinę literatūrų, pareiškė, kad ji
sai giliai simpatizuoja lietuviy tautai, 
supranta. jos nelaimę ir darys ky galė
damas, kad jai pagelbėti.

"Appeasemento" laikai praėjo
Senatorius Vandenberg apgailestavo, 

kad taip ilgai buvo daromos visokios 
nuolaidos Rusijai. Per trejus su pusę 
metus soviety valdžia, be pasipriešini
mo iš Amerikos ir Anglijos pusės, gau
davo, galima sakyti, visky ko tik ji 
norėdavo. Ji taip įprato elgtis kaip 
tinkama, kad ji nenori tikėti, jogei 
nuolaidų laikas jau praėjo. Del to da
linai kalta ir musy valdžia, kuri kar
tais tvirtai pasisakė už savo principus, 
■bet paskui ima ir vėl nusileidžia.

Karo metu tos nuolaidos, gal but, 
buvo neapseinnmas dalykas, kada galėjo 
būti pavojus, kad maršalas Stalinas vėl 
susidės su Hitleriu, jeigu vakarų demo
kratijos pasipriešins jo reikalavimams. 
Bet dabar jau eina dalykas apie taikos 
įsteigimy, ir taika turi būti pagrįsta 
tais moralybės ir teisingumo dėsniais, 
kuriuos priėmė ir Rusijos valdžia.

Mes turime įtikinti pony Molotovų 
ir jo valdžių, kad Amerika "appeasemen
to" daugiau nebedarys. Maskva liausis 
siekusi to, kas jai nepriklauso, kada 
ji tikrai žinos, jogei Amerika mono tai, 
ky ji sako.
(Pagal ALT Vykdomojo K-to pranešimų.)

BALF’o SEIMUI REMTI KOMITETAS

Kaip žinoma spalių mėn. 18-19 d.d. 
New York’e įvyksta BALF’o seimus. 
Rugpiūčio 28 d. tom seimui remti suda
rytos Komitetas, kurio tikslas, bendrai 
paėmus, yra rūpintis suvažiuojančiais 
seimo nariais._ (BALF) 

i Didžiai apgailestaudama REDAKCIJA AT-| 
j SIFRASO skaitytojų už ypač blogy poreite! 
"Šviesos" nr. korektūrų, kas įvyko per 
techniškų neapdairumų.

Su pagarba • 
"Šviesos" Red.
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Vokietija
TUEBINGENO SVEBSIEČIŲ STOVYKLA.
Vasaros semestrui pasibaigus, Tue- 

bingeno šviesiečini surengė stovyklų 
Bodcno ežero pakrantėje. Nuostabaus 
grožio apylinkėse ilsėjosi ir stiprėjo 
75 musų prietclioJ., kurių tarpo buvo ir 
kitų universitotų_Šviesicčių atstovų. 
Dėl formalaus pobūdžio kliūčių, didelis 
norinčių skaičius negalėjo į stovyklą 
atvažiuoti.

Si stovykla nuo kitų panešios rūšies 
pramogų skyrėsi ypatingai Šviesiesiems 
cha.rakt ėringu laisvės gerbimu, pasireiš
kusiu neuždednnt jos dalyviams nereika
lingu ir visus varginančių tuščios 
"drausmės" pareigų. Stovyklos tvark
dariai ir organizatorini skaitėsi su 
kiekvieno stovyklaujančio norais ir už
simojimais, kiek jie nekliudė kitiems, 
atsisakydami nuo įprastinių "komandų" 
ir "švilpukų".

Be poilsio ir fiziško sustiprėjimo, 
stovyklauju šviesieČiai turėjo progos 
praturtėti ir dvasiniai. Buvo surengta 
eilė paskaitų aktualiaisiais ir ideolo
giniais klausimais, kurias paprastai 
sekdavo net po 3 - 4 valandas užtrukda
vusios diskusijos, padėjusios sąjūdžio 
dalyviams patiems gyvai išsiaiškinti 
eilę mums visiems bendrai rūpimų ir spe
cifinių su sambūrio ideologija, susiju
sių klausimų.

KNYGOS PLAUKIA Į HAMBURGU 
Hamburgo Baltijos Universitetas 

paskiausiu laiku gavęs dideles įvairių 
Įmygu siuntas, skirta.s mokslo reikalams. 
Apytikriai universiteto biblioteka pra
turtėjusi mažiasiai 8,000 tomų.

Žymi dalis šių knygų Hamburgu pasie
kė iŠ JAV ir yra BALF kilmės, bet taip 
pat nemaža knygų gauta iš Šveicarijos, 
Anglijos, Švedijos ir kt. kraštų ir iš 
studentų organizacijų.

Dalis šių knygų yra lengvo turinio, 
skirtos pasiskaitymams, tačiau jų tarpe 
nemaža mokslinės literatūros, ypač anglų 
ir kt. kalbomis. (Naujienos)

KURIE SKAITOMI D.P.
Sekantieji asmenys, kurie dabar ir 

prieš gruodžio 22 d. 1945 ia., gyveno 
Amerikos okupacijos zonoje, skaitomi 
išvietinti asmenys:

1. Visi, kurie prieš savo valių buvo 
iš savo Šalių vokiečių atgabenti į Vo

kietijų priverstinam darbui.
2. Nacizmo ar fašizmo nukentėję, 

kurie apleido savo namus kitose šalyse 
(ne Vokietijoj) ieškoti saugumo nuo ka
ro nelaimių ir kurio neturi namų, į ku
riuos gali grįžti.

J. Visi, kurie buvo iš savo namų 
pašalinti ir sulaikyti koncentracijos 
stovyklose dėl rasinių arba tikybinių 
priežasčių, arba dėl nepritarimo nacių 
partijai arba Vokietijos valdžiai, etc.

4. Visi, kurie prieš savo valių 
buvo evakuoti iš namų savo Šalyje (ne 
Vokietijoj) vokiškos militarės vyriausy
bės dėl militarinių priežasčių, išėmus 
mi1i t ar ę t arnyb ų.

5. Visi, išskyrus vokiečius, kurie 
nebuvo Vokietijos rasiniai, tikybiniai 
arba politiniai persekiojami ir kurie 
bijosi grižti į savo kraštų dėl rasinių, 
tikybinių ir politinių persekiojimų,

6. Žmonos, tėvai, vyrai, vaikai,t 
broliai ir seserys virŠminėtai pažymėtų 
penkių klasių, ir kurie su jais gyvena. 
(Nebūtinai reikalinga, kad šie asmenys 
turėjo gyventi Suv. Valstijų zonoje 
priešgruodžio 22 d.1945 m.) (Naujienos)

RUOŠKITĖS ATEIČIAU
UNRRii Team 1J8 direktorius A.R.C. 

Prentis Fuldos lietuviams tremtiniams, 
švenčiantiems vienerių UNRRA globos 
metų sukaktį, pareiškė: "Didžiausias . 
mono ir visų mūsų linkėjimas yra tams
toms tas, kad jūs stovyklose laikų 
leistumėte taip, jog ateitis jūsų neuž
kluptų nepasirengusių savo Tėvynės ats
tatymui ar naujam gyvenimui." (Amerika)

Šveicarija
Į DARBį.
Priartėjus semestro pradžiai, stu

dentai jau pradėjo iš Yverdon’o pabė
gėlių židinio, kur praleido atostogas, 
skirstytis studijoms.

-46m. vasaros semestro metu Korp! 
"Lithuanijos" iniciatyva buvo sudaryta 
krepšinio komanda, kuri po sėkmingų 
pergalių prieš "Akademischcr Basket- 
ballklub" kommdas, rengiasi naujom 
sezonui. Be to korporantas St. Vaitke
vičius pasižymėjo bokse, dalyvaudamas 
Svaicorijos akademinio jaunimo pirme
nybėse.

BE PAŽANGOS.
Su nekantrumu ilgai lauktas BALE’o

13



S V I 2 S A Nr.3 Psi. 11

Pirmininkas kun. dr. Končius lankosi 
Šveicarijoje. Buvo laukta išsispron* 
dŽiant daug aktualių problemų. Tekiau vie
na if jų - BALE’o Įgaliotinio ir studen
tu santykių išryškinimas bei sunormavi- 
mas - nei kiek nepaslinko išsprendimo 
kryptinio, o tik atvirkščiai. Studentuo
se jaučiamas didelis spaudimas.

DARBO GALIMUMAI DIDĖJA
Šveicarijoje pabėgėliams darbui gau

ti są lygos, benrai paėmus lengvėja. 
Pagilinę savo žinias vieno semestro stu
dijomis Ziirich’o Politechnikum’o inž. 
Kalėda ir inž E.Makauskas gavo darbo 
rimtose šveicarų firmose, kaip Dornier 
VJerke Altenrhein’e ir Brown Bowei und 
Co Baden’e. Malonu, kad mūsų inžinie
riai, gavę patyrimo pasaulimio masto 
firmose, galės jį pritaikyti Lietuvos 
atstatymui.

Orlikon’o (Zurich) mašinų fabrike 
dirbęs inž. Ramanskas išvyko Į Argenti
ną. Šiuo metų minėtame fabrike tebe
dirba Įvairių specialybių lietuvių.

PRANĖSIMAS

Prieš kiek laiko turėjome progą iš
klausyti VLIK vadovaujančio asmens 
pranešimą apie kai kuriuos dominančius 
klausimus.

Pranešėjoms palietė Įvykusią I-ją 
Lietuvai išlaisvinti.darbuotojų konfe
renciją, Konferencijos tikslas buvęs 
visų darbo suderinimas. Taip pat turė
ta omenyje Įvykstančią Paryžiaus kon
ferenciją ir Į ją buvusi pasiusta dele
gacija, kuri reikalui esant, gintų mūsų 
interesus. Ta proga buvę paliesta dau
gelis mums svarbių problemų, visur pri
eita vienodų išvo.dų ir buvę nustatytos 
gairės darbui ateityje.

Toliau pranešėjas palietė tremtinių 
bendruomenės vidaus reikalus, ypač Vo
kietijoje. Šiuo metu ten vyksta D.P. 
tikrinimas, kai kur Įgavęs net žiaurias 
formas. Stovyklų viršininkai, neturė
dami nurodymų, neteisėtai sauvaliauja, 
ko pasėkoje atimamos D.P. teises nieko 
dėtiems asmenims, kaip pav. 16 metų 
mergaitei, suardo šeimas, t.y. vienus 
šeimos narius palieka UNRRA stovyklose, 
kitus siunčia Į vokiškas stovyklas - 
skirtas naciams. Daug kaltinamas gcn. 
Morgan’o ĮĮpcdinis. Gailimasi pirmojo.

Liečiant santykius su kitų Baltijos 

valstybių tremtiniais, tai jie nuošir
dūs. Daug veiklos rodo latviai, tuo 
tarpu estai lyg ir pasidavę nevilčiai. 
Lenkai mums gana palankūs.

Toliau pranešėjas paminėjo VLIK’o 
rūpestĮ dėl omigracijos, papasakojo kai 
kurių žinių iš Lietuvos, bot neužtikri
no jų autentiškumo. Dar palietė tau
tiškumo išlaikymo klausimą svetur ir 
tuomi pranešimą baigė.

S.

Švedija.

PIRMOJI MIRTIES BAUSMĖ AMERIKIEČIŲ
ZONOJE, 

(IŠ Švedų dienraščio "Dagons Nyhotcr".
spalio mėn.7 d.)

Šiomis dienomis Kulmbachė, Bavari
joje amerikiečių karo lauko teismas 
nuteisė sušaudyti soviet,rusų pilietį 
Polo.šiuk už lietuvio nužudymą

Polašiuk buvo vienos banditų grupės 
vadas, kuriai priklausė lenkas, žydas 
ir du turkai.

IR SPORTININKAI Į ATSKIRI LIET. KLUBĮ.
S,m.rugsėjo mėn.29 d., Stockholme 

Įvyko steigiamasis sportininkų susi
rinkimas. Buvo Įsteigtas lietuviškas 
sporto klubas "Vytis". Į valdybą iš
rinkti aktyvūs sportininkai: A.Vokie
taitis, V.Stanciką, V.Vilbėnas, B,Fur- 
vėnas ir Briedis. Pasiskirstyta krep
šinio, tinklinio, plaukymo, slidžių, 
stalo ir lauko teniso sekcijomis. 
Išrinkti sekcijų vadovai. Krepšinio 
sekcija, vedama. B.Purvėno, veiklą jau 
pradėjo. Iki šiol Stockholne veikė 
pabaltiocių sporto klubas.prijau5i^

BALE*o Komiteto Bi-r.kimaj .
Iš 350 asmenų, turinčių teisę balsuo

ti, balsavo 210. Imant dėmesin, kad 
kandidatųsąraŠai buvo prisiųsti tiktai 
300, nes likusiųjų adresai Rinkiminei 
Komisijai nebuvo -žinomi, be to dalis 
kandidatų sąrašų grįžo nepasiekę adre
satų, balsavusių nuošimtį reikia laiky
ti aukštu. Daugiausiai balsų gavo:1.Vo
kietaitis A.Dr. Stoki.-101, 2.Petraus
kas S.,Gyd.Stckl.-99, 3.Kregždė J.Inž. 
Eskilst.-78, 4.Vileišis V.Gyd.Orebro-71, 
5.Kazlauskas I. Dipl.jur.Lundas-62, 6. 
"Žilinskas V.Dipl.Stckl.6O, 7.Vainoras 
S. Žurnl.Stckl.-59 ir kiti mažiau.

Pastebėtina, kad rinkimuose aktyviai 
dalyvavo provincija. Stockholmiečiai, 
ypač studentai, laikėsi gan pasyviai.V.B.
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.rtizoninį ju-

,VIS| SAVAIT? APIE LIETUVĄ.
Laisvoji Lietuvos pogrindžio spauda, 

kurios dalies apžvalgų skaitėme pereita
me "Šviesos" numeryje, Amerikos laikra
ščiuose sukėlė ištisų straipsnių onngų 
apie- Rusijos "bestijališkus" Žiaurumus 
ir niokojimų krašte, apie nepalaužiamų 
tautos pasiį-riošinimę., 
dėjimų,

Chicago Daily Tribūne rugsėjo vidury
je iŠ eilės.5 atskirais straipsniais 
nagrinėjo iš krašto gautų medžiagų, su 
drųsiais ir toli siekiančiais komenta
rais. Apie skaitytojų susidomėjimų ir 
reikalo aktualumų Amerikos visuomenėje 
galima spręsti iŠ to, kad vienas straips
nis buvo net pakartotas ir įdėtas Šeštų
jų dienų. Buvo duota daugelio vietų 
ilgos ištraukos iš "Kovos Keliu", "Už 
Tėvų Žemę", "Laisvės Varpo". Bemaž 
ištisai išversta Miško Profesoriaus 
laiškas. Įdėta foto nuotraukos pilnų 
dviejų puslapių. Išverstas taip pat ir 
Lietuvos budelio Vid. Reik, Liaud. Kom. 
gcn. maj . BartaŠiūno Įsakymas nr.l., 
kuriame - kaip laikraštis sako - lietu
vių tautai liepiama pačiai žudyti savo 
brolius, vadus:

"3- Gaujų dalyviams, kuriems jų va
dai banditai draudžia savo noru pasiduo
ti Tarybų valdžios organams, Įsakau už
mušti tokius vadus ir organizuotai at
vykti su ginklais Į V.R.K.Įstaigas. 
Niekas iš asmenų, užmušusių banditų .u 
gaujų vadus ar eilinius banditus, truk
dančius jiems pasiduoti, nebus traukia
mas atsakomybėn".

Taipgi duota smulkūs daviniai ir da
tos apie deportavimus, žudymus, kra.što 
ūkinĮ plėšimų, kultūrinį žlugdymų.

Kiti laikraščiai taip pat davė ne
maža straipsnių - vedamųjų su imponuo
jančiam stambiom antraštėm; The Register: 
^Lithuania Dying, People Ejected, Asia
tics Cone In". Herald American: "Lith. 
Patriots Fight Russians." ir t.t.

JAU SAVAIME AISKUS REIKALAS.
Mėnesinis "Svensk Tidskrift" žurna

las Švedijoje 5 numeryje talpino vieno 
latvio, kuris savo laiku iŠ Švedijos 
buvo grįžęs į Latvi jų ir ten kurį, laikę, 
pabuvęs vėl atbėgo Čia atgal, kelionės

Psl. 12.

ir gyvenimo Latvijoje aprašymų. Vaiz
džia.! atpasakoja autorius kasdieniškas 
EygoS . ir kt.didesnių miestų nuotaikas, 
materialinį skurdų, bolševikų viešpata
vimų. Sako, kad visa latvių tautos 
masė stovi tvirtai pasyviame boikote 
prieš okupantus. Apie aktyvų judėjimų 
ir partizaninį veikimų nerašo beveik 
nieko. Savo mintis baigia go.no. charak
teringa pastraipėle; "Gale noriū-paui- 
nJ&^ų. vienų dėt ulę . Solidarumas ir susi
klausymo jausmas su lietuviais ir esto.is 
pasidarė kiekvienam latviui savaime 
aiškiu reikalu ir sųžinės pareiga. Jei 
susitinki ten už glo.udžios geležinės 
uždangos kokį lietuvį ar estų, tuoj pa^ 
mato.i, kad jie jaučia ir galvoja lygiai 
taip pat. Šios trys tautos tapo sulietos 
į labai tvirtų tautų blokų."

Į PASAULIO DEMOKRATINI Sį-ZIN?
Paryžiaus Konferencijos proga Stock

holm’ o Baltų Komiteto Pirmininkas Birger 
Herman, neretai rašus Baltijos reikalu 
didžiuosiuose švedų laikraščiuose, pa
sirodė su straipsniu ir šveicarų spau
doj. "La Suisse" pradžioj palietęs 
"trijų užmirštų tautų" laisvės ir tri- 
ka.rtinės okupacijos kelių, autorius 
apeliuoja; "Ar pasaulis tylės dėl šios 
baltieciu problemos? Jei visi ir ap
leistų šias tautas, tai ar didžioji 
amerikiečių tauta, kuri myli laisvę ir 
kur gyvena, daugiau kaip 2 mil taitiečių 
jau keletas generaciją, kurie jiems pa
žįstami savo sugebėjimais ir sųžinigumu, 
ar 5’l*hŽ.š^ių^oj.ila!iierilįiešiu tauta nepa
darys viską, kas yra jai Įmanoma, kad 
išgelbėti baltiečius? Dar vis nenorima 
nustoti vilties.

Jei demokratija šiuo atveju neap
gins Šių tautų teisės, jei Estija, 
Latvija ir Lietuva bus atiduotos Sovie
tų S-jai, demokratijos principams bus 
suduotas didelis smūgis, kuris liks 
visam laikui. Ir tokia politika turės 
taip pat liūdnus sukrėtimus bendram pa
saulio pastovumui. Nesakykite, jog 
"realioji politika" reikalauja paaukoti 
Baltijos valstybes. Yra tik viena rea
lioji politika, tai yra teisingumo po
litika, Jei dabar bus Rusams viskas 
leidžiama, taip kaip buvo liedžiama
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Vokietijai, jei bus leidžiama sovietams 
skriausti kitas tautas, tai tokia poli-

_______ ______________ Psl. 13.

tika turės pasibaigti naujais konflik
tais, o gal net nauju pasauliniu karu.

. .AUDITE ET
Apžvelgus trumpai mūšy stipendinin

ką visuomenini gyvenimą (Šiuo kartu 
Šveicarijoje R.) tenka susimąstyti: ar 
iŠ tikro, jei esame BALF’o šelpiami, ne
tenkame savo iniciatyvos ir neturime 
teisės savo galvosenos laisvai vystyti? 
Argi jau taip stipriai įsipareigojame 
BALE’ui, kad turime aklai sekti Jo iga- 
liotinią nurodoma kryptimi ir atsisaky
ti laisvos minties ugdymo bei savoran- 
ki škumo ?

Juk kiekvienas supranta, kiek daug 
ši galimybė tęsti studijas reiškia ir 
kiekvienas Širdingai dėkingas asmenims, 
kurią iniciatyva buvo sudarytas Šis šel
pimo fondas.

Tašiau negalima suprasti, kai vietoj 
dėkingumo reikalaujamas visiškas parsi
davimas, kai prieinama ligi to, jog 
studentai bijosi savo tarpe nuoširdžiai 
pasikalbėti, lojaliais disputais gilinti 
ir išlyginti savo pasaulėžiūrą.

Tai priveda prie išsiskaidymo ir 
kiekvienas užsidaręs savo kiaute prade
da sukąstais dantimis laukti "išsivada
vimo" momento.

Juk tokia kryptimi vykdant studentą 
Šelpimą, šalia teigiamos paramos atlie
kamas baisus moraliniai jaunimą ardan
tis darbas.

JAUNI 
"Amerika" deda savo korespondento 

Europoje pasikalb§j#jmązsu atgal grįž
tančiu kun.dr. Končium.

"Į ką kreipėte didžiausią dėmesį?
-Į jaunimą. Jam paskyriau savo 

didžiausią dėmesį ir rūpestį. Jaunimas 
Lietuvos ateičiai daugiausiai vilčią teikią 
užtat ir BALE šalpos darbą pertvarkiau 
ta prasme, kad didelė lėšą dalis būtą 
skiriama lietuvią tremtinią jaunuomenei, 
kuri turi virš 2,000 studentą Vakarą

ALTER/. PARS,
Vis dauginu tenka išgirsti "jau

nuoliškos" nuomonės: "AŠ to busiu, kas 
pinigą duos"...

Ar ir prieš tai neleista mums aka
deminiam jaunimui pasakyti savo v o o 
t o?l

Šiuo metu, musą tautai esant tokio
je sunkioje padėtyje, turime būti su
jungti galingais broliškos meilės, pasi 
tikėjimo ir atvirumo ryšiais.

Vieną kartą reikia mesti verkšle
nimą, mesti banaliu pasidariusį aimana
vimą dėl Tėvynės kančią, o sukandus 
dantis dirbti ir per darbą vienytis!

Juk visada buvo ir bus skirtingą 
galvoseną, skirtingą politinią pažiūrą, 
bet tik tada galima pasiekti sugyveni
mą ir tik tada gali būti sėkminga kova 
už Tėvynės išlaisvinimą, kai kiekvie
nas mokės lojaliai ir viešai savo min
tis išdėstyti bei apginti ir kai kiek
vienas toleruos kito įsitikinimus.

Šito mes, šiuo rimtu momentu sie
kiame ir norė tume, kad ir musą vyres
nieji Tautiečiai dalyvautą musą judė
jime, o ne stengtąsi užgniaužti musą 
idėjas ir panaudoti mus, kaip aklą 
masę savo partiniams tikslams siekti.

G.

M U I !
Europos universitetuose, daug 
pradžios mokyklą, apie 30 gimnaziją, 
žinoma, atkreiptas dėmesys ir į bendrus 
lietuvią tremtinią šelpimo reikalus.

Įdomu ką į tai pasakytą kolegų da
lis, pavyzdžiui studentą dauguma Švedi
joje, kurie vietoj paramos iš tenykš
čio BALF’o Įgaliotinio gauna paklausi
mus, kaip jie pragyveną?., ar dar stu- 
dijuojt}?...

"S. V I E S A“ eina kas mėnuo, 1 landžia A,J.Sambūris "Šviesa". Red.adr.: 
Edv. Varnauskas, S:t Johonnosgatan 11, Uppsala, Sweden. ——

I__________
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