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Kalėdp atostogų numeris.

Lietuviu. Akademinio Jaunimo V.Europoje 
ŽURNALAS Nr.5.

T) A R NIEKAD.

Dar niekad ir jokioj pasaulio šaly nebuvo taip laukiama Kristaus gimimo, 
kaip šiandien Lietuvoje. Tos laukimas yra gyvos "ir tvirtos, visuotinis ne for
mos, bet giliąją dvasine prasme. Nors tikėjimas savo esmėje, ypač tūrinio 
prasme, yra subjektyvus ir individualus, tačiau bendroje kovoje, bendrame 
varge ir rūpesčiuos, bendroj kančioj, bendruose lūkės šiuose ir vilty, tampa 
bendru visiems. Bendru net subtyliosc žmogiškos dvasios išraiškose, 
v Dar niekad tokio gausi lietuvių tautos dalis nebuvo taip vieninga savo pa
žiūrose, taip tiksliai suderinta savo veiksmuose, taip valingai vadovaujama, 
kaip šiandien lietuvių tauta, šiandien milijonas širdžių plaka vienu pulsu, 
gyvena viena mintimi, vienu tikėjimu, vieno kančia ir viltimi. Mnta lygio
mis padalinta duona, lygiai aukoja kraują ir prakaitą, lygiai neša priespau
dos naštą. Kovojančioj tautoj nėra nei pašauktųjų nei atstumtųjų, nėra nei

NUOŠIRDŽIAI LINK IIE ŠVIESIEČIA&S, C T.'.I?-I IR 
KITIEVS 3AREIN2-IE.'S TAUTIEČIA’. S, TIKRAI SERU 
RETU; TEATNEŠA JIE LIET U V I TAI KO. VISI 
VES JAI SIEKIJ.KE IR UŽ KA KOVOJAME !
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ponų nei tarnų, visi ir kiekvienas atskirai, yra savo vietose svarbūs ir rei
kalingi, aukoją vienodai savo darbą, pastangas ir gyvybę.

Dar niekad lietuvių tautos tikėjimas nebuvo taip tvirtas ir nepalaužiamas, 
kaip šiandien. Netekusi laisvės, teisės gyventi ir reikšti savo valią viešai, 
nesulaukusi paramos iš žemiškojo pasaulio galybių, pasmerkti fiziškai ir dva
siškai mirti, ieškojo ir surado savy jėgų.Kovojanti lietuvių tauta gerai su
pranta ir žino, kad jokia išorinė jėga, joks jėgų santykis nėra buvęs ir ne
bus priežastimi tautos išnykimo. Pagrindinė tautų sunykimopriežastimi buvo ir 
bus jos dvasios sumenkėjimas, l'ctai, kiti, net ddčšintys metų fizinės tironi
jos nepajėgs palaužti mūsų tautos, nes jos tvirtybė gludi ne pavieniuose as
menyse, bet visuose jos narveliuose. Kiekvieno lietuviškoji sodyba, kiekviena 
lietuviška šeima, įleidusi giliai šaknis į gimtąją žemę ir mintanti lietuviš
ko juodžemio sultimis yra-virtus lietuviškumo tvirtove. jTvlrtove meilės, žmo
niškumo, teisingumo ir tikėjimo' Tegu niekas iš mūsų čia, pabėgusių, išvežtų 
ar ištremtų,pedrista manyti, kad be jo tauta yra žuvusi, kad ji žus,~jeigu 
jo ten nebus. Tegu tas, koris drįsta tvirtinti, kad ten nieko nėra, žino ir 
supranta, kad lietuvių tauta ne tik 1544, _ jų metų vasarą teturėjo nuostolių 
pabėgusiais ar išvežtaisiais, kad tokių, gal net didesnių nuostolių ji turėjo 
praeity, turi dabai’ ir turės ateity. Eet nežiūrint,kokio bebūtų tautos nuos
toliai, būdama sveiku, gyvu, jaunu ir augančiu organizmu visada galėjo ir ga
lės užgydyti sužolotas vietas, duoti ncblogesnį prieauglių, kaip kad davė 
praeity. Lietuvių tauta tiki savimi, tiki ir jaučia savo dvasinį augumą, tiki 
amžinuoju teisingumu ir Dievo gerumu. Tiki širdimi,krauju, visa dieviška ir 
žmogiškąja savo buitimi.
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AMŽIŲ VAITAS.

Už pasakos kalno, kur vargas nutilo,
Kur širdys ir troškiui ir^alkiui apkurto, 
"Senovinė varpinė stūkso iš šilo, 
Kaip vaidas, pakalnėje Varpo užburto

Kas alkdamas gaudo tik Mrksnio gerovę 
Ir, žemiškam vyliui atverdamas širdį, 
Iš žemės tuštybės širdies neišrovė, 
Tas dangiškos psalmės stebuklo negirdi ...

Tik tą, kas iš vyliaus šios žemės atbunda, 
Jis dosniai atmoka, lyg kviečia į puotą, 
Vis gaudžia ir gaudžia, vis dunda ir dunda, 
Ir didina, daugine dovaną duotą ...

UPELIS.

Va, uoelis, va, giedrutis -
Kas jam airmens, kas jam kliūtys i
Žemėn jis giliai Įdubo
Ir čiurlena, straksi, skuba ...

Bet tenai, kur širdys toli, 
Veikiai čiurškia jis pro šalį ~ 
Lyg aplenkia vargo klėtis, 
Kad netektų jam žmonėtis ...

Tu'Vis sergies žemės grumstų,
Kad tavęs jie nesudrumstų,
Bot pasuk, upokšni, kelią
Ten, tor vargšui širdį gelia*

Žybtelėk l.skurdo ūki “ 
Tavo pasakos jis lūki 
Apie aušr^, apie kraštą,v
Kur šios žemės vargas mąžta ...

Ir iš ton, tor skausmas vieši,
Gal tu ašaras išneši,
Žios pakalnės skalsią mantą,
I giliųjų jūrų krantą ...

Jurgis Baltrušaitis.

f V I E 3 A Nr.5 psl. 2*
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AISTIJOS. BENDRADARBIAVIMAS .

1 landien, kada Lietuvos, Latvijosir Estijos likimai dar kartojasi savo 
ilgoje istorijoje, - bet neabojo jame, tik laikinai turėjo pakliūti geografi
niam mongolų - rusų traukos dėsniui į vakarus ir prie Baltijos jūros, dauge- i 
lis iš musų turėtume būti paskatinti giliau pamąstyti apie mūsų valstybių 
tragišką lemties kelią. * *i

Šiandien, kada ne vienas šimtas tūkstančių lietuvių, latvių ir estų buvo 
jėga išblokšti arba priversti pasitraukti iš savo tėvynių į svetimus kraštus, 
kur dar žmogui nepavydimą bent oru kvėpuoti, - yra atėjęs metas daugiau ne;.. ,
gu kada nors praeityje broliškai ir kaimyniškai pasitarti ir susitarti, kaip 
gintarinio Baltijos pakraščio vaikai turėtų sutikti šį bendrą likimo smūgi, 
kokiomis svajonėmis pripildyti širdį, kokiomis dvasinėmis ir politinėmis Idė
jomis peršviesti sąmonę, kad ateitis pasirodytų daugiau prasminga, saugi, na- ■ 
ši, pajėgi ir, svarbiausia, ne epizodinė. ........................ ,

Mūsų tautinių_židinių rūstus likimai ir mūsų pačių suardyto gyvenimo sun
kūs asmeniniai rūpesčiai ne vieną nusmerkia nevilčiai, susiaurina Interesus 
ir horizontus. Valgio šaukštas, šeimynos ateitis, parapijos interesai, užva
karykščio s dienos saldūs prisiminimai, partinės rietenėlės, limonadiškai sen
timentalus "grįžimo dienos" laukimas... - tai daugelio mūsų horizontai .Mūsų? 
Taip, mūsų,bet iš tikrųjų tai - stralgės, vabalo, kurmio horizontai...

Argi mūsų trijų tautų baisingoji tragedija tik šitaip teatsilieptų į mūsų 
širdį, protą ir valią? Argi ji nepaskatina kaip tik giliau ir plačiau pažiū
rėti, aštriau pabrėžti visus klausymus, gausiau sumobilizuoti visas dvasios 
jėgas, energingiau ir drąsiau užsibrėžti ateities vizijų kontūrus? Kas dar 
nemerdėja, kas gyvas ir jaunas, turi kaip tik dabar išgirsti suskambant se
nos kudirkiškos varpo giesmės. Visa buities prasmė tik dabar turi susitelkti 
į svarbiausią klausymą: ar tik tiek tu esi vertus, kaip žmogus? Vertas, kaip 
lietuvis, latvis, estas9

Baltai ar aisčiai, Baltija ar Aistija9 Tai filologų ir istorikų diskusija. 
Tegu ji tokia ir toliau palieka. Man Aisti ja ir aistis - senesni ir gražes
ni, negu visi germaniškieji "baltų" terminai. Pagaliau, bent Lietuvoje ir 
Latvijoje aisčių sąvoka jau giliau ir plačiau įsigalėjo, prigijo. Daug kam 
iš mūsų tai jau nebe filologinė diskusija, bet sielos, širdies dalis, vizija, 
svajonė, idėja...

Aisčių bendradarbiavimas - vis tai buvo tik žodžiai, kurie nesugebėdavo 
iškilti aukščiau mūsų trijų pararijų^varpinių bokštų, nenugalėjo mūsų buka
protiško egoizmo, mūsų stulbinančio žlibumo. Vienybės draugijos - tai buvo 
daugiau literatiniai snobų užsiėmimai. Baltijos santarvės skylėtas JJaktas- 
- pavėluoti egoistinių ir siauraregių politikų klijavimai.

šiandien ištrėmimo takai suvedė į stovyklas, D? camp’us, viešbučių man
sardas, svetimas gatves, miestus ir laukus dešimtas tūkstančių mūsų trijų 
tautų vaikų. Ar mes suartėjome? Ar visur dirbame iš vieno? Dabar, kada vie
nas ir tas pats rūpestis slegia visų krūtinę? Kada mus ir mūsų tėviškes už
gulęs akmuo yra taip pat tas pats ir vienas?

Nejaugi ir šiandien, kaip kadaise carų priespaudos gadynėje, visi trys 
laikysimės atskirai, Dr.J.Šliūpo svajonės liks vienišos ir tuščios? Mūsų su
siartinimo ir susijungimo "sunkumai", ambicijos ir prietarai yra tik menk
niekis t palyginus su mūsų tautų- gyvybės išlaikymo sąlygomis ir tais bend
rais uždaviniais, kurie mūsų laukia ateityje, ir jeigu prie jų šiandien ne
priaugsime, Aistyje, gal jau niekad neturės garbingos ir pastovios vietos pa
saulyje. Titanams rungiantis, mes turime mažiausiai bent padvigubinti įstan
gą ir pajėgas. Tigrams ir liūtams urzgiant, mūsų vyturėlio balsas, kad būtų 
išgirstas, turi daug garsiau suskambėti.

Ateities Europa gravituoja į platesnių federacijų kelią. &io karo sukrė
timai paskatino šį procesą. Laikas verčia, o gal tai stačiai būtina likimlnė 
pareiga drąsiai ir naujoviškai mums pažiūrėti į ateitį, šiandien tai kažkam
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gal dar atrodo tik pranašavimai ar sapnai. Bet ar ilk ne dar vaikiškesnis . 
yra sapnas tikėti, jog dabartinėse civilizacijos džiunglėse būtų Įmanoma vėl 
atstatyti kartą sugriautus, nors ir taip gražius kortų namelius?

Lietuviai, latviai, estai, kur Jie šiandien bebūtų, turėtų ne tik, kaip 
sakoma, surasti bendrą kalbą, bet augti i vieną kūną, 1 vieną trispalvi or
ganizmą, 1 vieną vainiką, kuriame atskiros gėlės Juk ne būtinai turi nublan- 
ti» O to pasigendana dar: kasdieniniame gyvenime, draugijose, organizacijose 
kultūrininkų, politikų ir diplomatų sluogsniuose. Z!us vis tebelydi ambici
jos, ožiavimasis, žlibumas ir prietarai, prietarai... Bet gi apačioje, mūsų 
tautose vis daugiau Įsižiebia aistiškas tikėjimas.

Ir kai ši tikėjimą pradės lydėti visuotinis žinojimas, jog laisvė tik iŠ- 
sikovojama ir kad iškovota galės būti tik po jungtinėmis visų mūsų pajėgomis 
o išlaikyta amžiams tik ant bendrų ir sujungtų pocių, - tuomet išnyks kaiku- 
riuose intelektualiniuose mūsų sluoksniuose saldus sentimentališkas "grįži
mo" laukimas, "skirtumų" blusinėjimas ir karkljnkiemio parapijos horizontai.

Daug dar lieka pamąstyti. Bet suprasti ir veikti reikią jau šiandien.

Skaidra Dubingis.
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Hormąnn Hesse

K R H I K A 3 .
Šiandien naktį kalnų vėjas pūtė įtūžusiai ir be pasigailėjimo per kant^ 

rią šalį, per tuščius laukus ir sodus, per sausus vynuogynus, per pliką miš
ką, plėšė kiekvieną šaką ir stuobrį, kaukė šnypšdamas prieš kiekvieną kliūtį, 
kopė šlamėdamas į šakas ir nešė pageltusių lapų debesis sūkuriais į aukšty
bes. tvarūs, i dideles krūvas sunešti, gulėjo jie rytą, suslėgti ir sunioko
ti už kiekvienos kertės ir kiekvieno mūro iškišulio, kur tik uzuovėjis buvo.

Ir kai aš atėjau į sodą, buvo įvykusi nelaimė. Didžirusisumano persikų 
gulėjo ant žemės, visai pažemėje nulūžęs ir nuvirtęs ant stačios Vynuogyno 
nuokasos. Jie. juk nelabai susensta, šitie medžiai ir nepriklauso prie milži
nų ar didvyrių, jie yra jautrus ir liguisti, ypač jautrūs sužalojimams, jų 
tirštos sultys turi šiek tiek senoviško mėlyno kilniųjų kraujo. Tai nebuvo 
ypatingai kilnus ir gražus medis,^kuris tonai palūžo, bot buvo vistiktaį di
džiausias mano persikas, senas pažystamas ir draugas, jau daug seniau už ma
ne ant šio sklypo bestovys. Kiekvienais metais tuoj po koyo vidurio praskleis
davo savo pumpurus ir keldamas savo rausvai žydinčią, putotą karūną, didin
ga giedros mėlynėje ir begaliniai trapią lietingo dangaus pilkume, siūbuoda
vo žaidžiančiuose vėjo pūstelėjimuose gaivinančiose balandžio dienose, pers- 
krendamas auksinėmis peteliškių bangomis, splrdavosi prieš piktąjį kalnų vė
ją, stovėdavo ramus ir tarsi svajingas drėgname lietingo oro pilkume, leng
vai palinkęs ir žvelgdamas į apačią, kame su kiekviena lietinga diena stačių 
vynuogynų kalvų žolė darėsi kaskart žalesnė ir sultingcsnė. Retkarčiais pasi
imdavau aš mažą žydinčią jo šakelę į namus, kartais pagclbėdavau jam tuo lai.-*, 
ku, kai vaisiai pasunkėdavo, jį paremdamas, retkarčiais net, praeityje, pa
kankamai įžūlūs, mėginau jį bežydintį piešti, "is stovėjo visais motų laikais, 
turėjo savo vietą mano mažame pasaulyje ir jam priklausė, išgyveno kartu su 
manimi kaitrą ir sniegą, audrą ir giedrą, pritardavo savo garsais dainai, 
padėdavo savo darnumu vaizdo pilnumui, peraugo galiausiai vynuogynuojų rams
čius ir praleido kirminų, gyvačių, drugelių ir paukščių !jau kartų kartas,Jis 
nebuvo nei ypatingai vertinamas, nebuvo ypatingai dabotas, bot buvo neatlie
kamas .

Brandai prasidėjus aš nuklysdavau prie jo kiekvieną rytą nuo laiptų^take- 
lio, surinkdavau iš šlapios žolės per naktį nukritusius persikus ir nešda-.. 
vausi juos aukštyn namo kišenėje, krepšyje ar net skrybėlėje ir padėdavau 
terasoje saulės atokaitoje.

Dabar gi toje vietoje, kuri šiam senom pažįstamam ir draugui priklausė, 
atsirado duobė, mažasis pasaulis turėjo plyšį, iš kurio spoksojo tuštuma, 
tamsa, mirtis ir pilkuma. Liūdnai tiesėsi palūžęs kamienas, stobrys buvo sus
kilęs ir atrodė šiek tiek papuręs, šakos buvo nuo kritimo palūžę, kai gal būt 
už dvejotos savaičių jos vėl būtų sužydėjusios rausvai raudona pavasario - • 
karūna ir kilusios į mėlyną ar pilką padangę. Jau niekuomet nebeskinsiu šaku
tės, niekuomet nebeskinsiu vaisių, niekuomet nebemėginsiu nupiešti jo savo
tiško ir šiek tiek fantastiško šakų vainiko, niekuomet ncbcnucisiu nuo laip
tų takelio šiltą vasaros popietę po juo pailsėti valandėlę jo skystamo šešė
lyje. Aš pašaukiau Lorenzo, sodininką, ir paliepiau kritusįjį nunešti į pa
šiūrę. Kad tenai vieną lietingą dieną jį suplaustytų malkoms, jeigu tuokart 
kito kokio darbo nosirastų. Fo jaukiai. sekiau jį akimis. Ach, net ir medžiais 
negalima pasitikėti, net^ir jio pranyksta, miršta, apgauna ką norint j/iouą 
dieną ir nugrimsta į didžiąją tamsą.

Aš šokiau akimis Lorenzo, kuris sunkią! vilko stuobrį. Lik! sveikas, mano mielas persiko! Mažų mažiausiai tu, ir uz tai skaitau tave laimingu, mirei 
teisinga ir įprasta mirtimi, spyreisi ir laikeisi, kol nebeįstengei ir tau 
didysis priešas sąnarius išsuko. Tave privertė pasiduoti, kritai ir atskyrė 
tavo nuo tavo šaknų. Bet tu nesi bombų suskaldytas, nesi velniškų rūkščių su-
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degintas, ne taip kaip milijonai iš tėvynės žemės išrautas, su krauju pasru - 
vusiomis šaknimis paskubomis vėl įsodintas ir vėl iš naujo išplėštas ir pa
darytas benamiu, tau nereikėjo pergyventi pražūties ir sunaikinimo, karo ir 
niekinimo skurde mirti. Tave ištiko toks likimas, kuris ir tau lygiems tinka 
ir pridera. Už tai tave laikau laimingu; tu gražiau ir geriau susenai ir gar 
binglau mirei negu mes, kurie esame privesti gintis musų senatvėje nuo maru 
užkrėsto pasaulio nuodų ir melo, ir turime išsikovoti kiekvieną švaraus oro 
įkvėpimą iš aplinkui šėlstančios pražūties.

Kai mačiau gulintį medį, galvojau aš, kaip ir kiekvieną kartą ištikus to
kiam nuostoliui, apie pakaitą, apie naują skiepą. Vietoje kritusio iškastu- 
me duobę ir geroką laikotarpį palikę oro, lietaus ir saulės valiai, į duobę 
su laiku įdėtume šiek tiek mėšlo, truputį trąšų iš atmatų krūvos, ir visokių 
su pelenais sumišusių priemaišų, ir tada vieną dieną, galimai švelniam^ir 
šiltam lietui lynojant, sodintumėm naują Jauną medelį.. Šiam Jaunajamšiam 
medžio vaikui, žemė ir oras gal ir patiktų, net gal but taptų draugu ir ge
ru vynuogienoju, gėlių, kirminų, paukščių ir drugelių kaimynu, už poros metų 
neštų jau vaisius, kiekvienoj antroj kovo pusėje praskleistų mielus žiedus 
ir jei likimas panorėtų, galiausiai lyg senas, pavargęs medisbutų paaukotas 
kokiai nors audrai, žemės griūčiai ar sniego slėgimui.

Šį kartą gi aš negalėjau apsispręsti naujam sodinimui. Savo gyvenime pa
sodinau jau daug medžių, todėl juk nieko nereikštų vienu mažiau ar daugiau. 
Bet spyrėsi manyje kažkas prieš tai ir šiuokart tą apytaką atnaujinti, gyve
nimo ratą iš naujo pasukti, ėdriai mirčiai naują auką užauginti. Aš negalė
jau. Telieka ta vieta tuščia.

Šių motų literatūros Nobelio premiją toko šios novelės kūrėjui, rašytojui 
ir poetui Hermann H o s s o. Jo kūryba,aplamai peržvelgiant, no vienam at
rodo pernelyg nevientisa ir prilygsta iš savo vėžių išėjusiam dabartiniam 
laikotarpiui, dėl ko premijos paskyrimas sukėlė pro ir oontra. Bet kaip tik 
Čia iryra Hcsse’s/jaipo rašytojo tikrasis veidas. Tis nenuilstamai stengia
si dabartiniame laikotarpyje ir aplinkoje nepasimesti, ar tai pesimistinėje 
- įsivaizduojamai liguistoje ataskaitoje su vakarų kultūros žlugimu , jo ro
manas "Steppenrolff"/ ar tai giliai kūrybiniai pilnutinumą siekiančiame gin
če su amžino meno esimu /Narziss und 3-old round"/. Hesse’s kūrybinė plotmė 
neapribotina ir tinka visiems laikams ir- kontinentams. Jis kuria ne tik pro
zoj bet ir poezijoj. Jo eilėraščiai persunkti gilaus ir nesuklastoto gamtos 
pajautimo, paprastumo, bet beveik visuomet su tyliu gailesčiu ir širdies 
skausmo atspalviu.

Hermann Hesse gimė 1=;f metais, Kalw» c, Wttrtemberge - Vokietijoje. 
Tėvas buvo pastorius. Hermann’ui buvo skirta sekti tėvo pėdomis, lankė evan- 
lijos teologijos seminariją Kaulbronne, kurią gana greit apleido. Po to mėgi 
no verstis kaip mechanikas, bet tapo knygų prekybininku, prekiaudamas Ttlbin- 
gfene ir Baselyje, Nuo 1504 metų aštuonis metus praleido jis kaip laisvas ra
šytojas Gaienhofen’e, prie Bodeno ežero. Nuo 1212 metų gyvena Šveicarijoje, 
kuri tapo jo pasirinktąja antraja tėvyne, Šiuo metu gyvena ir kuria Montag- 
nola’oje, itališkoje Šveicarijos dalyje.

Šveicarija, 1946 metų lapkritis.

Novelę iš ’vokiečių kalbos vertė
Pykuolis.
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”rof'. H. Tingsten

DE/OKHATT TOS ILS ĮVESTY: 0 PAGRINDINIAI BRUOŽAI.
/tęsinys iš pereito numerio/

Po pirmojo demokratijos prasiveržimo su amerikiečių ir prancūzų revoliucijo
mis" saka /iki maždaug 1P/C n./ reprezentacinis sistemos pastovaus plitimo 
laikotarpis, nore ir nosinešdamas pilnai demokratinės va.ldym.osi formos. Sons- ■ 
tituciniai - politinis kompromisas", kuri vadinau privilėginc valstybe,, apskri
tai imant,- yra viešmątauInhti valstybės forma, Bendras politikos pažiūrų libe
ralizmas savo senesnėje formoje yra telaikė pirmaujanti pažiūra. Demokratiniai 
sąjūdžiai paeiroiskia visur, bet tik laike lc*3 m. revoliucijos pasiekia ly
giai greitų, kaip’ir trumpalaikių laimėjimų. To meto demokratines sroves di
džiausia dalimi remiasi tais pačiais liberaliniais pagrindais, kaip kad ir 
anksčiau. Tautinis principas, reikalaudamas kiekvienai tautai laisvos apsis
prendimo teisės, kaip demokratijos atspindys Įvedamas A tarptautine sritį, ta
čiau tuo pačiu išreiškia tradicionalinio ir konservatyvaus galvojimo priemai
šą.

Čia aš ilgiau sustosiu prie motyvų nukreiptų prieš demokratiją.^Toji debatų 
pusė turi didelės reikšmės dabartinių laikų valdyr.osi problemos nušvietimui. 
Kiek mažiau tai liečia konservatyviąją pažiūrą-, suformuotą per desimtmccius 
po prancūzų revoliucijos. Titai ryškiausiai parodė tradicines santvarkos gy
nimą .. kuri buvo grasoma sunaikinti, ar jau sunaikinta/ nurodant, kad visa tai, 
kas ilgai egzistavę, yra natūralu, būtina, gilesnis prasme - racionalu. Dides
nio susidomėjimo yra verta kritika, kilusi iš tvirtų liberalinių sluogsnių ir 
buvo nukreipta prieš demokratizavimo reikalavimą. ,risų pirma demokratijoje 
buvo Įžiūrima /kaip ir anksčiau minėtuose debatuose . ’ Anglijoje ooi
Amerikoje/ pavojus nuosavybės teistai ir tuomi pačiu socialiai aukštai stovin
čių įsinori tetų padėčiai. Esant majoriteto vajldziai^scktų ekonominis ir sočia-■ 
linls suniveliavimas, turtingųjų apiplėšimas1 beturčių celini, sites pns©hos 
turėtų būti iniciatyvos ir veiklumo, suvnržlymos, teigi visuotinos suproletar..- 
zaviaas. uitai Anglijoje buvo nuolat debatuoj-na iki pat parlamenti
nių reformų. Iš abiejų pusių tai išlįsdavo kaip lemianti priežastis^pries vi
suotiną balsavimo teisę; pagal Thigs .apriboto demokratizacija suvaržytų toli 
siekiančius rcikalnvi-.us, o pagal t£$cs . tai’std-uiluotų tokius reikalavimus. 
Po to, kai prancūzų revoliucija perėją X plebiscitinę^diktatūrą, prisidėjo 
ir kitas motyvas. Buvo aiškinama, kdd demokratinė valdžia yra nesujungiama 
su politine laisve. Jei major!tetas tawtų 1 savo rankas valdžią, tai jis pris
paustų bet kokią opoziciją ir rczult>£ gautųsi despotija, žymiai žiauresne 
nei ankstesnių laikų vicnvaldiškumas. Taip pat ir šitą’-e taške torles ir t'higs ■ 
Anglijoje buvo principiniai vieningi. Tą pati supratimą sutinki ir pas di 

džiuosius prancūzų liberalus, kaip tai: Constant, "luzot ir Tocqueville. . pac 
paskutinysis aštriai yra išreikšk^ pažiūras, kurios vyravo to laiko liberalų 
generacijoje. Tada kai jis savo garsiausiame veikale, su nepaprasta tais lai
kais simpatija, aprašinėjo amerikonų demokratiją, jie nurodė kartu pavojų, 
kad majoriteto užviešpatavimas iššauktų didžiuli konfliktą ir per anarchiją 
nuvestų 1 despotiją. Jeigu gi majoriteto valdžia būtų įvesta 1 kokią nors Eu
ropos centrinę valstybę, tai to rezultate, pridėjo autorius, gauttrsi lygiai 
nepakenčiama tyranija, kaip ir kokia nors, absoliuti monarchija. Pagal to lai- 
dominuojanti, jeigu dar ir nevisai visuotiną...supratimą, demokratija būtų ne- ■■ 
suvienijama'su liberalizmo kortiniais dėsniais, - ekonomine ir politine laisve.

Debatuose pasireiškė ir visai.kita kryptis J Buvo bijoma, kad visuotine bal
savimo teisė esmėje gali dar labiau sustiplrinti ekonomiškai - socialiai aukš
tai stovinčio minor!toto-poziciją, gali tapti priemone reakcijos tarnyboje. 
?is argumentas, savo žiauriausioje formoje, reiškė, kad neturtingieji bus 
turtingųjų paperkami. "Leisk balsuoti žmonėms bo jokios nuosavybės, pasakė 
Jau vienas iš amerikiečių konstitucijos kūrėjų, "tai šitie parduos tuos bal-
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sus turtingiesiems kurie tik gali pirkti^ Jefferson atsakė, jei balsavimo tei
sė pakankamai būtų išplėsta, tai būtų neįmanoma tokių balsų pirkimu paveikti 
rinkimus. Dažnesnė mintis buvo ta, kad. aristokratija ir turtingieji, per sa
vo bendrą įtaką i neišsilavinusią ir nereflcktuojančią masę, taptų politiniai 
- .ap. sprendžiančiu veiksniu; tikrasis jaukėlesniosios klasės noras^apsaugoti 
savo privilegiją, būtų jungiamas su žemesnės klasės tamsumu. Ypač buvo bijo
ta. dvasiškių Įtakos i tautą, kuri, galima laukti, būtų išnaudota politinėje, 
o yr>ač kultūrinėj reakcinėj dvasiojo.

Srovėse, slekiamčlose kolektyvinės nuosavybės teisės 1 gamybos priemones 
ir ekonominės lygybės, sūrios pamažu buvo apgaubtos socializmo vardu, - at
rodo, kad šis žodis pirmą kartą bvo panaudotas anglijojo apie 18’0 m., - nu
sistatymas dėl demokratijos pradžioje buvo nepastovus, Angliškuose debatuose, t 
kuriuose jau 10 amž. pirmoje pusėje susiformavo beveik visos socialinės min
ties kryptys, nusistatymas dėl demokratijos buvo didžia dalimi pozityvus .sis 
konstatavimas tinka tik socialistiniams teoretikams, kaip Owen, Thompsson, 
Dray ir Bray, tik neišryškėjusiam socialistiniam kartistų judėjimui 

."ketvirtame ir penktame 19 amž. dešimtmetyje; kartie tų nusistatyti pirma
eiliai reikalavimai leisti visuotiną balsavimo teisę visiems ir kitas demokra-. 
tines reformas. Paprastai buvo išeinama is to, kad balsavimo teisė galėtų bū
ti Įfgyta legaliu keliu ir kad po to galėtų būti pravestos politinis pertvar
kymas socialine kryptimi balsavimo kortelės pagalba arba, kiekvienu atveju, 
liaudies valdžios rėmuose /per gamybos kooperaciją ar pan./ Dažnai buvo tvir- . 
tinome, kad ilgainiui politinė demokratija būtų neįmanoma be kolcktivizmo^ir 
socialinio išlyginimo; socialiniai priešingumai , nepaisant liaudies valdžios 
radosi Amerikoje, vestų į politinę reakciją, į monarchijos arba oligarchijos 
įkūrimą, jei tik socialistinė reorganizacija nebūtų įgyvendinta.

Taip pat ir kontinento socializme iškilo demokratinės sroves, bet čia ki
tos kryptys buvo daug stipriau atstovaujamos. Tourics buvo Napoleono rėžimo 
šalininkas ir galvojo apie socializmą is viršaus; jisai daug xamc p rime nrj ra
dikalią, socialistinę kryptį šimtą metų vėlesniame nacionalizme, jalnt - si- 
mono pažiūros savo konstrukcija yra autoritarinės, ir jis buvo laikomas fa
šizmo, kaip ir socializmo pirmtaku; tatai galiojo ir Comte, kas paprastai 
nelaikomas socialistu, bet kurio teorijos daug kame priklauso šiam idėjos ra
tui. Dažnai buvo manoma, kad plačioji masė, esanti ckonomiszai^galią turln-oi^ 
ir socialinį foną duodančiųjų įtakojo, negali būtį nustatyta uz radikalią 
visuomenės reformą, ir kad todėl tokia reforma turi^buti pravesta is minios 
ir atsidavusios mažumos arba pasiekta per savarankiškus susioūriaus, be vals- 
tvbės vadovavimo ir paramos., "Visuotinė balsavimo teisė, tai reiškia kontra- 
rcvolluciją", pareiškė Boudhon, socialistų pirmasis autoritetas apie 1^,16 mo
tus; pasitikėti rinkimais, atstovavimu, tautos balsavimu ir kitomis demokra
tinėmis priemonėmis būtų "vaikiškumas". Dėl ?'arx.’o pažiūros yra ginčijamasi ( 
ir jis tikrumo.jc keitėsi. Kartais jis manė, kad socialistiski darbininkai pa
ims valdžią taikingomis demokratinėmis priemonėmis, kitais tortais, atrodo, 
jis galvojo, kad yra neišvengiama mažumos akcija valdžiai paimti. Kaip tai 
bebūtų, tai buvo Yar x’as kuris paskleidė mintį, kad 'proletariato diktatūra 
yra vienintelis kelias į socializmą. Lassalle per savo trumpą socialistinio 
agitatoriaus veiklą 19 amz. (—me dešimtmetyje visuotiną balsavimo teisę lai
kė pirmuoju tiksiu darbo klasės siekimuose ir pagrindine priemone visuomenei 
pertvarkyti.

I/tęsinys sekančiame numeryje/
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LIETUVOS ■'.‘SĖTI1’ 1'4 . m. VASARI.

Pereitų metų vasarą, buvo intensyviai bolševikų stengtasi palaužti lietuvių 
tautos pasipriešini1?., kuris be kitų formų nuo pat bolševikų Įžengimo į Lie
tuvą 1?44 m. reiškiasi ir ginkluotu partizanų pasipriešinimu bei veikimu. 

■Jau ankstyvų pavasari, balandžio rnėn. LTSR Vidaus -teiksiu min. NKVD gen.
■taj. Bertašiūnas ir Valstybės Saugumo min. gen. Kfimovas iš Maskvos pa
reikalavo prisiųsti sustiprintų NKVD /dabar vadinasi ”VD/ kariuomenės pajė- 
gų~ Gegužės pabaigoje į Vilnių, Kauną^ kaulius ir ’’anevėzį atvyko apie lo.ooo 

----  ’ birželio pradžioje prasidėjo didžiosios akcijos veiks- naujos ’"VD kariuomenės
mai. Jie vyko trimis fazėmis: .

1/ Dirželio ld. an? r 4.000 enkavidistų vykdė valymo akciją Suvalkijojęs 
srityje, dalyje Jauno, 'rienų ir dalinai Marijampolės apskrityse. Veiksmai 
truko apie 4 dienas. Tų metu didesnių susirėmimų neįvyko:. bet visgi šioje 

' - sc- vietose vykusiose kautynėse rusai neteko 12o karių, lie- 
‘ ‘ ' — jų lavonai buvo išmėtyti Dri-cnų, Veiverių ir Įari-

a tuo pat metu pasiųsta enkavidistų grupė is 3.000 
Seinų apskrityse. Čia lietuvių nuostoliai 

žuvo partizanai; bet skaudūs vadovaujančio personalo 
uxu ueuLikv 'C n.ux-xų., jų tarpo 9 karininkų.
prasidėjo birzolio mėti. 2 d. ir.su tnr.zoipis pertrauko— 

mis tęsėsi iki liepos 1- d. ;ioje akcijoje dalyvavo apie 14.ooo - VD karių, 
pačiam gen. maj. Bartašiūnui vadovaujant. Buvo valoma Kauno, .rienų, ^ari- 
jamnolės, Vilkaviškio, Alytaus, Seinų, Trakų, Ukmergės, Vtonos, - anevezio,; 
Rokiškio ir Biržų apskritys, Lietuvių partizanų šioje nacijoje arito apie , 
2oo vyrų, ypatingai nukentėjo karinė/Tauro" apygarca ir _ioz. Kovos apyg. 
Bolševikai neteko apie 1.4oo karių užmuštais ir sužeistais. Kritusių lietuvių

srityje bent
tuvių partizanų krito 25 
jampolės turgavietėse. B 
karių siautė Alytaus ir dalinai 
skaičiumi buvo menki t ži ' 
atžvilgiu. Bolševikai čia neteko "6~karių 

2/. Antroji akcij

i

«

Į

i

I

4
1

I

I

tarpe buvo žymesnių vadų. „ ... ■ a **«3/. Trečioji akcij? buvo vykdoma kiaulių apskrityje ir Žemaitijoje ir tre
čią kartą Prienų, Marijampolės, Alytaus, Kaišiadorių ir Vilniaus apskrityje.- 
Veiksmai prasidėjo rugpiūčio mėn. 12 d. ir baigėsi / -.t I
vo č.ooo MVD. Kaišiadorių cnsk. Įvyko stamoios tautyn^ t rp . lietuvių par 
tizanų grupės ir oo v- tš gerai Paruostų pozicijų l^tuviai nukovė l.; ..
rusus ir patys netekę c užmuštais ir 4 sužeistais /■ % z»„^o '/ !
per šią akciją bolševikai neteko apie poo vyrų, ūkininkus
’ Vykdydami valymo akcijas bolševiko*-iš viso nu zu*e 4- įtus uaĮ p™0' 
1ų tarpo P moteris; sudegino . sodybas ir areštavo L-o u ininzų, s Jų 
vėliau apie pusę buvo paleist", o kiti patalpinti 1 Fį?
tvarka su kitais kaliniais, suimtais politiniais sumetimais, jcz..mi 1 kibirą.

Be čia aprašytų didžiųjų valymo akcijų visą
mažesni MVD daliniai kurio krėtė ūkininkus , ,2^™- dryžose Ir slampinėjo 
slapukų pavidale gulėjo pamiškėse. Javuose, U - ilgėjančios naktys 
palial^ramias ūkininkų sodybas ^^?u\kc?1u‘'nre^e . C ypatingai mažesnių 
narelyzavo bolscvikų veiksmus didesnių a^Įjų ki£als gotais,bus
dalinių veikimą, .'udens ir žiemos meto laikom..-pi. >
ramesnis.
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”■ o k i c t i j a šuoliniame AJS ’’ivicsa" skyriaus Pary-
-------------- ---------------- žiuje susirinkime, dr.il. VI. Vijeikis 

_ „ „v „- , orieš mus anlcidžiant pasekė turinin-
A.J.3. "Dviese" pasitarimas. gą koibą, liečiančia išimtinai tik ta

pybą ir jos meną, -fojė jisai apibudino 
1946 m. lapkričio 1? d. Tucbingcne bendrais bruožais meno istorijos padė- 

įvyko sambūrio pasitarimas, kuriame da-tį, jo kilmę, dabartį ir ateities per- 
lyvavo Laikinoji Centre Valdyba, Tue- spektyvas. Dailin. VI. Vijeikis -vtai 
bingeno ir Freiburgo "evios® 1̂ skyrių pilnas energijos, pasiryžimo ir istver 
atstovai ir svečiai iš TTamburgo, Ęrlan-mingumo visuomeniniame-darbe žmogus, 
geno ir Kucnchcno. Svarstyta svarbiau- Tad ir nenuostabu, kad ji išlydėti au
siai ~ punktai; organizaciniai reiks- - sirinko beveik visi vietos lietuviai; 
lai, idealoginiai klausymai ir spaudos kaip šviesiečiai, tę.ip ir kiti, 
reikalai. „ Linkėdami jam kuo didžiausios sek-

Pirmame punkte nutarta AJ? "šviesa" mės tenai užjūryje, tikimės, kad su 
plėsti į masinę organizaciją, kas tu - jaunuoju dailininku bendrieji ryšiai 
rėš vykti palaipsniui. Skirtingi tvar- nenutrūks.
kymosi metodai numatomi akademiniam jau- Bazilius.
nimui, gimnazijų ir mokyklų moksleiviams - --------------------------
ir likusiam jaunimui. Didelis dėmesys e V F C A B I T A . 
bus kreipiamas ryšiui su vyresniaisiais 
mūsų visuomenininkais palaikymui, sten- Studentų Kalėdos,
giantls tarp jų išgyvendinti partini 
antagonizmą. Buvo sudarytos dvi grupės: Berno

Antrame klausime prieita prie reiks- ir Zucricho. Bcrn’c kušloms susirinko 
lo perredaguoti ideologines gaires po- Fribourg’o ir Bernė studentai. Taip 
puliarumo ir supras tinimo linkme .Laik. pat dalyvavo ?’in. E. Turauskas su žmo- 
Centro Valdyba sudaro Redakcinę Komisi-na ir konsulas E. Garbačiauskas, Per 
ją,kurioje būtų atstovaujamos galimai Kalėdas studentai, kurie turėjo gali- 
įvairios pažiūros. Red. Komisija gerai mybių, išvažinėjo kur kas sau. 
išstudijavusi reikalą ir- gavusi iš san- Ba.
būrio skyrių dabartinių ideologinių 
gairių interpretaciją galutinai paruo- Mažiau stipendijų, 
šia ideologinių gairių redakciją, kuri 
19217 m. kovo mėn. bus patiekta visuoti- Susilikvidavus Amerikos Tautiniam 
nam atstovų suvažiavimui priimti. Karo Fondui ir B.A .L. F. mažiau bega- 

Svarstant spaudos reikalus nutarta lės duoti stipendijų. Todėl B..A.L.F.
bet kokiomis sąlygomis leisti savo laik- atstovaujantieji asmenys pradėjo rink 
raštį. Skyriai prašomi tirti galimybes ti žinias kas blogiau mokosi, kas ko- 
normaliam laikraščio leidimui. kini organizacijai priklauso ir t.t.

A L .V .X-D-.I J A
Darbas eina.yvios ietį palydint.

Kelių dienų bėgyje mūsų kolonija Pa- _  . _ ______ ___
ryžiuje neteko net keturių lietuvių. JųĮsistcigęs Avedijo 
tarpe vienas ir *-*---*-**-- —
leido Europos kontinentą pasilcisdamns 
tolimon kelionėn i Braziliją

Sekmadienio vakarą, t.y.

ašorio semestre 
w _ ____ _______ ____________ __ __ „ S ^Šviesos’1

ūsiškiu šviesiečių a. p- skyrius, pradėjus 1946 mokslo motų 
-- - - rudenio semestrą, aktyviai stojo į pi- 

joniorišką darbą, rengdamas paskaitas 
I.lo., vi-pagal skyriaus valdybos išdirbtą pas
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kaitų ciklą, prisidedamas prie.paatan^... - 
.leisti ražnesinį.sanbūriQ ^rnalą.ękirtą 
V. Europos L .A .Jaunuomenei, Ervicsa" 
ir dalyvaudamas sprendžiant bendrus < 
visuomeninio bei kultūrinio gyvenimo 
uždavinius.

Sudarant paskaitų ciklą buvo turi - 
mas tikslas gerai susipažinti su demo
kratijos santvarkomis vakarų pasaulio 
viešpatijose, išstudijuoti jų ekonomi
nio, socialinio, kultūrinio bei moksli
nio tvarkymosi princiuus ir jų korelia
ciją

nėmis gairėmis.
Uosis.

Sušelpę kelis stipendininkus.

Kun. Tadarauskas šį mėnesį yra iš
rūpinęs 5o,- kr. dydžio vienkartines 
pašalpas keliems 1g besimokančių stu
dentų Stockholme. Donatorius - tai 
Skandinavijos Katalikų Komitetas.Kun. 
Tadarauskas tikisi ir žada taip pat 
toliau ieškoti vienokios ar kitokios 
paramos studentams, kurie dabar yra 
tokioj neįsivaizduojamo j bėdoj.

Atrodo, kad palyginti tolerantin
go Kun. Tedaraus ko santykiai su dia
metraliai priošingųųpažiūrų šiame 
klausyme p. BALE’o įgaliotiniu bus 
iki Šiol varžę besimokančiųjų šelpi
mo

kad Švedijos švicsicčįų bū
relis neperdidžiausias, kadangi Švedi
joje lietuvių studentų pabėgėlių nedaug, 
o jėgos jaunos, prelegentais teko pas
kaitoms kviesti įvairių sričių žinovus. 
Paskaitą prelegentui paskaičius,kilda
vo klausimai ir diskusijos, dalyvau - 
jant visiems klausytojams. Tokiu budu 
daug geriau buvo išsiaiškinta laiko pas 
kaitos iškilę ar iš anksčiau užsilikę 
neaiškumai.

Ateityje .diskutuojant H'vcdijos^vi - 
daus santvarką, numatyta kviesti šve - 
dus lektorius.

Iki šiol iš numatyto paskaitų ciklo 
pravestos trys paskaitos, kurios praė
jo kaskart gyviau ir įdomiau.

Paskaitos rengiamos taip pat iš ! šių 
dienų aktualijų, būtent: politinės pa
dėties bei lietuvių veiklos dabartiniu 
ir praeito karo motu. Šios aktualijos 
buvo gana plačiai paliestos diskutuo - 
jant 2 - jose paskaitose. Paskaitos 
skaitomos dažniausiai susirihkigų'metu,'—-- -----
kuriuose taip pat diskutuojami skyriaus prasmingesnį, |kurybingesnį; 
veikimo ir tvarkymosi reikalai.

Pradėjus Švedijoje "Šviesa" sambū -

iniciatyvą.
V.K.

įgaliotinis J .A .V - se.

Paskutinėmis gruodžio mėn. dieno
mis teko sužinoti, kad prof.P. Star
kus - BALE’o įgaliotinis apleido Šve
diją - išvyko Į JAV - bes.

Gal nieko nebūtų nepaprasto, atsi
žvelgiant t tai, kad kiekvienas lie
tuvių tautos pabėgėlis atskirtas prie 
varta jau keletos metų laikotarpiu 
nuo savo tėvynės.ir neturėdamas vil
ties greitu laiku sugrįžti^ ieško bū
dų kur norš patogiau, tvirčiau įsi - 
kurti Ir tuom pačiu padaryti gyvenimą

P.įgaliotinio tylus pasitraukimas 
iš Švedijos, čia esantiems studentams

rio pionierišką darbą, buvo sutikta ne kurie tiesioginiai jautėsi esą p. Iga-
lietinio globoje materialine .savo pa- 

,±ucl dėtimi, sukėlė nemaža spėliojimų ir
kad tuo galėtume atsiekti gėrės- apsivylimo. Nejaugi cvedijoje studi- 

’ ,._x..----.--------- įgalioti
nio akyse pasidarė toks • v?sai ne ’• 
r^ikš Šng; ir dėmesio nevertas^daiktas.

Sumenkėjęs B ALi*’o šelpimas Švedijos 
pabėgėlių, gal būt jautriausiai palie-Sia 
studijuojančius, kiūrėk, vieni colle- 
gų dirbdami laisvalaikiu kala skatiką 
prie skatiko, kiti kankina darbo įs
taigas maldaudami--bet kokio-naktinio 
darbo ar pan. Vis su ta viltimi, kad 
pavarius bent mėnesiu dar studijas 
pirmyn, tikč-damiesi BALF’o komiteto

• dedamos viltys į nau-

mažai kliūčių, kurias turėjome panai
kint! arba padaryti mažiau viruientiš- 
komis, I   č-— - „----- , .
nių darbo vaisių. Kiekviena pradžia sun juojąs lietuvių jaunimas p 
sunki,sako lietuviškas priežodis, tai- 
gi^ir ši pradžia buvo sunki, beto, ne
mažai laiko teko aukoti studijoms, o 
ypač kalant skatiką duonai. Nežiūrint 
to skyrius dirbo.

Švedijos L.A.T,3. "Šviesa" skyrius, 
įžengęs į 1947 m., rįžtasi sustiprinti 
savo veiklą aktyviai prisidedant prie 
kovos už nepriklausomos Lietuvos atsta
tymą ir darbe, semiant žinias įvairio
se mokslo šakose bei specialybėse, va -Pirmyn, tikėdam 
dovaujantis §anbūrio "Šviesa" idęologi- paramos. Taip -
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jdi sudarytą BALE ’ O komitetą, bet skau 
du, kgd p. .'Įgaliotinis , tiesioginiai 
tarpininkaudamas tarp BALFo Amerikoje 
ir Švedijos lietuvių pabėgėlių, net 
nesiteikė šiam besimokančiam jaunimui 
palikti raminančios vilties dėl atei-

_ _ ,___________ ■___________PS1> 12a

ties perspektyvų pašalpoms ar sti
pendijoms gauti. Tikriausiai nebū
tų buvę sunku bent^painformuoti 
apie susidariusią šiuometinę padėti

N-tys

s Bau ū o s
;—■' ' i

NAUJAS PARYŽIAUS ŠVISSIEČIŲ LEIDINYS
Sekančiu Paryžiaus šviesiečių leidiniu yra išėjęs ’’Praskrendančio Paukš

čio Sparnu",. Tai jau ne pirmos šio "Šviesos" skyriaus pastangos spausdintu 
žodžiu užfiksuoti gyvenamojo meto aktualybes, įnešti naujų žybtelėjimų į 
bendrąjį šviesinimo darbą.

Leidinys palyginti didelis ir turtingas straipsniai s<. Meniškos iliustra
cijos ir skoningas apdirbimas yra itin pažymėtinas, turint galvojo spaudos 
priemonių ir popierio trukumus Prancūzijoje,

Nebūtų tikslu imti ir čia recenzuoti visą leidinį.* Ištisa eilė straipsnių 
yra pilnai užbaigtų, suprantamų. Tiek mintys apie lietuvių tautos kovą, var
gus., tiek ir studijos kultūrinėm ar bendrom visuomeninėm, temom daugumoje 
nuoseklūs., atydūs ir rodo įdėtą darbą.

Bendras pozityvus leidinio vertinimas, tačiau, netrukdo pasakyti kclčta 
nuginsiu pastabų dėl tokio, pnv., straipsnio, kaip Dr. Entorė’s "Keletas 
Draugiškų Minčių". Minėto straipsnio autorius, būdamas tikras prancūzas, 
atseit., norėjo padaryti draugišką žestą lietuviams kolegoms šių dienų Po.ry- 
•žiuje. Tačiau nepaprastai keista, kad Jis šią savo intenciją suriša su rei
kalu pareikšti nusistebėjimą kai kuriomis lietuvių budo neigiamomis savybėmis 
ar įpročiais. Iš tikrųjų sveika ir naudingo, studijuoti tautų budo ne tik 
teigiamas, bet ir neigiamas puses, bot, atrodo, kad gerb. Daktarui ir Sorbo- 
nos univ. profesoriui turėjo būti žinoma bent laikas savo studijų išvadoms 
paskelbti. Sekant Dr. Nntorė ir mes, vadovaudamiesi keliolikos pastarųjų 
notų Prancūzijos politikos stebėjimu, galėtumėm gal not daugiau nrgunentuo* 
tų neigiamybių prancūzų politinės nuovokos atžvilgiu pasakyti.

Ncbcsilcidziant į paskirus straipsnių vertinimus tenka dar paliesti ke
liose leidinio- vietose akį rėžiantį perdidclį egzaltuotos, frazeologijos ado
ravimą ir nutoliną nuo paprasto, aiškaus minčių dėstymo. £i dažnam prnncu* 
zuį, o ypač didiosioms jų stiliaus sekėjams, būdingo savybė viename - kita** 
ne'leidinio straipsnyje yra palikusi gilių neigiamų pėdsakų pasirinktos te
mos aiškesnio ir gilesnio išvystymo prasme*

Tačiau,koletas čia suminėtų pastabų, žinoma, nemažina viso leidinio reikš 
n.ės ir naudos bendrame idėjiniame darbe ar liet, tromt. spaudos atžvilgiu,

— J »E *

MIELIESIEMS SKAITYTOJAMS turime apgailestaudami pareikšti, kad ’’^lESOS" 
Nr.5, negalėjo laiku išeiti. Nokuric persitvarkymaiir papildymai redakcijoj 
taipogi Kalėdų šventės yra vienos iš p"vėlavimo priežasčių. -
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