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

SESES IR BROLIUS TOLI NUTREMTUS NUO PAVERGTOS 

TĖVYNĖS SVEIKINAME KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖS 

PROGA IR LINKIME IŠTVERMĖS IR SĖKMĖS SUNKIAME

KELYJE Į, LAISVĘ
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VIEŠA Nr. 2/.-/ _____________ psi. g

DEMC KRA TUOS PINAMI ZNO P RA DŽIA

Vargu kuriame ilgos žmonijos istorijos periode gyvenimas yra bu
vęs tokiame dramatiškai dinamiškame stovyje. Nuo pat psichinės būtybės atsi
radimo pradžios per šimtmetinius istorijos puslapius ėjo ir eina permanenti
nė kova tarp pastangų suderinti tarpusavio žmonių santykius teisingumo ir' 
artimui meilės pagrindais bei normomis.su siekimu pavergti kitą individą^ar 
jų grupę savo egoistiniams polinkiams. Žios kovos rėmuose, sudarančiais žmo
nijos istorijos raidos supratimo kriterijų, reiškiasi humaniškieji, dvasi
niai - pozityvieji žmogaus pradai ir kartu vulgarinė^ animalinė, egoistinė 
jo prigimtis. Pirmųjų ar antrųjų pradų didesnis ar mažesnis vyravimas gyve
nime nusako atskiros tautos ar fiksuoto istorinio momento civilizacinį, lygi.

Nuo pirmojo pasaulinio karo iki mūsų dienų ryškus destruktyvinio 
egoistinio prado vyravimas, praktiniame gyvenime pasireiškęs nacionalsocia
listinio, fašistinio ir komunistinio tipo diktatūrinių, tyraninių bendruome- . 
nių atsiradimu. Bendras būdingas šioms totalitarinėms ideologijoms ir iš jų 
išsivysčiusioms valstybėms panašumo bruožas yra, jog jos atmeta savo visuo
meninėje koncepcijoje, o ypač praktinėje veikloje, moralini, teisinį pagrin
dą, remdamosios machiavelistiniu utilitariniu principu ir jėgos, melo bei 
teroro metodais.

Antrasis Pasaulinis Karas, atnešęs tiek kruvinų aukų ir kolosali - 
nių materialinių nuostolių, nors sužlugdęs nacionalsocialistinio, fašistinio 
tipo valstybes, betgi^pergalės neapvainikavo laisvės ir teisės įsivyravimu 
pasaulyje. Pergalės džiaugsmas, kurį laiką svaiginęs anglosaksų ir kt. Vaka
rų tautas, pasirodė juo skaudesnis, kai klastingais ’"progresyvinės demokra
tijos" šūkiaisapsidangčiusi beligerantė Rusija greitai' parodė savo tikruo
sius siekimus, užsklęedama ištisas Europos ir nemaža Ązijos tautų už geleži
nės uždangos skliauto. Kruvinosios skraistės šešėlis, kaip Domoklo kardas 
pakibo ant likusios Europos, o Kremliaus polypo čiulptuvai išmesti į visą 
žemės rutulį, neišskiriant ir Jung.Amerikos V-bių. Demokratiniai vakarų są
jungininkai, ypač -JAV, lemiamai paveikę karo išdavas, betgi kartu suteikė 
Maskvai tas ūkines, politines ir psichologines koncesijas, kurios ir sudaro 
konkrečias bolševizmo galimybes pasaulį paversti griuvėsių ir vergystės pla
neta .

Tautoms anapus geležinės uždangos, ar jų prievartiniams atstovams 
Vakarų orbitoje, psichologiniai geriau išprantamas bolševlstinio pasaulio 

dinamiškai, destruktyvus amorališkumas. Mums nereikalingi argumentuoti įrody
mai, kad būti įsitikinusiais, jog pasaulio taika negalės būti pastovi ir 
tvirta, kol egzistuoja šie du taip skirtingi pasauliai: teisinis, moralinis 
- Vakarų ir egoistinis, vulgarinis, animalinis bolševizmas. Vienos ar ant

ros sistemos absoliutus įsivyravimas yra istorinė^butynybė, inspiruojama 
pikto ir gėrio nesuderinamu priešingumu, o praktiškai įgalinama paskutinių
jų metų ūkio ir technikos išsivystymo bei epochinių mokslo atradimų energi
jos ir komunikacijos srityse.

Tačiau kiekvieno gero ir pikto siekimo realizavimas tėra galimas 
konkrečiu, ryžtingu veikimu..... Bolševizmo pas i.sekimą ima i s neouvo ir nėra ,vien 
bendras moralinis žmonijos dekadansas, kaip -galėtų nusakyti šaltas.ateities 
istorikas, vaizduodamas mūsų epochos nykumą, bet daugiau beatodairiškas jo. 
Veržlumas panaudojant ne tik egoistines, vulgarines masių aistras, bet ir 

laisvės siekiančių koloni"linių tautų aspiracijai bei vakarietiškus"ilgos 
taikos"sentimentus,

Dabartinis momentas kaip tik ir yra įdomus , kad demokratinės jė
gos jis labiau išsijudina iš statinės, pasyvinės padėties į dinamišką vei

kimą teisei ir laisvei apginti bei įgyvendinti;, Kasdieninių gyvenimo
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ŠVIESA Nr. 2/7/ ;psi.3 

santykių dėsnis, jog praktinis tiesos apsireiškimas visuomet lydimas dide
lio pasiryžimo ir pastangų kovoje prieš neteisybę, kuri jau savo prigimtimi 
yra veržliai agresyvi, pasirodo yra tikslingas ir būtinas ir šių dienų tarp
tautiniuose santykiuose. Ši taisyklė buvo patvirtinta^prez, Trumarfo kalba 
JAV senatui ir kongresui, ką ir tenka skaityti dinamiška potencialinių de
mokratinių Jėgų išsijudinimo pradžia. Ne pati kalba čia turi reikšmės, kaip 
daugelis nuo laukimo ir gražių kalbų apatiškai išvargusių mano, bet tiesaus, 
konkretaus veikimo reikalavimas sustabdyti komunistinę ekspansiją ir suteik
ti galimumų tautoms apginti ar atgauti savo laisvę nuo vidaus ginkluotos 
mažumos ar išorės spaudimo.

Žiūrint iš lietuviškų reikalų aspekto į ši naują pasaulinės politi
kos fermentą, Jis neduoda konkretaus pagrindo greitoms viltims ir džiugioms 
spekuliacijoms, kad mūsų padėtis greitu laiku radikaliai pasikeistų. Dabar
tini pasaulinės politikos posūki vertiname, kaip dviejų frontų išryškėjimą 
moralinėj, psichologinėj srity. Pavergtos Lietuvos padėtis ir pasipriešini
mo kovų aidai, vaizduojami pasaulinės spaudos puslapiuose, yra Įrodymu, kad 
lietuvių tauta jau eilė metų stovi nelygių jėgų grumtynėse už savo egzisten
ciją, o tuo pačiu už viso pasaulio laisvę ir teisę. Ta kova gali būti lai
mėta totališkai erdvės nrasme. Moralinio fronto atsiradimą suprantame, 
CHurchill* io žodžiais tariant, kaip "pradžią galo", kuriame matome neišven
giamą tyranijos žlugimą.
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Baladė

°O

girioj medį.
Koks nemielas tul 

ir metai,
-ir abiems graudu

Kas
Upės juk išsenka.
Tiktai neišsenka vienas

R I Ž I M O LAIVAS

Mes abu išeinam - matom 
Ir mes sakom medžiui: -
- Pro tave praėjo dargano
- O tu baisiai šaltas

nuleidi galvą ant sudėtų rankų 
minties tavosios ugnį užgesys?

n emuna i Išsenka, 
ilgesys.

0°
Einam mos per lauką - žiūrime į lauką 
0 laukai ne mūsų - ir dėlto salti. 
Čia ir voratinkliai rudenį neplauko, 
Anei žėri rasos liepos paryty.

Mes prie jūros stovim, ir mes sakom jūrai!
- Baltija tu mūsų, amžiais nerami!
O po kojom šąla akmenys paniurę,
O ant kranto ūžia medžiai svetimi.

Ii* nuo balto skruosto ašarą nubrauktam: 
- Ko tu, mūsų jūra, nekalbi į must 
Mes palikom viską - mišką, sodą, lauką, 
Tavo kranto kopas ir tėvų namus.

Mos palikom viską - mes neturim nieko.
O diena vis aušta neviltim vėsi.
Juokas mus palieka, džiaugsmas mus palieka, 
O prie mūsų lieka Vienas ilgesys.

Ko. jūs, šaltos bangos, ko jūs plaunat krantą, 
Jeigu neišpaunat mums jokios_vilties.
Kranto akmens tyli, šaltos miglos krenta. 
Vėjas savo sparną ant vandens išties.

ŠVIESA Nr. 2/7/___ psl. 4
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Vėjas žalią bangą 
Ir ant jos užrašo 
Stovime irskaitom

jdūsų žemės šitas vėjas lekia.
iaurės vėjas temdina akis.

vis per jūra - ten palieka takas 
tako blizga žodžiai padriki.

įkaitom šituos žodžius ir širdim suprantam} 
Tai no mūsų vėjas, tai ne Lietuvos.
Tačiau pajudėti mums sunku nuo kranto 
Ir akis nukreipti nuo vandens spalvos.nuo vandens spalvos

iškelia i aukštį 
mirgančias eiles.
- kaip išskrido^paukštis

Kaip išskrido paukštis į svečias šalis.

Vandens pylimai eina 
Kur tu, paukšti, per

ir šniokščia pikti. 
jūrą skrendi#

Laivai įlankas rado, ir uostus visi 
Po šitais po juodais debesim.

Nematyt nei krantų, nei vandens, nei pradžios 
Nuo kvėpavimo vėtros didžios.

0 ateina naktis - ir plati ir sunki. 
Kur tu, paukšti, kur, mažas, leki?

Sparnai tavo audros, pažiūrėk, nelaikys, 
Bangų putos užlies tau akis.

Skliautai juosta nakties ir kaukimo pilni. 
Paukštis krinta juodan vandenin.

Nepaleidžia, tačiau, grimsdams gūsy audros, 
Medžio sėklos, snape suspaustos.

Vėjas eis - ir nueis. Jura rims - ir nurims. 
Tai bus poilsio vėl vandenims.

Šviesa Nr. 2/7/
psl. 5

7



Ir^paviršiuje juros pilkos ir niūrios 
Mažas paukštis ramiai plūdurios.

s

Saulė švies, žvaigždės kris. Dienos keisis naktim. 
Tiktai jūra vis bus ta pati.

Ir kai vėjas ims drumsti tamsias jos gelmes - 
Mažą paukšti i krantą išmes.

Ir jis užmirštas bus, saulės šviečiamas bus.
Vėjas smėli ir debesis pūs.

Lietūs lis. Sniegas kris. Auš pavasaris ten *• 
Mažą paukšti palaidos krante.

Bet prislėgta velėnos tamsiajam kape 
Medžio sėkla paliks jo snape.

Metų, eilės vis eis, ir keliaus, ir negrįš. 
Skleisis vasara viena skaidri.

Ir pro smėli švieson tyliai žvilgters dienos 
Jaunas daigas iš sėklos anos.

i
Paukščio kaulus gležnutėm šaknim apkabins 
Jaunas medis prie jūrų vandens.

Metai nyks vis ir eis. Kris rasa paryčiais. 
Medis augs ir šakosis plačiai.

Žali lapai žvilgės prie bangų mėlynų 
Bvi esoje greitasparnių dienų.

Naktį žvejas girdės,^kaip bangų ošime 
Gaida medžio nuūkia žema.

Metai birs, lyg atodūsiai juoko svaigaus. 
Medis augs, vis platės, ir vis augs.

ŠVIESA Nr. 2/7/ psl. 6
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Sprogs pavasarių šimtas, ir kitas žydės. 
Medis tvirtas audroj nejudės.

Vieną rytą prie medžio daug vyrų sustos 
Ir pažvelgs lig viršūnės aukštos.

Pjūklo garsas išbudins smėlėtas kalvas 
Ir nubris per bangas, per melsvas.

Rytas auš. Tai ne vienas ne viena naktis. 
Vyrai laivą krante pastatys.

Jus pasieksite žemę savųjų tėvų 
Tik šituo sugrįžimo laivu.

Šiandien paukštis Įkrito Į juros gelmes - 
Reikia laukt, kol JĮ bangos išmes.

Ir kol sėkla snape jo išaugs ten medžiu - 
Tarsi laivas - plačiu ir didžiu.

Reikia
Krante

laukt, pakol vyrai per ilgas naktis 
laivą iš jo pastatys.

laukt, reikiavlaukt_- dienos vysis metus 
laukt - sugrįšite jūs.

ŠVIESA Nr
psl. 7
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Stovime prie jūros ir širdim suprantam: 
Svetimas tai vėjas, svetima mintis - 
Kad greičiau apkarsti}, svetimasis krantas, 
Kad greičiau pakirstų juoda neviltis.

Ir staiga pro rūką matom - skiautai blaivos, 
Ir ūžime girdim žodžius iš dainų:
- Mes jums pastatysim sugrįžimo laivą
- Iš tėvynės girių ąžuolų jaunų.

- Mes jums pastatysim laivą šimtaaukštį,
- Lietuvos tėvynės partizanai mes.
- Tik pamirškit raštą apie mažą paukštį,
- Kritusį per audrą į tamsias gelmes.

Gaivus vėjas dvelkia. Jūra nusiblaivo.
Ir širdyje jausmas •- kietas ir ramus.
Ir iš toli plaukia - matom - baltas laivas: 
Sugrįžimo laivas artinas į must

Juozas Kruminas

Šviesa Kr. 2/77 psl. 8
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"Užgrūdinkim jėgas skausmuos, 
Gegužis sodais atlinguos 
Mums tėviškėlę atvaduos!,

/Iš "Kazimieras Sapiega"/

VIENĄ GEGUŽĖS NAKTĮ,

Užgęsta paskutiniai žemės žiburėliai. Aplink tylu, ramu .Pavasario 
žemė išsikvapinusi žiedų ir garuojančio juodžemio tvaiku, ruošiasi nakties 
poilsiui. Tik pilkųjų sodybų ir žaliųjų girių gyventojams nėra ramybės. Nak
ties tamsoje spindi jų akys, Įsitempę ausys klauso ar nenugirs kur pagalbos 
šauksmo, ar nepajus besiartinančio pavojaus.

^er miegančią žemę, per ramias sodybas ir miestus, lyg baisus siau
bas, ropoja raudonas, milžiniškas voras, ieškodamas aukų. Jis sustoja prie 
kaimo lūšnelės, išlaužia duris, nužudo gyvybę. Savo baisiomis^žnyplėmis jis 
apsupa girias, kaimus ir čiulpia iš jų kraują ir ašaras. Jis šliaužia plentais 
ir miestų gatvėmis rydamas ir naikindamas viską pakelė j.^Jis nepasotinamas! 
Jis sunaikino daug milijonų žmonių, praliejo kraujo ir ašarų juras, bet jam 
negana! Jis šliaužia vis tolyn, tolyn, apimdamas vis naujas tautas, vis nau
jus žemės plotus.

Ir kas pastos jam kelią? Kokia jėga pajėgs ši milžiną parblokšti, 
padaryti jį nekenksmingu?..

Renkasi vyrai laisvės ilgesio vedini. Ryžtas suteikiamiems sparnus, 
valia padaro juos nenugalimais. Jie stoja Į kovą. Laukais ir miškeliais, lyg 
mirusių vėlės, slenka jaunieji žaliukai.

- Gyvi9 Dar gyvi? - Sveikina pempės ir klykdamos palydi juos Į mir
tį . v

Plentais ir vieškeliais rieda sunkvežimiai, keldami šiurpą širdy.
- Gelbėkit! - klykta moteris nakties tylumoj, šūvis. Antras. Trečias 

Ir vėl ramu. Tik klyksmo pusėje iškyla dūmų ir ugnies kamuoliai.
- Tai, mano sodyba! Sušunka Kurtas ir, lyg Įgeltas šoka pirmyn.
Kulkosvaidžių ir granatų triukšme pasigirstaJZyčio Įsakymas: - Prie

šas gauna naujus sustiprinimus. Neįveiksim! Trauktis iš- dešinės po vieną! 
Susitiksim grie Kanapės!..

Išgirdęs Įsakymą trauktis,.Kurtas dar stipriau suspaudžia kulkos
vaidį.

Kautynių lauke lieka tik trys: Kurtas, Tigras.ir Papartis.
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- Priešas baigiabsnus supti! Slinkime grioviu Į mišką! - šaukia 7 
Papartis ir pirmas daro šuoli. Pakyla Tigras ir Kurtas. Bet Kurtas staiga 
suklumpa. Prišoka Tigras, barsto. jį vilkti.

— Palik mane, oroli! ^aš atlikau savo pareigą, _ skausmingai iš
košia Kurtas ir tarsi negyvas Išsitiesia griovio pakrašty.

Tigras, matydamas, kaip kraujas dažo raudonai jo brolio nugarą, 
strėnas ir manydamas, kad jo jau jokia žemiška jėga nebeišgelbės, paliko jį 
ir nėrė į mišką. Atsidūręs krūmų ir kelmų prieglobsty, stabtelėjo. Rakietų 
nušviestame kautynių lauke gulėjo Kurtas- Bolševikai, negirdėdami šūvio ir 
būdami įsitikinę, kad jis nebegyvas, lyg alkani šakalai šoko į jį. Pirmas 
pribėgo NKVD majoras. Spiręs lavoną, jis pasilenkė, kad apžiūrėtų jo kiše
nes. Bet!.. Tuo momentu sprogo granata, sudraskydama Kurto veidą ir pagul- 
dydama šalia jo majorą... .

Tigro, stebėjusio si įvykį, akys net suliepsnojo. Jo širdy gimė 
naujos jėgos, naujas pasiryžimas. v

- Ne, mes nepralaimėsim’ - saukė nakties vėjui Tigras.

- Te neliks nė ženklo mūs kaimų ir girių, 
Te ištrins pasaulis vardą Lietuvos!..
Ir tada mūs* dvasios iš urvų išnirę
Už mūs’ žemės laisvę šimtmečiais kovos!

- Kovos! - vienbalsiai pritarė miško medžiai ir drėgnais, rasotais 
lapais bučiavo žmogaus sūnų.

12



Š V I B 3 A Nr. 2/7/ ...,-Psl11

- "J? rof. H. T1ngs ten

DEMOKRATIJOS lŠ'3J,rY3.W'O JRAGRINDIKTAI BRUOŽAI

/tęsinys iš pereito numerio/'

Demokratinių valstybių laimėjimas pirpajame^pasauliniame kare 
drauge reiškė ir pačios demokratijos pergalę. ffau didžiąją dalimi sudemo Ir
ra tintuose kraštuose buvo galutinai įvesta demokratinė tautos valdymosi 
forma; -net tipiškose privilėglpėse valstybėse'', visų pirma Vokietijoje - kur 
Reichstago rinkimuose visuotina balsavimo teisė negalėjo palaužti atskirų 
valstybėlių konservatyvia s ir viešpataujančio minoriteto remiamos valdymosi 
fermos - buvo šitai irgi pravesta. Viso j-e-'eilėje naujai susikurusių valsty
bių buvo priimtos demokratinės konstitucijos. Tur būt labiausiai žinomas, 
Eui’opos valstybinių mokslų vyras James Bryce savo po karo išleistame veikale 
anie’moderniąją demokratiją galėjo rašyti, kad savystovi tautos valdymosi 
forma imta, visuotinai traktuoti kaip natūralinis valdymosi būdas.

Šis tikėjimas demokratijos definityvia pergale buvo greit ir pris
legiančiai sugriautas. Jau prieš karo pabaigą Rusijoje atsirado pirmoji mo- 
dėmi diktatūra, kuri rėmėsi marksistine teorija nusakančia būtinumą prole
tariato rankose provizoriškai sukoncentruoti visą jėgą. Tačiau po trumpo 
laiko, priešingai nei pradžioje buvo nurodyta, diktatūra nebuvo panaikinta, 
bet dar labiau paaštrinta ir stabilizuota. 1922 metais buvo padarytas spren
džiamais žingsnis į antros fašistinės diktatūros Italijoje - sukūrimą, su 
nacionalizmu kaip valstybine doktrina, vietoje socializmo. Kas liečia šias 
pirmąsias diktatūras, tai reikia su tam tikra tiesa pastebėti, kad reikalas 
sukosi apie reliatyviai žemo išsilavinimo tautas, be savystovaus valdymosi 
privalumų ir be jokie ar su ribotu patyrimu visuotinos balsavimo teisės sis
temoje. Kad platesnė demokratinės sistemos krizė jau stovėjo prieš aids, ta
po aišku tik tada, kai Vokietija ir eilė taip vadinamų pokario demokratijų, 
išvirto i diktatūras ir kai rusų, italų ir vokiečių pavyzdžio inspiruotos 
srovės ėmė grąsinti - arba bent atrodė grąžančiomis - demokratiškiems rėži
mams kraštuose su reliatyviai stipriom demokratinėm tradicijom, kaip kad 
Prancūzijoj ir Belgijoj. 1930 dešimtmečio gale Europa buvo padalinta į de
mokratijas ir diktatūras ir bemaž kiekvienas rėžimo pasikeitimas demokrati
jai reikšdavo pralaimėjimą. Eilėje kraštų, kur demokratinis tautos valdyma- 
sis dar buvo nepaliestas, politinių kovų tendencijos rode, jog reikalas eina 
apie pačios sistemos išsilaikymą.

Kad kiek galint plačiau išnaudotų visuomeninius persitvarkymus, 
valdžia Įgavo kitą reikšmę nei ankščiau, o ginčai dėl valstybės paskirties 
- kitokį aštrumą. Totalitarinėms partijoms, kurių pasireiškimas duoda jų ypa
tingam- pobūdžiui vystymąsi, šitai.reiškė, kad kuo ilgiau išnaudojant demokra
tiškų priemonių siūlomą- paeitikė-jlftią būtų^.paslekiama neapribota ir stabili 
jėga, su kuria būtų pravesti tam tikri daugiau ar mažiau aiškiai nurodyti 

tikslai. Pirmiausiai valdžia išnaudojama savai egzistencijai užtikrinti, to
liau valdančių pažiūros lliejimui 1 tautą ir tam, kad joje sukurti bevališką 
valdančiųjų norų vykdymą. Balsavimo teisės praplėtimas ir kiti panašus klau
simai, kurie ankstesniuose konstitucijos debatuose stovėjo pirmoje vietoje, 
šiuo požiūriu tampa mažesnės vertės ar visai beprasmiais dalykais. Ginčai ėmė 
suktis apie politinę laisvę, kuri daugelyje V.Europes kraštų jau^ankščiau il
gą laiką buvo suprantama, kaip savaime aiškus dalykas, jog ji mažaiJbūdavo 
diskutuojama bei analizuojama. Fronto linija buvo pastūmėta tokiu būdu, kuri 
tenuspėjo tik nedaugelis XIX a. teoretikų.

Antrasis pasaulio karas nesibaigė, taip ir pirmasis, demokratijų 
pergale. Toks supratimas yra tiek visiškai teisingas, kiek sau išsiaiškiname, 
kad tarp nugalėtojų yra eilė diktatūrinių ir autoritarinių valstybių. Dėl to 
visai natūralu, kad mėginama praeiti pro šąli, ar visai tikrąją padėti pri
dengti, jog ir viena diktatūrinė valstybė taip pat stovi tarp laimėtojų.
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Konstituciniai - politinius poveikius ilgesniam laikotarpiui, kuriuos karas 
galėjo suteikti, dabar nėra galimybės išdėstyti.

Ši apžvalgini strain-u ; aš užbaigsiu dar sykį pabrėždamas demo
kratinės valdymosi formos -^1 Tik Jungtinėse Am. Valstybėse
ji yra pritaikyta jau daųgla'i'- 'ai-' žlritnjėVis:, Prancūzijoj ir Šveicarijoj • 
žymiai trumpesni, laike., o daugelį jb • kraštų' tik'keletą dešimtmečių tėra iš
gyvenusi. Nurodymas, kač • ir-p'.!--’.entabyvlnė /’•istema ir pilietinė laisvė dauge
lyje šalių žymiai nuo seniau buvo. M5.• įr-?ame'‘yrą netikslu, nep centrinė 
demokratijos problema'pasirodo ti.,• ar kiekvienu atveju dides
nioji piliečių dalis gauna tas Dėl to kol kas demo
kratija atrodo kaip svarbus koneti-'t'.'b'inlią.Į; - ;poilsinis experimentas, kurio • 
privalumai Į laimėjimą dar negaliu^; b.nspręšti.

Ta pačia proga svarbu taip p_>i. ą; ; • (pinti, kad demokratija tuose 
kraštuose, kur ji ilgiausiai vieŠpatavr- ą'pirma :JAV / ilgą laiką buvo 
kombinuojama su daugumos priimta senoje liburalizmo pažiūra, pagal kuria 
valstybė svarbiausiai turėtų rūpintis gynyba ir teisių apsauga. Si kombina
cija demokratijos ideologams buvo įprastas .'.alykas ir apie naują valdymosi 
formą buvo galvojama kaip apie pasiliuosaviuą nuo valstybės ir kartu kaip J 
apie tautos valdžios Įvedimą valstybėje. Kol toks galvojimas viešpatavo, tol 
nebuvo sutinkama didesnių sunkumų: politinės problemos piliečių gyvenime 
užimdavo antrą vietą ir ginčai dėl jų sprendimo nesilpnindavo būtino vienin
gumo jausmo. Bet bendrai demokratija buvo Įgyvendinta sąryšyje su kovos dėl 
valdžios paaštrėjimu; srovės, kurios siekė valstybę panaudoti konkretiems 
tikslams - pirmiausiai socialiniams pakeitimams neturtingeeniųjų tautos gru
pių naudai - reikalavo ir pravedė visuotiną balsavimo teisę. Senojo libera- 
lįzmo idėjiniai skeptikai tapo teisingi, nes sudemokratlžavimas ėjo kartu 
su naujuoju liberalizmu, socialiniu reformizmu ir socialistinėmis^tendenci
jomis. 0 demokratija nebuvo patikima priemonė išlyginimui ar išrišimui. Su 
tam tikru intensyviškumu pažiūroje, tam tikru aštrumu priešingumuose, atsi
rado srovės, reikalaujančios totalinės galios valstybėje, be jokio dalini
mosi su kitomis srovėmis. Tuomi diktatūra, vietoje pr-ivilėginės valstybės, 
tapo demokratijos priešininku; politinė laisvė, bet ne visuotina balsavimo 

teisė, atsistojo kovų centre.
Ši paskutinio ji konstituciniai politinės kovos fazė savyje reiškė 

tų vertybių, kurios buvo pastatytos ant kortos, pakilimą ir kylio tarp Įv. 
valstybės formų pagilinimą. Privilėginės valstybės,su savo politine laisve 
ir reprezentatyvine sistema, talpino savyje tendenciją demokratijos link, gi 
diktatūra, prispausdama politinę laisvę ir balsavimo teisę, paverčia ją tech
nine detale" valstybės organizacijoje. Politinė laisvė be balsavimo teisės 
yra pusė demokratijos; o balsavimo teisė Ve politinės laisvės nieko bendro 
su demokratija neturi ._

. nor3 tikrumo, kad noras valstybę vartoti kaip Įrankį visuo
menės reorganizacijai susilpnėtų, ar lead senoviškasai liberalizmas išgyventų 
renesansą nėra. Priešingai: viskas rodo, kad į valstybę po antrojo pasauli
nio karo "dar didesniame laipsnyje, nei ankščiau, bus kreipiamasi kaip Į tar
pininką, pagelbininką ir tvarkytoją. Yra tik problema ar demokratinė valsty
bė galės atlikti šį uždavinį, arba, kitaip tariant, šie reikalavimai gali 
būti Įgyvendinti demokratiniais metodais.
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ŠVEDIJA

Vasario 16 Stockholm©

Nepriklausomybės paskelbimo sukak 
ties minėjimas Stockholm© be apskri
tai rimtesnės dienos nuotaikos šiais 
metais turėjo lyg ir tris mažiau ar 
daugiau iškilmingus’ momentus.

Pirmas jų buvo tradicinės iškil
mingos pamaldos bažnyčioje.

Kitą kiek ilgesni ir platesnio 
masto šventiškos nuotaikos kupiną mo
mentą sudarė Pabaltijo tautų koncer
tas didžiojoje koncerto rūmų salėje. 
Ji surengė Baltų Komitetas Stockhol- 
me. Koncertas buvo suruoštas ne spe
cialiai paminėti vasario 16, betgi 
dėl savo turinio ir formos puikiai 
atitiko šios istorinės dienos nuotai- 
less • vPo koncerto, vakare, vienoje iš 
Stockholmo svetainių Įvyko jau dau
giau intimesnis lietuviškos koloni
jos susibūrimas. Be tautiečių čia da
lyvavo taip pat ir dalis žymių Lietu
vos draugų iŠ Švedų tarpo, kaip tai: 
Švedijos Mokslų Akademijos preflsas 
riksantlkvarie Curman su žmona,Baltų 
Komiteto pirm, prof .B .Nerman, doc. 
Schūck ir Lietuvos garbės konsulas 
su žmona.

Buvo pasakyta keletas kalbų iš 
lietuvių ir iš švedų pusės. Jose lyg 
ir išryškėjo šios dienos ir viso gy
venamo laikotarpio motto : Tik ten 
Tėvynėje lietuvių tautos gyvybės pa
grindas, tik ten mūsų tikslas. 0 čia 
vien kantrybės, tvirto ryžto ir darbo 
- kieto ir nenuilstamo darbo!

Kp.JV.

Koncertas ir Telegrama

Dldž. Stockholmo Koncerto rūmų 
salėje Baltų Komitetas Stockholme, 
susideda iš švedų intelektualų, su«* 

rengė š.m. vasario 16 d. bendrą 3-jų 
Pabaltijo tautų koncertą. Pabėgėlių 
jėgomis tautinių spalvų ir rūbų fone 
buvo gražiai ir dideliu atsidėjimu 
atlikta kuklių užsimojimų programa, 
susidedanti iš resp. liaudies dainų, 
šokių ir muzikos. Tačiau esmėje šie 
meniniai pasirodymai tebuvo tik rė
mai žymių švedų visuomeninkų kalboms, 
kuriomis lyg raudonu siūlu buvo pab-~ 
riežtas tvirtas protesto balsas prieš 
žmogaus teisių, laužytojus ir visam 
koncertui davė kitą, žymiai gilesnę 
prasmę. Tai buvo aukštai kultūringas 
protesto mitingas prieš raudonojo 
rytų diktatoriaus kruvinus darbus.

Prelegentų tarpe matėsi Švedijos 
seimo narys doc. Hšstad, karališkojo 
dvaro pamokslininkas kun. Sven Daneli, 
Baltų Komiteto pirm. prof. B .Nerman. 
Kalbėtojai paminėjo ir vasario 16 d. 
reikšmę, su kuria taip simboliškai 
supuolė ir šis koncertas. Vienas jų 
gi net visą savo kalbos problematiką 
pastatė ant istoriniai didvyriško 
kelio, kuri per šimtmečius išėjo Lie
tuva, kaip tauta ir valstybė. Tiek 
salėje tiek scenoje nematomai virpan- 
ti^pakili nuotaika savo kulminacini 
tašką pasiekė tada, kai buvo praneš
ta, kad Baltų Komitetas'Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventės proga nuta
rė telegramomis kreiptis i Trumaną, 
Attlee, Auriol ir Pijų XII, prašyda
mas, jog Maskvos konferencijos isvar? 
karės© jų valstybių vyriausybės, iš
laikydamos tvirtą nusistatymą atkrei
ptų savo dėmesį į teisingą estų, lat
vių ir lietuvių tautų reikalą. Tele
grama baigiama:’’Padėkite šioms ma
žoms tautoms, kurios iškentėjo gal 
daugiau nei kitos, kad pagal Atlanto 
chartos aukštus principus jos atgau- 
savo suverenines teises ir nepriklau
somybę, kuri buvo jėga iš jų išplėšta”
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Krepšinis gyviausia-:

Prieš kiek laiko Stockholme įsis
teigęs sporto klubas 'Vytis’* savoj-por 
tinę veiklą bemaž išimtinai išreiškia 
per krepšinio sekciją, kuriai vadovau. x 
ja teniso treneris B.Purvėnas.

Nors ir neturėdami viešų rungtynių 
su kitomis komandomis, mūsų krepšinin
kai treniruojasi kas savaitę po pora 
valandų. Paskutiniu metu susidomėjimą 
ir sportinę kovos dvasią pagyvino nors 
ir treniruotės pobūdžio rungtynės su 
Švedijoje viešinčiais amerikiečiais 
studentais. Juo labiau, kad taškų per
svara, jei ir be techninių blizgučių, 
buvo mūsiškių.

Balandžio 17 d. krepšinio rungty
nės su latviais.

Turint galvoje visus srorto priva
lumus kasdieniniame žmogaus gyvenime, 
norisi atkreipti "Vyties" valdybos dė 
mesi, kad Švedijoj esančios sportinės 
galimybės reiktų stengtis žymiai 
kruopščiau išnaudoti. Teniso, plauky

mo, slidinėjimo ir krepšinio sekcijos 
nė kiek neblogiau kaip ir krepšinio 
sekcija savo darbą sutvarkyti. Tik,at
rodo, kad organizacinė iniciatyva pir
miausia turėtų ateiti iš prityrusių ir 
gorų trenerių, kurių čia netrūksta.

Kp.IV

ŠVEICARI TA

Visose lietuvių susitelkimo vieto
se buvo minima vasario 16 diena. Skai- > 
tlingiausia Ciuricho lietu grupė susi: : 
rinko į "Kath.lesellenb.aus". Po pamal
dų Pilnutėlėj salėj buvo oficialioji 
dalis. P.adv. K.T. atidarė susirinki
mą. Puvo išrinktas susirinkimo prezi
diumas, kuriam pirmininkavo BALFo Įga

liotinis S.1. Po sveikinimų skaiti
nio, kalbų ir programos buvo bendra 
vakarienė, o vėliau linksmojmoj i da
lis. Reikia pastebėti, kad minėjime 
dalyvavo įvairių pažiūrų asmenys, 
kas rodo, kad vienybė mūsų tarpe yra 
tampri, jei reikalas liečia Tėvynę, 
Tą patį iro do i” surinkta piniginė 
auka, paremti Lietuvos Atvadavimo 
akcijai. Labai gaila, kad dėl ligos 
negalėjo atvykti vienas iš pasira
šiusiųjų 191q n. Lietuvos Nepriklau
somybės Aktą - dr. J.Š.

Nežiūrint į sunkias sąlygas, 
Jongny lietuviai irgi gražiai prave
dė minėjimą. Vasario 15 d. svečiave- 
sisministe”4 E.T, gražioje kalboje 
painformavo tautiečius apie bendrą 
pabėgėlių padėtį. Sekmadienį, vasa
rio 16 d., buvo pamaldos ir oficia
lioji dalis. Programos metu didžiau 
šio pasisekimo susilaukė tautinių 
šokių grupė.

Neskaitlingose Corbeyrier ir 
de Pont lietuvių židiniuose minėji
mai buvo kuklesni. G.

••••••
Vasario 13 d.baigėsi Ciuricho 

Akad. jauni:o krepšinio pirmenybės. 
Dalyvavo 7 komandos: 5 šveicarų, 
amerikonų ir lietuvių. Netikėtai pra 
lošus lietuviams prieš silpną švei
carų ABC IĮ, , t-'-o^Įėl'-'pirioę Jie,tęs 
šustruhgti sū stįpyia ABC I,/sudary
tą iš esto, čeko, lenko ir šveicarų/, 
kuri jau buvo lietuvių nugalėta,’ bet 
abiem pusėm turint po lygiai taškų, 
teko vėl susikirsti. Mūsų komanda 
pasirodė žymiai susilpninta, nes iš 
neskaitlingo studentų skaičiaus, su
sižeidus coll. V. negalima buvo ras 
ti pakaito. Be to, ir iš žaidžančių 

du buvo sergą. Po dramatiškos kovos 
mūsiškiai budini fiziniai silpnesni 
/ maisto stoka/ turėjo pralaimėti 
22 -27 /ii-iO/ irpasitenkinti antrą
ja vieta, Ž.
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Švedų Spauda Apie Lietuvą

Švedų spaudoje vis dažniau ir 
dažniau iekeliamr.s Salti los valstybių 
bei Lietuvos klausimas.

12.III.47. Vakarinis dienraštis 
"Aftonbladet" įdeda straipsni "Baltų 
akcija prieš Maskvos konferenciją". 
Aprašoma, kad Amerikos lietuvių veik
la labai pagyvėjo sąryšy su "Maskvos 
konferencija".

18.III.47 . Didžiausias dienraš
tis "DA'jENS NYHETER" aprašo Lietuvos 
padėtį rusams okupavus. Sakoma, kad 
jau 1944 m. rudenį inkorporavus Lie
tuvą'į Sovietų Sąjungą, visame krašte 
pg pi reiškė aktyvus pasipriešinimas o- 
kupantams. Šis pasipriešinimas vyko 
civilių žmonių bei partizanų eilėse. 
Jpu lbA6 m galima buvo priskaičiuoti 
npie ąOOO partizanų ir apie 25000 
civilių, kurie atkakliai priešinosi 
okupantams. „ ,

Tačiau tuo naciu lai-u buvo de
portuota 100 .000"lietuvių Rusijos gi
lumo n. Deportuojama, ssko laikraštis, 

prie Šiaurės Ledinuotojo Vandenyno 
į Varkutos apylinkes, Varkuta yra 
Sovietų industrizaci jos sritis. Pa
gal laikraščio korespondentą, ši 
apylinkė apima 4.0CC kv. km.^ir ran
dasi Šiauriniame Urale. Prieš^ketu- 
ris metus Varkuta buvo mažas žvejų 
kaimelis. Dabar čia išaugusi gana 
didelė anglių kasyklų pramonė apie 
50 šachtų su 1,5 mil j . darbininkų. 
Deportuotų baltų čia yra 200 .000.

Čia darbininkai dėl ypatingai 
šalto klimato ir nežmoniškai blogų 
gyvenimo bei sanitarinių sąlygų, grei
tai miršta .

Praeitais metais, rašo laikraš
tis, buvo gautas iš Maskvos įsaky
mas likviduoti "banditų gaujas", 
t.y. partizanus. Asmenys įtariami 
turį^ryšių su partizanais griežtai 
baudžiami, net Iikviduojami.

Tačiau šia savo akcija, sako laik
raštis, okupantai dar daugiau pagy
vino p a s i p r i e b i n i mą .
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Stipendijos ir Lietuviai Studen
tai Švedijoje

Šio pavadinimo tema tai neretas 
diskusijų objektas tiek akademinio 
jaunimo tarpe, tiek aukštosiose šalpos 
organizacijų institucijose, tiek_ir 
plačioj pabėgėlių bei jais besirūpi
nančiųjų pub 1 i ko j e .

Jau ir ankstesniais laikais, dar 
namie, labai lengvai, dvi sąvokos - 
studentas ir stipendija - viena kitą 
asocijuodavo. Studentas stipendininkas 
- reiškia šių sąvokų sintezę - tai 

buvo gerai pažįstamas tipas: daugumo
je materialiai vos beišsilaikanti ta
čiau, sieloje laiminga būtybė. Laimin
ga, nes jos norai suprantami, pastan
gos įvertinamos ir remiamos. Nemažai 
tokių nelaimėje "laimingų" būtybių 
yra ir dabar. Ir tai ne bet kur,/bet 
V.Europoj, paskutinių amžių kultūros 
kūrimosi šalyse. Švedija yra irgi prig 
laudusi dalį. Brolių amerikiečių re
miami ankščiau visi lietuviai studen
tai', /vėliau atatinkamai sumažėjusiame 
skaičiuje/, yra tape ta "laiminga" 
studento stipendininko sinteze^ir tuo 

būdu tęsė savo studijas, čionykščiuose 
universitetuose.

Ne Vien pabėgelįškos. sąlygos, ne 
tik laiks nuo laiko pasikartoją "drau 
giškumo" gestai iš rytų kaimyno ir 
kitų panašios sąlygos,bet taip pat ir 
kaip rudens oras besikaitaliojąs sti
pendijų skaičius, savo laiku nesupran
tamos čia vietoje taikomos pašalpų 
normos visokių dienų atnešdavo į be
pradedančio į mokslo pasauli gilintis 
studento gyvenimą Švedijoje* Atsitik 
davo ir taip, kad laimingoji sintezė 
visai iširdavo: stipendija nueidavo 
savo keliu, o studentas palikdavo ir
gi sau kelio ieškoti.

Nenoriu, tačiau, čia pasakoti vie 
nūs ar kitus gyvenimo' vaizdus į.š. Šve
dijos s tu deri tiško gyvenimo. Mano už
davinys šį kartą būtų perdiskuttibti 
motyvus, kuriais remiantis siekiama 

nuo lietuvio studento atskirti pa
šalpą ir tuomi pačiu studentą nuo 
universiteto, reiškia nutraukti stu 
dijas. Sunku suprasti, ar su pakan
kamu sąmoningumu yra tai daroma, ta 
čiau, įžūliai ir "autoritetingai" 
pareiškiama, kad, girdi, studijuo
jantiems lietuviams Švedijoje ma
žiau reikalinga paramos ir pašalpų, 
nei kitur tos pat "profesijos" pabė 

^geliams arba net visai jų nereika
linga .

Aišku, kokia reikšmė ir pasėkos 
tokio pareiškimo, jei jis ir ne iš 
pašalpų davėjo lūpų išėjęs, bet, 
kad ir visai iš pašalies, paveikia 
savąja linkme visą tolesnį pašalpų 
skirstymą tiesiogiai paliestųjų at
žvilgiu.

0 jeigu toks apsprendimas dar 
toli gražu nuo realios teisybės?!..

Jautri yra jaunimo siela, neap
kerpėję dar jo jausmai . Nesunku su
prasti kokia vidinė reakcija jame 
kiltų į tokį smūgį ^svarbiausiai į 
visai neteisingai užtarnauta smūgį.

Tačiau: nec ridere, nec lacrime 
sėd intelligere" - yra pasakęs Spi
noza. Nenori ir studentas, kad kas 
iš jo patyčiomis juoktūs ar susi
griaudinęs dėl jo verktų, jis nori 
tik, kad jį suprastų, teisingai į- 
vertintų.

Kokie gi tad motyvai, kuriais < 
panaši nuomonė remiama?

Atsakymas daugeliu atvejų irgi 
labai panašus: Švedija karo nesu
griautas kraštas. Darbo jėgos parei
kalavimas esąs didelis į bemaž vi
sas pramonės šakas. Pabėgėliai turį 
galimybės į darbą, uždarbį, laisvą 
atlyginimo disponavimą ir t.t. Ši
taip bendrais sakiniais išdėjęs sa
vo argumentus, akademiniu jaunimu 

"besirūpinąs" tautietis paprastai 
užbaigia - jog tokioms sąlygoms
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esant pabėgėliai gali Išsiversti savo 
jėgomis. St’ lentai gi taip pat Pav., 
jie galį dirbti ir mokytis.

Kad išsiaiškinti kiek yra teisy
bės tarp beriamų žodžių ir gyv ;niuo... .. 
realybės, panagrinėkime kai ku ’ias 
svarbesnes sąlygas, kurios sup-i lietu
vį studentą studijuojanti Žved jos 
universitetuose ar aukštosiose mokyk
lose .

Pirmiausiai studijos ir jų sutvar
kymas. Visai užteks jei čia paliesiu 
tik mediciną ir techniką, nes praktiš
kai tik su šiais mokslais liet, stu
dentai čia yra surišti. Žiuo atveju 
neįskaitomi kiti Self* o stipendininkai, 
kurie mokosi įv. specialybių privačio
se mokyklose bei Institutuose, bet 
apie juos būtų kito sykio reikalas.

Kaip visame Švedijos gyvenime, po
litiniame, socialiniame susitvarkyme, 
taip ir mokslo srityje savo rėžiantį 
pėdsaką palieka faktas, jog kraštas 
karo nematė. Pasiektas palyginti aukš
tas valstybinio susitvarkymo standard . 
tas turi savo atspindi moksle, kultū
roje bei mokymo metoduose. Sakant, kad 
krašto miestai, kaimai ir iš viso tech 
ninis apipavidalinimas liko karo bombų 
nematą, reikia būtinai turėti prieš 
akis ir tą faktą, kad mokslas su dės
tymo metodais bei žinių reikalavimo 
laipsniu irgi buvo "karo lengvatų ir 
sutrumpinimų" nematąs. Šiame atvejyje 
kai kuriais požiūriais net jaučiama 
per didelio konservatyvizmo ir nepa

kankamo formos.palyginti su turiniu - 
pačiu mokslu,- modernėjimo minusai.

Medicinos studijos iki med. licen- 
cijato vidutiniškai reikalauja 8 nu 
įtenroto darbo, tačiau gan dažnai užsi
tęsia iki 9 ir 10 m. Po medicinos kan
didato egzaminų mokslas su paskaitom 
ir praktika, tęsiasi ištisus metus - 

jis nėra surištas su semestrų, mokslo 
metų ir vasaros atostogų padalinimu. 
Atliktą darbą nusrko išklausytų daly
kų /švediškai vadinamų ’’kursais /skai
čius* Darbo diena /be individualaus 
obligatorinio specialios literatūros 

skaitymu/ daugumoje "kursų" tęsiasi 
nuo ryto iki vakaro, kai kada dar il
giau ir susideda iš paskaitų, prakti

kos laboratorijose bei prie ligonio 
lovos klinikose. Pažyjnėtina, kad 

visas dėstymas pastatytas didžiau
sia dalimi ant praktikos pagrindų, 
kuri ir ati'’a didžiausią laiko dalį.

Darbo įtempimo ir žinių rdikala- 
v!. o atžvilgiu panašiai stovi ir 
technikos aukštosios mokyklos. Dar
bo ir atsakomybės tiek^teoretinėj e 
srityje tiek ir praktiškuose darbuo
se yra užkraunama tiek pat kiek ir 
medikams. Studijų suskirstymo sis
temoje tačiau yra^didelių skirtumų 
nuo aukščiau aprašytos medicinos ir 
didelių panašumų su mūsų technika 
Kaune, kur kaip atsimenam dienos 
darbo laikas vos keletą valandų te
palikdavo poilsiui. Turint visas 
’.-•'•i.'.-s '"‘‘""O. sąlygas, moks
las čia baigxd^as per 4 metus.

Švedai eidami aukštąjį mokslą 
lėšas gauna iš generacijomis sukrau
tų šeimos resursų. Tokių neturį 
lengvom sąlygom pasiima valstybinę, 
be rentos paskolą. Dėl studijų ypa
tingo sutvarkymo ir dalinai dėl pa
lankių materialinių sąlygų problema, 
kad mokytis ir drauge užsidirbti 
pragyvenimą, švedų piliečiui ne tik 
nėra aktuali, bet^esamomis sąlygo
mis ir neišsprendžiama.

Lietuviai studentai studentai, 
su retomis išimtimis, jokių lengvatų 
ar panašios paramos iš Švedų valdžios 
nėra gavę. Tuo tarpu reikalavimai 
mokslo atžvilgiu visai suprantamai 
yra lygūs visiems - tiek švedams, 
tiek užsieniečiams. Lietuviai galėjo 
čia studijuoti ir pasiekti atitinka
mų rezultatų tik dėka Bendrojo Ame
rikos Lietuvių Fondo teiktos para
mos .

Visai suprantama tad kas atsitin 
ka, jei jie tokios paramos staiga 
nebegauna. Studijas tenka nutrauk
ti, nes nuolatinių pašalpų iš ki
tur, remiantis daugiau nei menkais 
ligšioliniais tokių pastangų rezul
tatais, kol kas neįmanoma gauti.

Vienas - kitas mėginimas kaip 
nors išsilaikyti vegetativiame. Ly- . 
gyje, kaip kad pv., dirbant fizinį 
darbą nakties metu ar vieną ė kitą 
kartą pasįskolinant pinigų iš pri
vačių šaltinių,/kas tikrumoje yra 
neįsivaizduojamai ribotų galimybių 
dalykas/ galų gale vistiek baigiasi
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fiziniu išsekimu ir tuo pačiu stu
dijų nutraukimu.

Aiškiai prieiname išvados, kad 
kaip tik tas, dažnai kaip argumentas 
linksniuojamas reliatyviai aukštas 
Švedijos gyventojų materialinis stan
dartas, ta stabili socialinė santvar
ka ir sudaro sąlygas, kad be pilieti
nių teisių ir be kapitalo pabėgėlis 
tėra darbo jėga švedų darbo rinkoje. 
Apie studijas be tiesioginės pagalbos, 
atrodo, netenka ir kalbėti.

Dar vienas, sąryšyje su mūsų nagri 
nėjama problema dažnai keliamas mo

tyvas yra tas, kad, girdi, jei Balfas 
vistiek ateity bus priverstas nutrau
kti šelpimą, tai geriau jau dabar stu 
dentams stipendininkams Švedijoje tai 
padaryti, nes toks Įvykis vėliau bu
tų didelis nusivylimas, tikintiems 
stipendijas gauti iki studijų galo.

Žinoma, prie to nebetenka per daug 
ir besustoti. Visiems - kaip šelpian
tiesiems taip ir šelpėjams - yra ži
noma, kad pirmieji jau per daug viso
kių netikėtumų paskutiniais metais 
yra pergyvenę, jog vėlesnis "nusivyli 
mas" jiems būtų didesnis nei tas kurį 
jie jaustų dabartinio stipendijų ir 
mokslo nutraukimo atveju. Nors trump 
pas, bet iki kraštutinumo išnaudotas 
laikas duoda daug dažnai netikėtų vai 
šių! Kaip iš^logiško, taip ir iš prak 
tiško taško žiūrint kuo tolesnis da
bartinis pažengimas moksle su laiku 
gali atnešti dabar nemalonių^galimy- 
bių paramai iš kitų, kad ir švediškų, 
šalpos organizacijų.

Tuo tarpu, jei dabar paimti ir ' ’ 
jau bebaigiantį studentą pabėgėlį 
įmesti Į kartais jam visai svetimo fi 
zinio darbo rinką savo likimui ir

stai tuo pat metu giliau pažvelgti 
į šelpimo problemos esminius momen
tus, tai tikrai stačiai paradoksiš
kai atrodys visos tos pastangos ir 
darbas, kurį atlieka, sakysim, kad 
ir UNRRA. Ne bereikšmės sumas ji 
skiria, mokslo ^žmonijos pažangumo 
variklio ir vaisiaus - rėmimui ir 
globai. Su duonos kąsniu Įtartu su
teikiamos galimybės moksliniam, bei 
kultūriniam išsilaikymui bei tobu
lėjimui. Specialūs universitetai 
pabėgėliams studentams, įvairios 
mokyklos, meno institucijos ir 1.1, 
kalba pačios už save.

Visai suprantama, kad bet koks 
tautinis, vienos valstybės pilie
čiams skirtas šalpos fondas, atsi
rėmęs tais pačiais humaniškumo ir 
tarptautinio supratimo dėsniais, 
šiame klausime turi ir savų motyvų, 
išreiškiančių speciflškesnius tiks
lus ir konkretesnius uždavinius vi
sų pirma savo valstybės atžvilgiu. 
Inteligentijos kadrų didinimas yra 
kiekvienai valdžiai ir sąmoningam 
piliečiui savaime suprantamas da
lykas .

Pastarojo masto yra Balfas. Ne
nuostabu tad, kiek daug vilčių 
krypsta į jį iš lietuvių pabėgėlių 
pusės, jų tarpe ir akademinio jau
nimo gausių eilių,

Kp. JV.

ŠVIESA - lietuvių akademinio jaunimo žurnalas V«Europoje. Eina kas mėnuo. 
Leidžia A,J.Sambūris "Šviesa". Redaguoja Redakcinė Kolegija.
Korespondenciją siųsti adresu: Bravallag. 9-, Stockholm, c/o Stanėika.
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