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negali niekad žūti !” 
Pius XII

J. Borovičius

Prie lietuviškojo kryžiaus, Nežinomojo Kario kapo, te
leidžia mums Apvaizda sekančią Tautos Šventą švąsti laisvoje 
Tėvynėje, gaudžiant laisvės varpams .’ 

"Lietuvių Tautu^tiek iškentėjus

Mielas Tautieti trėmime i Sveikiname Tave mūsų didžios 
šventės proga, linkėdami, kad tai būtų paskatinis tos did
žios dienos minėjimas po svetima..padange. Sekančią šešiolik
tąją vasario švenčiant tebūnie po mūsų kojomis mūsų bran
gi gimtoji Žemelė, © pasaulyje — Laisva Nepriklausoma Lie
tuva!

"Lietuvių židinio" redakcinė komisija

Šešioliktosios vasario proga sveikiname tautiečius ir lin
kime ne už ilgo sulaukti šviesių dienų _ mūsų Tėvynės laisvės 

Būkime vieningi ir solidarūs savo tarpe. Būkime pasiruo
šę ir pasirišę aukotis mūsų didžiam tikslui — kovai dėl Lie
tuvos laisvės. Niekad neužmirškime, kad mūsų galia glūdi mū— 
sų vienybėje.

Lietuviškojo Yvėrdone Židinio Komitetas

Kiekviena nuoširdi kultūrinė iniciatyva yra teigiamas 
indėlis mūsų tautos kovoje už Vasario 16 d. akte paskelbtų 
laisvės ir nepriklausomybės dėsnių įįiyvendymą.

Sveikinu "Lietuvių Židinį’’, jo sumanytojus, redaktorius 
ir leidėjus, linkėdamas sėkmingai išvaryti užsimotąją barelį

Kun.
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Kaip jie mums kliudė paskelbti nepriklausomybės

Įvykęs vasario 16 dieną Vilniuje Lietuvos politinės laisvės 
paskelbimas yra mums visiems gerai žinomas ir kasmet minimas. Ma
žiau yra žinomos klintys, kurias Lietuvos Tarybai teko nugalėti, 
pradedant vykdyti ir Įgyvendinti paskelbtąjį nutarimą. Vieną tokį 
kliudymą norėčiau šia oroga čia prisiminti.

Nepriklausomybės nutarimo aktą reikėjo neatidedant tučtuojau 
atatinkamai pranešti, intimuoti Vokietijos, Rusijos ir kitų vals
tybių vyriausybėms, prašant priimti žinion įvykusį faktą ir rei
kalaujant naująją valstybę pripažinti de iacto ir de jure. Bet kaip 
susisiekti su užsieniais, kurias keliais siųsti raštus ir žmones 
supažindinti užsienį su Lietuvos laisvės atgaivinimu?

Tais 1918 metais visą mūsą kraštą tebevaldė vokiečiai. Visos 
susisiekimo priemonės buvo okupanto rankose. Rubežiai uždaryti. 
Reicho vyriausybės valdžią Lietuvoje vykdė ypatinga civilinė admi
nistracija, plačiausiai išsišakojusi visame krašte. Administracijos 
priešakyje stovėjo valdžios šefas, rezidavęs tuomet Kaune /der Chef 
der Zivilverwaltung Litauens/. Visi susirašinėjimai , susisiekimai 
ar susižinojimai tiek su Vokietija, tiek su kitą kraštą valdžia te
galėjo eiti vien tik per valdžios šefo įstaigas.

L.Tarybos Aukštasis Prezidiumas /pirmininkas A. Smetona, vice
pirmininkas Justinas Staugaitis, generalinis sekretorius dr.Jurgis 
Šaulys/, apsvarstęs dalykų padėtį, nusistatė vieną nutarime teksto 
originalą siųsti Reicho valdžiai į Berlyną oficialiu keliu per Lie
tuvos civilinės valdžios šefą. Man gi buvo pavesta tą aktą nuvež

ti Į Kauną ir įteikti šefui .
Sugrįžęs Į Kauną, kur tuomet nuolat gyvenau, vasario 17 dieną 

10 valandą nuvykau Į šefo įstaigą. Mano lydraštyje buvo paaiškin
ta,kad.aš, Lietuvos Tarybos narys, jos pavedamas, laikau sau gar
be Įteikti Lietuvos valdžios šefui Tarybos priimtąjį vasario 16 
dienos nutarimą,prašau ji priimti žinion ir pridedamąjį dokumentą 
nusiųsti į Berlyną ir pateikti jį Vokietijos vyriausybei.

Adjutantas, paėmus raštus, nunešė Įduoti šėlui. Po keliolikos 
minučių grįžta adjutantas ir praneša man, kad atsakymas galėsiąs 
b^ti duotas ne ankščiau, kaip 17 valandą. Tuo tarpu, žinoma, šeio 
įstaigos buvo susisiekta su Berlynu, su vyriausiuoju kariuomenės 
štabu ir su kuo reikėjo.

Skirtąją 17 valandą nuvykau vėl į vadovo įstaigą. Apie 18 vai. 
pasirodė šefas asmeniškai, su kuriuo ir įvyko trumputis pasikelbė_
j ima s šio turinio.
Valdžios. šefas: Tamsta pateikei Tarybos surašytąjį aktą ir pra
šai jį nusiųsti Reicho vyriausybei.

Šaulys^. cTaip. Laikau sau garbe prašyti Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimo faktą priimti žinion ir nutarimo tekstą teiktis nusiųs
ti Vokietijos vyriausybei.

ŠefasRašto turinys yra mums nepriimtinas ir aš atsisakau jį 
siųsti toliau.
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šaulysLabai gaila. Nutarimas yra Lietuvos Tarybos priimtas ir 
reiškia lietuvių tautos valią.

Šėlas: Turiu pakar+otinai pareikšti, kad paskelbimo tekstas yra 
mums ne priimtina3, Įc skelbimas botų laikomas revoliuciniu veiksmu, 
priešin u vokiečių valdžios valiai.

Audiencija baigta. Atsakyta neigiamai. Tuo badu paaiškėjo, kad 
civilinės valdžios šeio akyse Lietuvos politinės laisvės deklara—
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vimas yra virtęs revoliuciniu žygiu, o Tarybos nariai laikomi su
kilėliais. Teksto platinimas buvt uždraustas, atspausdintuosius 
lapelius liepta konfiskuoti.

Taip atrodė laisvės akto paskelbimo padėtis Kaune vasario 17 
dieną.

Tuo tarpu Berlyne įvykiai vystėsi mums palankesne prasme.Ry
tojaus dieną, vasario 18, valdžios šefe vakar atmestasis Lietuvos 1 
laisvės aktas jau buvo paskelbtas keliuose Berlyno dienraščiuose. 
Vasario 20 dieną tą pat nepriklausomybės deklaracijos centro frak
cijos pirmininkas paskaitė viešame Reichstago /parlamento/ posė
dyje ir palinkėjo viso gero Lietuvos ateičiai. Nes kitas nepriklau
somybės akto originalas,aplenkdamas Oberosto ir Lietuvos valdžios 
šėlo įstaigas, jau buvo pasiekęs Berlyną ir įteiktas Reichstagui, 
kurio dauguma - centro ir socialdemokaatų partijos _ tuomet prita
rė Lietuvos Tarybos vedamajai laisvės politikai ir ją rėmė.

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
Prel.Kaz. Šaulys

xxxxxxxxxxxx

Didžiam kelyj

Mes ryžemės anuomet kartą šimtąjį 
ir šimtą kartų sakėm — ne . ir abejojom; 
apleidžiant savo žemę gimtąją, 
mums tėviškės beržai liūdnai pabojo.

Netekę visko ir išvargę ėjome, 
lyg valkatos piktų šunų užguiti ; 
ir be pastogės darganoj ir vėjyje 
mes apraudojome skausmingą buitį.

Dažnai iš sielvarto mes krimtomės 
ir žvilgsniais bandėme atgal sugrįžti _ 
ar čia galėsime kada nurimti mes, 
gal neužteks kentėjimui jėgos ir ryžto.

Mes matėm mirtį puotą keliančią 
didžiulių miestų smilkstančiuos griuovėsiuos; 
po svetimu dangum nuvargę šalom čia. 
kai slėgė naktys tokios klfikios,?vesios.

Tada apiplėšti ir ,siaubo vejami? išėjome 
pasaulio vieškeliais klajot benamiais, 
bet širdyje išsinešėm tikėjimą 
sugrįžt į savo brangią žemę.

Eduardas Slapšys

Būkime vieningi.’

Nutiko karo dundesiai, gaudę pasaulyje, tačiau jie dar ne
nutilo dundėję savo aidais mūsų sielose. Skaudžiais disonansais 
jie lydi kiekvieną kasdieninį mūsų pabėgėlišką žingsnį. Esame 
benamiai gyvenimu piligrimai nedalios ir skausmo karalystėje. 
Kiekviena mūsų siela yra daugelio skausmingų kalavijų perverta, 
tačiau visų vienu ir bendru. - tėvynės netekimo. .

Likimas išmetė mus iš savo krašto ir atsviedė čia, į Alpių 
pašlaites, ne tam, kad mes grožėtumėmės gražiąja gamta. Ne! Jis 
atsviedė mus, kad s čia ugdytume savyje tvirtą valią ir pasi
ryžimą. Kad mes čia, ištrėmime būdami, ruoštumėmės naujam lais
vės periodui, naujam mūsų tėvynės atstatymui, kuris, tikėkime,
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ne už kulnų yra. Turime oudėti ir būti vieningi, kad išmušus rei
kiamai valandai būtume pasiruošę.

Sunkus ir skausmingas yra mūsų — pabėgėlių kelias. Jis ne ro
žių žiedais, bet skaudžiais erškėčių spygliais išklotas. Visapusiš
ko nedatekliaus, asmeninių kančių lydimi, keliaujame šiuo keliu. 
Tačiau vieno neturime pamiršti ir tas turi būti mūsų pabėgėliško 
gyvenimo kasdieninis ir svarbiausias uždavinys. Neturime pamiršti, 
kad mes visi esame vienos ir tos pačios tautos, tos pačios šeimos 
nariai. M^sų tarpe neturi b”ti jokių .asmeniškumų. Iš mūsų tarp*) 
turi pranykti visa tai-, kas trukdo mūsų vieningumą.

Vienybė turi būti mums kasdieninė idėja.
Nedidelis m^sų barelis prisiglaudė šioje kalnuotoje Šveicari

joje. Jis yra gana marges. Žmonės įvairių proiesijų. Tačiau tas 
neturi trukdyti nrsų t'rpusavię sugyvenimo. Mes turime jungtis į. 
vieną, nedalomą lietuvišką k^ną, kad išliktume.sveiki ir nepaju
dinami . , ■

Kai Tėvynė žibuoklėmis pasipuoš naujam prisikėlimui ir baž
nyčių varpei skelbs naują rytą, tuomet mes pajusime savyje ramią 
ir džiaugsmingą sielą, nes mes, nešdami sunkią tremtinio naštą 
buvome vieningi , kaip pridera lietuviams.

Būkime vieningi nes tik vienybėje galybėj
A.Paulaitis

Mūsų dainai

Skambėk daina, kaip Laisvės varpas, 
mus užkerėjęs amžinaiJ
Teklausos jos ir lauko varpos ; >. ,d rai—•
įr ': svetimi ,balti kalnai i

t

Teklauso s j bs pilko j i Žemė j t p; 
ir šitas svetimas dangus -1.1 “ , . 
juk m^s daina mums laimę lemia, 
dainoj pavašai is ’žvangus.‘ 1

Nuo m "'s dainos patamsiai sminga, 
, daina — leisvužės prakartis:, 

■ Skambėk daina. j Skr mbėk galingai i 
Tave išplėš mums .vięn mirtis’, ū -i ,

Skambėk, kad tėviškė nutilus' 
rūsčiam retežių žvangesyj, 
kaip vyšnia žydinti pražilus, 
jaustų, kad tu gyva esi. ;

Težino musų sengalvėlė, , y ,1 vr 
niūrioj kelionėj į kapus,v 
kad, kaip nevystančiąją gėlę, 
kurios šios šalnos nenugėlė, 
parnešim dainą į namus.

Skambėk dainai Skambėk viltingai)
Mūs si"2os sklidinos jausmui
Tetrykšta laisvė mums džiaugsmingai!
Tetilsta skundas dėl skausmų!

‘ ‘ Kastytis
i; y,■ ■. - ,; '■ . , ,•> , (. „į/rušus ;

. ' U ; . , : , ,4 ......... ■ '

. ■ ' i - ■ . ■
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Dor Mensch lebt nicht von Brot allein3

Viele, vom Krieg vertriebene Menschen erreichten die Schwei— 
zergrenze vor einigen Monaten.Blass, muede und hungrig kamen sie 
an, Teils waren sie ohne Kleidung, mit nackten Fuessen ueberquer- 
ten sie die Grenze. Leichter atmeten sie in der ruhigen Atmosphae— 
re des Gastlandes.

Die Schweizerbehoerden sorgten fuer Nahrung, Unterkunft und 
Kleidung.Niemand war darauf angewiesen als Bettier das Lebensnot— 
wendige zu suohen Oder es auf unehrliche Weise zu erwerben,

Froh und fieissig arbeiteten die aus dem Wirrwar des Krieges 
entkaufenen Gaeste in ihrem neuen Heim. Sie pflegten sorgfaeltig 
die ihnen anvertrauten Sachen und bereiteten mit viel Liebe ihre 
Nahrung zu. Fleissige Frauenhaende wuschen die Waesche und fliokten 
sie. Es entstanden auch neue Kleider fuer die Kleinsten bis zu den 
Groessten. Gerne waren die Schweizer bereit fuer so fleissige Leu— 
te noch mehr Bequemlichkeit und angenehme Stunden zu sorgen.

Aber, o Weh, nchon nach einigen Wochen verging bei einzelnen 
die Arbeitslus, Sie fingen an ueber die Arbeit zu murren, Damit 
deprimierten sie auch die andern Kameraden. Muehsam erklaerte man 
die Notwendigkeit derselben. Jetzt sind einzelne so weit, dass man 
2 St. diskutieren muss? bis eine Arbeit, die in der halben Zeit ge—. 
macht ist, nur in Angriff genommen wird. Mit Widerwillen, schleoh- 
ter Laune und viel unnoetigen Gerede muss -'sie dann doch gemacht 
werden. Dadurch ist die Stimmung und Arbeitslust bei manchen Kame— 
raden gehemmt. Manchmal scheint es mir, dass manche lieber in ei— 
ner unbeschreiblichen Unordnung leben moechten.

Aber auch dem versuchen wir abzuhelfen. ."’an versucht durch Ver— 
anstaltungen aller Art einen Ausgleich zu schaffen und die truebsten 
Stunden des Nichtstuns und des Nachgruebelns zu ueberbruecken. 
Wir veranstalten Kurse aller Art, Kino. Ausfluege, eine Bibliothek 
und Zeitungen stehen auch zur Verfuegung, Radio, Klavier, Geige, 
Accordeon und Schallplatten duerfen auch nicht fehlen. Leider wird 
aber der Organisator dieser Ver anstaltungen so sehr kritisiert, 
dass ihm alle Lust dazu vergeht. Boese Zungen und unnuetzes Ge— 
schwaetz riohten viel Unheil an. , ..

1st es denn noetig, dass man sich das Leben noch schwerer< macht? 
Dass die Gemeinschaft so gemein wird, dass sie nicht mehr zu er- 
tragen ist? Wo sind denn so pldetzlich die hoehern Interessen hin- 
gekommen?

Wie viel zufriėdener koennten doch diese unlustigen, unzufrie— 
denen Menschen sein, wenn sie versuchen wuerden sich den ruhigen, 
vernuenftigen, denjeni en die guten Wil&s sind, anzuschliessen und 
sich iuer das Schoene, Gute und Edie ■4®ren wuerden. Letz •
teres konnte gluecklicherweise durch nrxeg nicht ausgerottet 
werden, es will nur gepflegt sein von vernuenftigen Menschen. Alle 
arbeiten an einem Aufbau. Die Zeit ist lang, aber sie braucht nicht 
verlorene Zeit zu sein. Das geistige Niveau darf nicht sinken durch 
Nichtstun. Die Luftschl oesser, die gebaut werden bringen in der un... 
vorstellbaren Zukunft nur grcsse Enttaeuschungen,

Wie stolz koennte dieses Volk dastehen, wenn jeder Eineelne 
aufhoeren wuerde zu denken;Ich bin ein armer Fluechtling, der un- 
zufrieden sein muss. Jeder soil doch daran denken, dass er der Ver— 
treter seiner Heimat ist.-Leider ist diese im Gastland nur schleoht 
bekannt.

Schon gehen wir dem Fruehling entgegen. Die Finken haben ihn .. 
mit ihrem Gezwitscher schon angekuendigt. Es ist zu hoffen, dass 
mit dem Fruehlingsgedanken auch bei den Menschen neues, gesuenderes 
Leben erwacht. ...

O.Tschamper
5
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Egoizmas, kaipo nesugyvenimo šaltinis

Garsusis graikų lilosofas Sokratas yra pasakęs, kad savo Aš 
iškėlimas yra tolygus savęs žeminimui.

Sokratas nuolat pabrėždavo, kad savo AŠ niekuomet nebūtą bu
vęs reklamuojamas, jeigu asmuo gerai pažintų pats save ir «isus 
priekaištus nukreiptų tiesiog į save. Kada visuomenės narys taip 
savo gera valia pasielgs, jis ras tada ir galimumu savo AS paly
ginti su kitais visuomenės nariais. 0 pasaulyje tada būtų sulauk
tas taip geidžiamas teisingas savo AŠ įvertinimas.

Deja, taip nėra. Individas netik kaip nedaro, bet elgiasi vi
siškai priešingai. Kiekvienas turėdamas savyje didelį, egoizmų ir 
neretai, nieko nepamatuotą garbės troškimą, neieško savyje savo 
silpnybių, bet ypatingai gerai mato kito asmenyje tik bčlbgas savy
bes. Gerųjų kito asmens ypatybių jis stengiasi nematyti.

Kad ištikrųjų mūsų gyvenime nuolat daromos tos lemtingos klai
das ir, norint parodyti žmonijai, kad savo AŠ turi būti individuar- 
liai pasmerktas, Graikijoje buvo įsteigta , taip vadinamoji, solis
tų mokykla, kuri pasistatė tiksiu mokėti įrodyti tikrosios buities 
nešimą. Toji mokykla turėjo tikslą parodyti žmonijai jos klaidin
gos elgsenos žalingumą, netiesioginiai pamokinti žmones daryti 
objektyvias išvadas ir padėti žmonėms pajėgti suprasti savo AŠ ža
lingąją reikšmę.

Visai kitas dalykas yra iš visuomenės pusės kiekvieno paskiro 
individo. AŠ įvertinimas. Individo,. kuris įrodė savo vertę teigia
mais, vertais pagarbos darbais.

Viso pasaulio mokslininkai sutinka, kad sofistų mokykla buvo 
sukurta tik tam,kad parodžius žmonijos individualų ir bendrą ego_ 
izmą ir per jį daromas gyvenimiškas klaidas ir nenuoseklumus. Juk 
faktas. Egoizmas iššaukia kito nepasitenkinimą, kito neapkentimą, 
pavydą, norą viename šaukšte paskandinti kitą, kad tik savo AŠ 
būtų gerai.

Skaudu šiandieną pastebėti, kad ir m^sų tarpe egoizmas užima 
vyraujantį vaidmenį ir juo yra užkrėsti net tie asmenys, kuriems,, 
atrodo, negalima bntų perdaug prikišti tų egoistinių jausmų. Deja, 
tenka pripažinti, kad egoistinis jausmas, ar tai siekiant valdžios, 
ar materialinių gėrybių, užima pirmaujantį vaidmenį visur.

Dėl ko taip yra? Ar dėl te, kad egoistai nebūtų susipažinę su 
Sokrato tezėmis, ar kad jie nežinotų egoizmo blogybių, ar dėl to, 
kad jie nebūtų susipažinę su solistų mokyklos esme?

Ne ir dar kartą ne. Pakankamai išprusę žmonės puikiausiai žino 
pagrindinius tiesos dėsnius ir puikiai įvertina sofistiką. Bet no
rėdami atsiekti ar tuščios garbės ar apčiuopiamų gėrybių, jie grie
biasi nesuderinamų su etika priemonių.

Leidžiant savyje įsiviešpatauti šlykščiam egoizmui, užmirštami 
bendrieji reikalai, tiesa ir dažnai, lietuviškoji garbė. Užmirš
tama per tai ir visų mūsų didžiausioji šventovė — Tėvynė Lietuva, ku
ri kenčia svetimų engiama ir mūsų brolių ir seserų krauju šlaksto
ma.

Ir dabar pagalvokime : ar nesame mes dėl to irgi kaiti? Ar ne
galime mes bent kiek palengvinti Tėvynės kančias?
. ’ ■ 0‘fterMee negalime jei padėti. Mes neturime laiko. Mes turime 
žiūrėti, kad mumyse būtų, pirmon eilėn, patenkinti mūsų "garbin
gieji egoistiniai jausmai. Mūsų AŠ. Bendri reikalai — tai jau an
traeilis dalykas.

Kur din o mumyse Kęstučio dvasia? Kur dingo lietuviškas tauru
mas? Anot Vyskupo Bar-r nausko " ant kalno pliko kelios pušelės apy
kreivės liko". Bus ir tos nukirstos, kaip nenaudingos.

Šalin iš mūsų tarpo egoizmas, kuris neša žmonijai didžiausias 
nelaimes, pažeminimą, nusikaltimus ir karus.

Mes, lietuviai, turime įgyvendinti savyje Kęstut iškas’; Vytau— 
tiškas, Basanavičiškas sielas ir semti iš jų stiprybę. Juk tai
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aukojimosi pavyzdžiai. Tuomet išnyks iš mūsų tarpo vaidai ir nea
pykanta. Tuomet bus įgyvendinti tikri lietuviški siekiai, tuomet 
mes galėsime sėkmingai kovoti dėl m'sųdidžiojo tikslo: Nepriklau
somos Lietuvos.

Sitia.

Pabėgėlių problema tarptautinėj plotmėje

Tiek lietuvių, tiek kitų tautų pabėgėlių problema yra atsira
dusi tarptautinių įvykių pasėkoje. Ji galutinai išsispręs* kai iš
nyks priežastys, privertusios tūkstančius žmonių išvykti iš gimtojo 
krašto. B’itų bergždžias darbas spėlioti, kada tatai įvyks. Rašan
tis šias eilutes keliais atvejais, tiek Amerikos lietuvių spaudoje 
tiek pokalbiuose su pabėgėliais, yra kartojęs sakinį ;"Galvokime, 

kad grįšime į Tėvynę ryt, bet tvarkykimės, lyg tektų pasilikti sve
tur ilgėlesnį laiką". Toks formulavimas anaiptol nereiškia pesimiz
mą Laikyčiau jį "realiu optimizmu".

Kiekvienas nrsų turime kasdieninių rūpesčių.Tačiau negalime 
užmiršti didžiųjų uždavinių. Svarbiausias jų — pagal išgales pri
sidėti prie Lietuvos valstybės išlaisvinimo iš okupantų jungo. 
Betgi...šiandien būtų dar per anksti tuos klausimus viešai gvildenti*

Šiuo tarpu norėjome atkreipti dėmesį, jog ir pačių pabėgėlių 
likimas — nepaisant kasdieninių smulkių gybenimiškų rūpesčių — 
virsta tarptautine problema. Ją svarsto net UNO, Jungtinių Tautų 
Organizacija, savo pirmojoje sesijoje. Patiriame pabėgėlius užjau
čiančių balsų, bet girdime ir piktų, pagiežos kupinų atsiliepimų. 
Turėję galimumo kelioliką me tų Ženevoje iš arti sekti Tautų Są
jungos bei vad. Nanseno Biuro darbus, kuriuose irgi atsispindė
jo anų laikų pabėgėlių likimas, galime teigti, kad pozityvių re
zultatų susilauksime , turbūt, ne taip jau greit. Bet, kaip ten 
bebūtų, mnsų vyriausiosios organizacijos turėtų visu rimtumu sek— 
tilkas darosi tarptautinėje plotmėje pabėgėlių reikalais.. Kiek 
įmanoma,turetume ieškoti priemonių, kaip patys galėtume dalyvau— 
'Jbr—risur^ien kur sprendžiami mūsų klausimai. Šiaip tam tikrais 
atvejais galfme-susilaukti staigmenų, kartais gal ir nemalonių.

Lygiu b’idu tektų suderinti—veikimą, bei pasiruošimus, susiju
sius su pabėgėlių problemos sprendimu Tarptautinėje plotmėje.Šių 
eilučių autorius rankioja medžiagą, kaip panašios problemos buvo 
svarstomos bei sprendžiamos netolimoje praeityje. Tenka atsimin
ti,kad tuos klausimus yra diskutavusi ne viena tarptautinė konfe
rencija. Taip pat pasirašyta visa eilė sutarčių. Esant reikalui, 
surinkta medžiaga galėtų b^ti vienokia ar kitokia forma paskelbta.

Viena šiuo tarpu konstatuokime : pabėgėlių problema yra tarp
tautinė problema. Tad ji bus sprendžiama tarptautinėje plotmėje. 
Budėkime, kad tai įvyktų mums palankia forma.

Dr.A. Gerutis

xxxxxx XXXXXKXXXXXX

Geriau mirti, negu būti prievarta grąžintiems

Šveicarų iliustr, savaitraštis "Šie und Er" 1.2.46 rašo 
"Pabaltiečiai pereina iš koncentracijos stovyklos į "išvadavimo" 
stovyklą. Ateitis išspręs jų likimžį. .

Ant Elbės krantų, 1 vai. kelionės nuo seno vokiško ligoninių 
ir karo įgulos miesto Lūneburg. yra Stovykla 2 9 /Displaced Persons 
Dispersal Centre/. Čia gyvena ištisa Pabaltijo tautų šeima.Po iš
tisų metų vargo koncentracijos stovyklose,prasideda čia tiems 7

■i -jk* i
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250 estų, 200 lietuvių ir 850 latvių naujas laimingas gyvenimas. 
Nors žmonių skaičius stovykloje yra didelis ir tikybos įvairios, 
bet vyrauja čia draugiškumo, susipratimo ir bendradarbiavimo nuo
taika.

Pabaltiečiai yra išsirinkę sau seniūnus, kurie kas vakarą ta
riasi su stovyklai vadovaujančiu anglų karininku. Laisvalaikį sto
vyklos gyventojai praleidžia dainuodami, šokdami arba klausydamie
si senųjų arba moderniųjų kūrybiškųjų savo tėviškių veikalu. Po 
nykaus merdėjimo vokiškose koncentracijos stovyklose šie išvaduo
tieji žmonės trokšta visų labiausiai švarus visose jų dabartinio 
gyvenimo smulkmenose.

Šie lietuviai,latviai ir estai vis dar tebėra "išvadavimo" 
stovykloje ir net negalvoja grįžti į savo tėvynę, nes visų pir
miausiai rūpi likti anglų globoje. Dauguma jų net pasisakė geriau 
savo noru pageidaują mirti, negu būti prievarta grąžintiems į jų 
tėvynes. Jų troškimas įsigyti Anglijos arba Amerikos pilietybes.

Anglai, šiuo atveju, gavo sunkiai išrišamą problemą. Kokią 
jie pasirinks laikyseną — nežinia. Iki šiol jie sėkmingai rūpinasi 
pažadinti šiuos klaikiai prislėgtus žmones naujam gyvenimui.".

Šios pastabos pailiustruotos keturiomis nuotraukomis , vaiz
duojančiomis stovyklos gyvenimo nuotrupas. Trumpame pranešime 
korespondentas užakcentuoja tą klaikią tiesą,kad ir po koncen
tracijos stovyklų siaubo, šie nelaimingieji žmonės pasirenka 
geriau mirtį, kaip grąžinimą į savo "išlaisvintas? tėvynes.

XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX

X X
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paskaitos

3 ir 11 vasario Kun.Dr. L. židinyje laikė paskaitas apie spiritiz
mą. Prelegentas , gerai pasiruošęs paskaitai, įdomiai atpasakojo 
klausytojams pasiimtą temą. Spiritizmas buvo nušviestas iš įvai
rių tą temą gvildenančių nuomonių pozicijų.&istematingai išdėsty
tos spiritizmo adoratorių nuomonės,,mokslininkų nuomonės,mokslinių 
tyrimų daviniai ir bažnyčios pažiūra. Tariamos dvasios yra niekas 
kitas, kaip mošų dar mažai mokslo ištirtos pasąmonės apsireiškimai. 
Prelegentas realiai pastatė prieš klausytojus tą temą, kuri dažnai 
gaubiama patraukliu lengvatikiams paslaptingumu.
Kun.Dr.L—ui tenka garbė pirmam laikyti tautiečiams šiais metais 
paskaitą lietuvių kalba. Tikėkime, kad jo aktyvumas išjudins ki
tus.
Susirinkimas
13 vasario įvyko, bendras židiniečių susirinkimas, kuriame buvo iš
rinktas naujas Preizeitgestalteris /Laisvalaikio vadovas/ ir komi
sija gautiems iš U.S.A, tautiečių suaukotiems rūbams priimti ir 
prašantiems paskirstyti. Komisija išrinkta iš 7 narių ir 2 kandi
datų. Tą pat dieną komisija pasiskirstė pareigomis. Pirmininku 
išrinktas p. B.P., sekretoriumi p. K.V. ir sandėlininku p.K.K. 
Gauta rūbų siunta iš Amerikos
15 vasario Židinyje gauti'Amerikos lietuvių auka — rūbai ir avalynė.' 
Iš viso gauta 44OO kg rūbų ir 5I8 kg. avalinės. Esame dėkingi tau
tiečiams už jų brolišką pagalbą.

XXXXXXXXXXXX XXXXX.KX XXXXXXXXXXXX
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lietuviškai skalėįuo j an u, DCpuj-iivv^-.^ ---- ,
das iš lango — į kitą viešbučio sieną ir virtuvės kaminą, apie y 
metrai prieš langą. Ir dangaus sklypelis taip pat matyt...Kambario 
grindą plotas apie 9 kvadratiniai metrai> lubų plotas mažesnis,ka
dangi viena siena, kaip pastoginė, stovi įžulniai. Tą grindų plotą 
Užima sofa — apie 3 kv. metrus, bet išgverusiomis spyruoklėm!s,su
plyšusiu matracu,paskui apie pusantro metro užima komoda su išgve
rusiais stalčiais. Drabužiams sukabinti prie durų yra kabyklė,prie 
kurios pritaisius seną šluotos kotą susidarė galimybė sukabinti dn 
bužiuSj kariuos reikia nuo dulkių apdengti paklode. Kambaryje van- 
dentekio nėra, gazo nėra, yra tik viena elektros lemputė, kuria ne
teisėtai pasikeitėme šviesesne. Daiktams vietos kambaryje nebėra.

Tilpo pora dėžių ir pora čemodanų. Vieną dėžę ir dar kai kuriuos 
daiktus teko padėti prieš duris koridoriuje. Koridoriaus plotas — 
80 cm., dėžės plotas _ 55 cm. Taigi ir mes patys ir mūsų lankyto
jai pas mus patekti gali tiktai skersi. Maistą gaminamės tame pači 
me kambaryje. Skalbtis tenka taip pat jame. Virtuvė — ant komodos 
ant mažytės spiritinės lemputės. Skalbykla ant vienos iš dėžių.Dži 
vykia irgi tame pačiame kambaryje. laimei, nors ir neteisėtai, be 
pasinaudojant šio viešbučio netvarkingumu, taigi ir kontrolės stot 
įsitaisėme kištukų ir naudojamės elektros srove vandeniui pasišilč 
t i /gerai, kad turime elektrinį virtuvėlį, kurio pirkti čia neįmai 
aa/. Kitaip skalbtis nebūtų kaip, nes spirito duodama mėnesiui tik 
5 litrai. Jo jokiu būdu neužtenka ir valgiui išsivirti.Mė's1 dūr-gi 
name spirito kortelių iš "kavalierių",kuriems žmona tai kojines si 
do.'tai ką nors išskalbia. Galite suprasti,kokios sąlygos čia daj 
bui, Va ir dabar, aš prie vieno kanęo su staleliu prisitraukęs n 
šau, o skalbyklai jau vos vos belieka vietos... Bet skalbimas vii 
vien vyksta* Prie to reikia pridėti, kad Paryžius kenčia elektros 
dą ir kiekvieną vakarą po 2-3 kartus nutraukiama elektros srovė p 
pusvalandį ir po daugiau. Pradėjai ką nors — čia tau klapt, užges 
Šviesa ir sėdėk patamsį. žvakių po vieną turi teisę pirkti tik še 
mos turinčios mažų vaikų. Už gerą pinigą galėtų ir bet kas gauti, 
tai ne mums. Kambarių šildymas viešbučiuose yra retas dalykas — a 
šildomas viešbučius oasakojama, kaip apie kokius legendarinius da 
kus.

XXXXXXXX7XXX XXXXXX XXXXXXXX3

Etiopija

Informations-Dienst Nr.10 buvo įdėta Žinutė,kurioje pažymėtu 
Etiopija yra užinteresuota įsileisti kai kuriuos imigrantų tipus 
Tarp pastarųjų buvo pažymėta advokatai, norį Etiopijoje versti ti 
jo darbu. Mūsų bendradarbiui betarpiškai susižinojus su Etiopijo 
teismo rūmų pirmininku, gautas sekantis jo atsakymas, kurį duoda 
tautiečių žiniai:

"Jūs klausiate mane apie teisininkų imigraciją į Etiopiją.Aš
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tau, kad Jūs buvote neteisingai painformuotas, būk toks pasiūlymas 
buvęs duotas ir tokia imigracija raginama. Nesusipratimas, galimas 
dalykas kilo .iš to, kad iki šiol valdžios organai užangažavo du ar 

/ tris anglą teisėjus bendradarbiauti teisme ir, dar, kad šiuo metu 
• yra vakuojančios teisininkų vietos mūsų, uostuose. Teisėjavimas yra 

galimas tiems asmenims, kurie turi ilgą užsienyje praktiką, kaip • 
paprastai, Anglijoje.”

Addis Abeba 27-XII.45-

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Brazilija

Iš laiško.Sao Paulo.2.XII.45.
"Pokarinės imigracijos įstatymai dar nepravesti. Senaisiais įs

tatymais imigracija galima kontraktuotiems specialistams ir ūkio 
darbininkams.Pastarieji neturi jokios paramos savarankiškam įsikū
rimui.Ištisos šeimos apgyvendinamos nurodytuose ūkiuose. Sąlygos 
visai nepavydėtinos ir sunkiai nuveikiamos. Maža tokių,kurie per 
daug metų prisikūrė savistoviai. Savais atsivežtais pinigais yra ga
limybė turėti ką nors savo šiaip taip praskursti. Amatininkams leng
viau pramonės centruose; Darbo netrūksta. Uždirba tiek, kiek rei

kia pavalgyti. Neatlieka. Atbėgusieji karo metu europiečiai turi į— 
rodyti, kad turi turtą 10 000 dolerių vertės arba sutartį su iirmo— 
mis kaipo specialistai. Priešingu atveju, sprendžiama, kur tokius 
dėti." ‘

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Dabar Austrijoje

Po didelių sukrėtimų, karo audrų ir 8 metu vergijos /I5.5.58/. 
Austrija pradeda vėl savistoviai gyventi. Krašte jaučiami baisaus 
karo padariniai.Miestai, kurie buvo garsus Savo senoviniais pastum
tais bei paminklais, daugumoje, yra sugriauti arba stipriei nuo 
bombardavimų nukentėję. Dar daug laiko praeis, kol karo audros pa
dariniai, bent dalinai, bus pašalinti, praeis dar ilga metų eilė, 
kol žmogaus darbu, vėl atstatys miestus, pašalins griuvėsius, sut
varkys geležinkelius ir tiltus. Neturint susisiekimo tinklo, nei 
pramonė, nei prekyba negali tinkamai augti. Taip pat dauguma fabri
kų Austrijoje yra sugriauti arba dėl žaliavos stokos neveikia. Vi
same krašte jaučiamas pramonės dirbinių ir maisto produktų trūkumas. 
Darbo jėgų paklausa, dėl kapitale stokos, yra ityn maža, todėl ne

stebėtina, kad svetimšaliui gauti darbo yra beveik neįmanoma, tuo 
labiau, kad pirmoje vietoje darbu aprūpinami vietos gyventoj ai.Sve
timšaliai čia visur yra nekenčiami, nes jie "valgo ir nieko nedirba". 
0 darbo nelabai gausi, nes svetimšalis negali po Austriją laisvai 
pavažinėti ir, tuo pat, paieškoti darbo juo toliau, juo labiau vie
tiniai lieka nusistatę prie išeivius ir jiems stengiasi pakenkti, 
naudodami įvairias priemones, kaip nors išgyvendinti tuos nelaimin
gus žmones iš savo krašto. Didelė dalis lietuvių jau išsikraustė į 
amerikiečių užimtas Vokietijos zonas, kiti tebesikrausto. Ir jeigu 
ne amerikiečiai,tai kažin ar austrai neišduotų visų pabėgėlių "drau
gams? Ptskutiniuoju laiku iš užimamų vietų lietuviai jau yra at
leidžiami, nes norima tuo sumažinti savų bedarbių skaičių.

Lietuviai, daugumoje, gyvena stovyklose, nes nedirbantieji, gy— 
venantieji privačiai, negauna muisto kortelių.Nenorintieji gyventi 

stovyklose studijuoja ir pav. Innsbrufc) universitete galime sutikti 
studentų nuo 18 iki 60 metų. Šiame■universitete yra 2/5 svetimšalių

10 -
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studentų, kurie vietinių profesorių nemėgiami ir dažnai sulaukia jų 
antrašu paleidžiamų piktų replikų. Šiame Universitete lietuvių stu^ 
dentų priskaitoma iki 120, kurie pagal fakultetus pasiskirsto sekan
čiai ‘37 — medicinos, 27 - ekonomikos, 37 — humanitar mokslų fakulte
te, 3 - kūno kultūros, 2 - technikos ir likusieji chemijos ir farma
cijos fak. Studentai valgo studentų valgykloje, kuri yra prancūzų ži
nioje ir gaunamu maistu nesiskundžia. Nenorintieji valgyklose val
gyti gauna iš Ernaehrungsamto maisto kortelę, pagal kurią gauna 

per men. 8 kg.— duonos, 300-400 gr. riebalų,800 gr.—mėsos,2 50gr.— 
keksų,500 gr.—cukraus, 300 gr. -kruopų ir 2 50 gr.“ žirnių.

Svetimšaliai , išgyvenę vienoje vietoje 3 mėn. gauna 100 taš
kų tekstilinių prekių, tačiau krautuvės yra tuščios ir realizuoti 
tuos taškus neįmanoma. Tas pats yra ir su avalyne. Juodoje rinkoje 
visko galima gauti, pradedant maisto produktais ir baigiant laikro
džiais bei užsienio valiuta.stovyklos gyvenimu per daug nusiskųsti 
negalima. Kiekviena šeima aprūpinta atskiru kambariu, maistas yra 
pakenčiamas. Gyvename tačiau tik ta diena ir neaiškus rytojus sle
giančiai veikia. Tarptautinio pašto nebuvimas atskyrė mus nuo pasau
lio, mažiausia žinutė teikia mums daug džiaugsmo. Kaip Universiteto 
sienose, taip ir stovykloje,liūdnai ir monotoniškai slenka dienos ir 
neaiški,grasi ateitis visur vienodai slegia.

Mes gyvename toje valstybėje, kuri jau pradeda rodyti gyvybės 
žymes. Mes jaučiame, kad ateis juk valanda, kada ir mes džiaugsimės, 
kaip tie austrai, sava Nepriklausoma valstybe. Mes tikime, kad toji 
valanda artėja ir tai mums teikia ištvermės gyventi,dirbti ir kentė
ti

Innsbruck. Kristina
xxxxxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXXXX

Rennens
Tas trumputis žodis irgi įrašytinas į lietuvių tremtinių gyveni

mą Šveicarijoje. Ir čia b^ta lietuvių. Uždarius Coe.ionay darbo sto
vyklą, dalis tautiečių buvo perkelta į šį Lausanne’os priemiestį. 
Čia ne lentiniai Cossonay barakai, bet vis vien narai tie patys\tie 
patys ir miegamieji maišai. Ir darbas toli gražu nelengvesnis. Kelmų 
ir malkų krovimas. Kelmai sunkūs. Malkų krovimas į kūgius — darbas, 
reikalaująs net ir architekto gabumų. Kiekvieną momentą netinkamai 
sukonstruota piramydė gali subyrėti, kaip per žemės drebėjimą. Dirbk 
tada iš naujo. Vyrai skundžiasi — skauda kojos ir nugaros.

Už tat vakarais Rennens ne cossonay. Čia yra kur apsisukti.To
dėl greit radosi ir pažinčių, ilgainiui ir širdies dalykų. Vienas 
net ,.. vedė vietos prancūzę.

0, Rennens turi būti įrašytas į mūsų tremtinių istoriją.

XXXXXXXXXXXX XXXXXX
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1.Lietuvos Šaulių Sąjunga Baltijos fašistų organized ja! 1 i

Gruodžio ji New York Herald Tribune įdėjo Gari Levin’o iš yrank am 
Main prieš pabėgėlius nukreiptą korespondenciją. Esą J.A.V. karo pa
jėgų vadas generolas Joseph T. McNarney pareiškęs, kad , pasire
miant naujais įrodymais, esą manoma, jog daugelis plėšimų, dėl ku
rių buvo kaltinami pabėgėliai,faktinai esą padaryti pronaciškų 
kriminalinių elementų pabėgėlių tarpe. Toliau minėtas koresponden
tas rašo:"Savo raporte apie tvarkos palaikymą amerikiečių zonoje 
jisai praneša, kad daugelio baltiečių /Baltic nationals/ ir kitų 
pabėgėlių keliose stovyklose praeities tyrinėjimas "lyg ir patvirti
na ankstyvesnius įtarimus, kad daugelio asmenų besinaudojančių pa
bėgėlių statusu, bylos turėtų būti peržiūrėtos."

"Dviejose stovyklose Mainfranken’e ,kuriose laikomi baltiečiai, 
sako generolas McNarney. daugumas apklausinėtųjų pasirodė esą sa

vanoriai pronaciai pabėgėliai.Regensburge iš 240 apklausinėtųjų pa
sirodė, kad 40$ patektų į "išskirtiną kategoriją", jei jiems bū
tų pritaikyti vokiečiams taikomi parėdymai."

Panašių korespondencijų pasirodė ir kituose laikraščiuose.Su— 
sirūpinįmą keliantis faktas yra tas, kad šį kartą žinios eina ne 
tiek iš piivačių kor-nponlnntų, kiek iš oficialias ir aukštas vie
tas užimančių asmenų, kaip generolas McNarney.

Iš yrankfurt am M”in au ir ankščiau yra buvę prieš pabėgėlius 
nukreiptų korespondencijų, apie ką jau rašyta ankstyvesnėse "Sp. 
Apžvalgose"

Kaip iš visko matyti, pabėgėlių apklausinėjimo lapuose yra ir 
klausimas.ar priklausė "Saulis" organizacijai /matomai kalba apie 
Lietuvos Saulių Sąjungą/ kurią amerikiečių kariškiems organams kas 
nors yra užrekomendavęs kaipo "Baltijos fašistų organizaciją", 
Gen.Konsulatui neprieinamos apklausinėjimų smulkmenos, bet jei taip 
būtų, kaip iš korespondentų pranešimų atrodo, tai pabėgėliams da
roma labai didelė skriauda, pabėgėliai ar kas kitas kompetentingas 
turėtų išaiškinti pabėgėlių apklausinėjimą vedantiems organams, 
kad šaulių Sąjunga nebuvo politinė organizacija, bet analogiška Ame
rikoje egzistuojančiai kariškai organizacijai "The National Guard", 

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Byrnes ir Pabaltijis

Įtakingas katalikų savaitraštis "The Tablet" sausio 5 numeryje su
mini, ko Valstybės’Sekretorius By^hes savo kalboje po sugrįžimo 
iš Maskvos nepaminėjęs. Pirmoje vietoje jis nieko nepasakė apie 
Lenkiją, kuriai buvusi žadėta demokratija, keturios laisvės,Atlan
to Carteris, o tuo tarpu šalį tebevaldo Maskvos pastatyti komunis
tai. Antroje vietoje Byrnes ne puse lūpų neprasitarė apie Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, kurias Maskva pavergė, sulaužydama visus pasi
žadėjimus, sutartis ir principus.Užbaigdamas Tablet išsireiškia: 
"Dievas,religija, moralė,dvasinės vertybės-įsidėmėtinas viso to 
nebuvimas Byrnes kalboje". 12
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Bimba apie Lietuvą

Sausio 9 "Laisvė” įdėjo Lietuvoje besilankančio Amerikos lie
tuvių komunistų lyderio Antano Bimbos per ELTĄ atsiųstą pranešimą, 
kuriame jis rašo matęsis su profesoriais Mažyliu,Lasu.Kupčinsku.; 
Purenu ir kitais, kurie dirba šalies atkūrimo darbą, ėsą "optimis
tiški, vii t ingi. Visi siunčia sveikinimus Amerikos lietuviams".

Toliau Bimba rašo :"Apie žmonių būklę štai ką aš patyriau.Nors 
gyvenimo sąlygos dar labai sunkios, bet alkio nėra , duonos pilnai 
užtenka. Labiausiai trūksta drabužių ir avalų."

Patenkins "liaudies valią"

Sausio 5 d. "Laisvėje" redaktorius R.Mizara džiaugiasi : "Kad 
Jungtinės Valstijos ruošiasi pripažinti Tarybų Lietuvą, netenka a— 
bejoti. Tai patvirtino ir t-nli radijo komentatoriai,arčiau prieiną 
prie valstybės departamento viršūnių.

Sugebą plačiau apsižvalgyti asmenys tikrina, kad su š.m. kovo 
mėnesio 1 d. buvusieji Pabaltijo krašrų atstovai jau bus gavę "sak— 
tį". Kai taip mūsų valstybės departamentas padarys, tai jis bus pa
tenkinęs Pabaltijo kraštų liaudies valią.

Mūsų nuomone jau seniai tai reikėjo atlikti — dar 1940 metais. 
Bet vistiek geriau vėliau, negu niekad."

Sausio 8 d. "Laisvėje" R.Mizara džiūgauja Pasiskaitykite mū
sų korespondento iš Šveicarijos pranešimąjUvų sausio 1 d. , kaip 
paskelbė Šveicarijos laikraščiai, atimama'diplomatinės privilegijos 
trijų Pabaltijo tautų pasiuntinybėms Lieicarijoje." /Dirva, š.m/ 
sausio 4 d./.
Vadinasi Šveicarija išveja iš savo krašto Ž^deiMus ir Bilmanius. 
Išveja dėl to, kad jie ten nieko neatstotąja. 0 tai reikš mažiau 
fašistinės propagandos Amerikoje, nes "diplomatiniais keliais" per 
Šveicariją visokį pabėgėliai smardindavo ir Amerikos atmosferą."

Pabalčio universitetas Hamburge
Frankfurte ir UNRRA~os centre jau seniai pradėta kelti Pabal— 

čio universiteto klausimą. Dabar anglų karinė valdžia davė savo su
tikimą. Pasitarime iš pradžių kartu su estais ir latviais dalyvavo 
Vilniaus Universiteto rektorius prof. M.Biržiška ir Vytauto Didžio
jo Universiteto Kaune rektorius prof. J.Graurogkas.

Organizacinei komisijai vadovauja prof .Stankevičius, o -i tech
ninę komisiją iš lietuvių įeina adv.J.Montvila. Numatyta steigti 
universitetą su 8 fakultetais. Iš mokomojo personalo turima žinių 
apie 174 asmenis. Werzburge užsiregistravo 603 studentai,Hamburge 
745 studentai, 24 doktorantai ir 266 abiturientai. Ligšiol studija, 
vo :Hamburgo universitete-2 7,Bonos~36,Koelno-20,Muensterio_2 4, 
Claustahl/kalnų akademijoje/-10, Braunšveigo /technikos mokykloje/ 
16, Kielio universitete—28,Duesseldorfo /medicinos akademijoje/— 
10,Hannoverio veterinarijos akademijoje — 2CI. Hamburgo studentų 
atstovybės pirmininkas yra J.Misiulis.

Universiteto organizacinio darbo centrą galima pasiekti šiuo 
adresu : Hamburg. Deutsches—Ring lager. Keri Muck Platz.

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
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USA streikų pogrindis

Amerikiečių spaudoje pastebimas didėjantis susirūpinimas dėl dar
bininkų streikų bangos ir dėl kariuomenės dalinių demonstravimų pa- 
skubinimui demobilizacijos.Susidaro įspūdis, kad tie visi nesusipra
timai paslaptingos’rankos instiguojami ir diriguojami ^.Komunistinė 
spauda savo simpatijų streikams ir kareivių demonstracijos neslepia. 
Vienas kitas visuomenės vadų nedrąsiai išsireiškia, kad tie ..neramu
mai tai raudonųjų totalitarininkų darbas.

Darbininkų gyvenimo sąlygos dėl karo Amerikoje ne tik nepablo
gėjo, bet daugeliui žymiai pagerėjo, nes bedarbių kaip ir neliko, o 
uždarbiai pakilo.Masinių streikų organizavimasis! kaip tik sunkiau
siam industrijai periode pereinant nuo karo į civilinę gamybą dauge
liui atrodo nesuprantamas.

Spauda praneša, kad vienam susirinkime New Yorke Romos katali
kų vyskupas J.Francis a.McIntyre sausio 1J d. pareiškęs, kad užpa
kalyj kareivių demonstracijų veikia totalitariniai interesai.

XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX

N.Chamberlain’o keliais

The Sun nuolatinis bendradarbis George E.Sokolsky savo kasdieni
nėj skiltyj sausio 4 d.piktinasi dėl nesibaigiančių nusileidinėjirnų 
Rusijai ir taip samprotauja :"Neville Chamberlain paliko istorijoje 
kaipo vienas iš didžiųjų pataikautojų. Jis susitiko su Hitleriu Muen— 
chene ir jo kompromisai /nusileidimai/,galų gale, pasauliui taikos 
neatnešė. Tiesa, kompromisais buvo laimėta šiek tiek laiko pasiruo
šimui karui, bet kada karas atėjo,Anglija nebuvo pasiruošus ir Chur— 
chill’is turėjo perimti ir vesti be kompromisų,bet krauju,prakaitu ir 
ašarom. Yra dalykų.,dėl kurių dori žmonės į kompromisus neina. Jung
tinėms Amerikos Valstybėms dabar vadovauja didžiausias visų laikų kom- 
promisininkas Jimmy Byrnes.Jis eis į kompromisus už viską.Jis išvy
ko į Maskvą veždamasis’didžiausią derėjimosi jėgą — atominę bombą,do
lerius ir maistą. Jis grįžo iš Maskvos su tuščiom ir išverstom kiše
nėm... Jis grįžo iš Maskvos sutikęs su kiekviena rusų pažiūra. Jis 
suteikė teisę septynioms šalims vetuoti Mac Arthuro parėdymus.ne
žiūrint takto,kad rusai, pavyzdžiui, Tolimųjų Rytų kare tedalyvavo 
vos penkias dienas. Jis apvylė korėjiečius...Jimmy Byrnes sako, kad 
jokių slaptų susitarimų Maskvoje nebuvo. Bet jie juk ir nereikalin
gi, jei bent tai būtų pažadas duoti rusams 8.000.000.000 dolerių 
"paskolą" po to kai dovana britams bus Kongreso aprobuota. Tik pagal
vokime : Atlanto Čarteryje pasakyta, kad kiekviena šalis turi teisę 
gyventi po savo pasirinkta valdžia. Prezidentas Trumanas Laivyno 
Dienos kalboje pasakė:

"Mes tikime, kad suvereninės teisės ir savivalda bus grąžinta 
visoms tautoms, iš kurių tas jėga buvo išplėšta. Mes nepripažins!— 
^e jokių teritorinių pasikeitimų, bet kurioje pasaulio dalyje, jei 
tas nesutinka su laisvai išreikštu gyventojų noru. Mes tikime, kad 
visoms tautoms, kurios yra pribrendusios savivaldai, bus leista pa
sirinkti valdžios fprmą žmonių laisvai išreikštu noru, be pašali
nių įsikišimo. Tas taikoma Europai,Azijai,Afrikai o taipgi ir Va
karų Hemisferai... Mes atsisakysime pripažinti bei kokia vyriausybę, 
jėga primestą bet kuriai tautei .Kai kariais stv°'o'’C! 'r?.1! būti pun 
ku sulaikyti nuo jėga tokios vyriausybės primetimo„ Ber oanglinės 
Valstybės atsisakys pripažinti tokiu būdu atsiradusią vyriausybę".

Tą pacitavęs Sokolsky rašo, kad Byrnes vis tik davęs nurodinė
jimus Kinijai,Argentinai. Jis taipgi prisidėjęs prie davimo nurody
mų Rumunijai, Bulgarijai ir Jugoslavijai. Jis užsodinęs rusus ant“
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Japonijos,Korėjos ir Kini jos. Užbaigdamas Sokolsky~išs±rei*kia :"Tii- 
rai yra gaila,kad neprilygstamo talento valstybė turi kentetį men
kų gabumų valdžią. *

Paduodami šią citatą norime pastebėti, kad Sokolsky yra '.sire— 
komendavęs savo išvedžiojimais kaip vienas iš vadinamųjų izolia— 
cionistų šalininkų, neatlaidus velionies Roosevelto ir Demokratų 
Partijos kritikas.Jo raštuose kyšo mintis, kad JAV neturėtų kištis 
į pasaulio tvarkymosi reikalus.

Lietuva bolševikų leidinyje
Sovietų Ambasada Vašingtone neseniai išleido angliškai ant labai 

gero popieriaus gausiai iliustruotą brošiūrą "The Sixiaen-Sovi-n±._jia— 
publics" kurioje 30-32 pusi, yra skyriai apie "Lithuanian SSR,Lat
vian SSR, Estonian SSR" pailiustruoti tų"respublikų" vaizdais. Virš 
kiekvieną respubliką liečiančių straipsnių paduotos statistinės 
žinios.Apie Lietuvą rašoma : plotas — 24.000 amer.kvadratinių mylių; 
gyventojų skaičius — 2 .880.000; sostinė — Vilnius ; gyventoju skai
čius - 250.000.

Pačiame straipsnyje rašoma, kad 1919 metais Lietuva buvusi^at
plėšta nuo Sovietų Sąjungos ir išbuvusi atskirta per 20 metų. Šis 
atskyrimas buvęs lemiantis tam kraštui tiek ekonominiu, tiek kultū
riniu atžvilgiu, nes kraštas labai atsilikęs. Bet 1940 metais žmo
nės nuvertę reakcinę valdžią ir įsteigę sovietinę santvarką. Nei 
ultimatumas, nei Raudonosios Armijos įsiveržimas net nepaminėti — 
viskas vystėsi laisva žmonių valia. Taip drąsiai meluojama oficia
liam Sovietų įstaigų leidinyj. Brošiūra platinama nemokamai.

"Sutartys «
1939 metais Amerikon atvykęs buvęs šveicarų laikraščių "Das 
Volksrecht ir Freie Innerschweiz"bendradarbis Julius Epstein.gruo

džio 29 d. The New Leader įdėtam straipsnyje "Sutartys, kurias^Sta— 
linas sulaužė" įrodinėja, kad Stalinas sulaužė kiekvieną jo pasira
šytą sutartį, kai tik tam atsirado proga. Prie straipsnio autorius 
paduoda dvidešimts septynių Stalino sulaužytų sutarčių sąrašą. 
Tarp jų suminėtos ir trys su Lietuva pasirašytos sutartys : 19g0m. 
liepos lž- Taikos Sutartis , 1926 m. rugsėjo 28d. Nepuolimo Sutartis 
ir 1939 m. spalių 10 dl Sovietų_ Lietuvos Savitarpio Pagalbos Su
tartis. Sąraše yra ir 1942 m. sausio 1d. Vašingtone Sov.Rusijos 
pasirašytasis Atlanto Čarteris, o taipgi Jaltos ir Potsdamo dekla
racijos.

Partizanai
Sausio 7"Draugas" įdėjo savo korespondento Europoje V. A—‘'re 

pranešimą "Nors ir Persekiojami Raudon'—miežių ir Paleckio agentu 
Lietuviai Patrijotai Pajėgia Kovoti už Lietuves Laisvę", kur i ame 
jis rašo apie slaptąją Lietuvos partizanų radijo stotį, kurią jis 
girdėjęs.Arūnas rašo:"Lietuvos piliečių deportacija į Rusiją te~ 
betęsiama — sako slaptosios stoties pranešėjas...Mūsų būriai kas
dien auga ir auga... Lietuvos miškuose slepiasi ne šimtai, bet 
tūkstančiai jaunų vyrų, kurie jau nėra paprasti būriai, bet tai or
ganizuoti kariuomenės daliniai...Tarp partizanų yra aukštų lietuvių 
karininkų.Tačiau išlaisvinimo valanda dar neatėjo. Dar reikia lauk
ti.Ne vien vyrai eina į partizanus. Yra nemaža ir moterų.Ateina vy
ras su žmona ,brolis su seseria.. .Visiems yra darbo,visiems užten- 
ka vietos." 15
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Malonūs tautiečiai’. Pranešame, 1 "Lietuvių židinio" 
skiltys atviros Jūsų mintims reikšti.

Tarp pilkųjų trėmimo dienų rūpesčių, pagalvokime kartais, 
apie tai, kas kilnu ir aukšta. Kiekvienas trokštame, kad sti
prėtų solidarumo dvasia tautiečių tarpe, išnyktų mūsų gyveni
mo negerovės ir augtų tikėjimas mūsų Tėvynės tikruoju išlaisvii- 
nimu. Tos temos tebūnie pagrindinės mūsų leidinio temos.

Greta to bus iniormacijų, naujienų, žodžio kūrybos.
Visi solidariai stenkimės . leidirž’ūibendradarbia

vimu ir sudarykime tuo sąlygas jam augti ir stiprėti. Juk laik
raštis tik tada gyvas, kada jam nestinga aktyvių draugų — padėjė
jų. Tada jis jungia visus, tada jis supaanta visus, tada jis tam
pa visų gyvenimo atstovu. Tada jis dirba našų darbą.

Nuoširdžiai kviečiame visus tautiečius į Šio kultūrinio dar
bo talką.

Redakcinė Komisija

Administracijai ir leidėjui leidžiant pirmąjį numerį susi
daro sunkumų nustacyti pastovesnį tiražą ir leidimo sąmatą, ma
loniai prašome mielųjų skaitytojų painiormuoti mus, Kas notėtų 
būti nuolatiniu "Lietuvių Židinio" skaitytoju ir kas sutiktą j 
remti šį kultūrinį darbą aukodamas šio leidinio reikalams^dau— 
giau, kaip pavieniam numeriui nustatyta kaina.

Administracija ir 
Leidėjas

Redaguoja: Redakcinė Komisija Leidžia: Lietuviškojo 
Židinio Yverdone Komi
tetas
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