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^VILTIMS STIPRĖJANT

- Dzi^8u Pažymėti kad paskutiniu laiku visa eilė politinių, aplinkybių 
musų viltis sustiprina. Musų rytojui lemiamos reikšmės turi ta kryptis, ku
ria pus pasukti . tarptautiniai santykiai, nustatant taikos pagrindus. Ne taip 
senai buvo baimes, kad vadinamos "realios politikos" šalininkai, atmetan
tieji bet kuri idealinį pradą pasaulio tvarkyme, įsigalės mūsų nelaimei. 
Buvo mestas sukis, kad bendrai mažesnitĮ valstybių buvimas ateityje’tik tiek 

u. Pateisinamas, . kiek jos bus pri si gi aulu sic s prie vienos ar kitos 
didžiosios Valstybės, Kitaip sakant, buvo numatomas gana atviras pasaulio 
pasidalinimas tarp didžiųjų valstybių. To pasidalinimo planai tuo aiškiau 
buvo keliami, kuo plačiau sklido sovietų karinių laimėjimų garsai. Lengva 
yra suprasti, prie ko toki planai privestų, jeigu jie būtų įvykdyti. Tačiau 
vakarų demokratijos, kurios dabar yra atsakingos už taikos įgyvendinimą pa
saulyje ir jos palaikymą, laiku suprato, kad joms nepakeliui su komunistini, 
nės pasaulinės revoliucijos planais. Dėl to, neatsisakiusios nuo savo ide
alinių principų karo metu, jcs pradėjo rodyti po karo nemažą ryžtumą tiems 
principams^ginti Ypač Jungtinės Amerikos Valstybės prašneko kalba, kuri 
grąžino mažoms valstybėms pasitikėjimą rytojumi. Prezidento Trumano dekla
racija, nustatanti U.S.A..užsienio politikos pagrindus po karo, šiuo atžvil
giu yra_didžiausios istorinės reikšmės dokumentas. Jei Jungtinės Amerikos 
Valstybės šiandien yra svarbiausia pasaulio politinė galybė, kurios galia 
be to yra paremta epochines reikšmės toje šalyje padarytais išradimais, tai 
savaime suprantama, kad aiškus Amerikos pasisakymas čia jau nustato ir tas 
linijaskuriomis tarptautinis gyvenimas turės būti tvarkomas po antrojo 
pasaulinio karo. Tuo labiau, kad ir pačiame Trumano pareiškime randame pa
sižadėjimą, jog Amerika dės visas pastangas, kad tos politinės linijos bū
tų įgyvendintos. Todėl galima, tvirtinti, kad Trumano "dvylika punktų" tu
rės pasaulio sutvarkyme nemažesnės reikšmės, kaip kad po pirmojo pasaulinė 
karo turėjo Vilsono "keturiolika punktų". Dar daugiau. Paskelbusi Vilsono 
keturiolika punkįį, Amerika po pirmojo pasaulinio karo pasitraukė netrukus,*- 
nuo Europos reikalų, ir jie nuriedėjo mums gerai žinomu keliu. Dabar gi Ame
rika kitaip supranta savo atsakomybę už taiką pasaulyje ir žada visu savo, 
politiniu svoriu savo nusistatymus remti ir juos įgyvendinti. Dėl to nekyla 
jokių abejojimų, kad aukšti ir kilnūs tarptautinio gyvenimo sutvarkymo ide
alai, išreikšti Trumano "dvylikoje punktų", ras pasaulyje visuotiną prita
rimą ir sudarys tuos metmenys, kuriain remsis taikos konferencijos darbas.

Supranta tai ir"realios poli tikos"dkelbėjai. Šiandie vienintelė jų vil
tis - kaip nors Ameriką atgrąsyti, -išstumti iš Europos reikalų ir pasukti 
ją izoliacijos keliais. Tam tikslui dabar yra pritaikyta visa politika užim
tose šalyse Europos rytuose, tam tikslui vilkinamas taikos darbas tarptau - 
tinėse institucijose, o tuo tarpu kuriama vis daugiau "įvykusių faktų". Ma
tyt, tikimasi, kad Amerikai nusibos pagaliau tąsytis dėl vis naujų ir nau
jų kliūčių jos idealams įgyvendinti_ir ji pagaliau numos ranka į Europos 
reikalus. "Realios politikos" skelbėjai turi dar atsargoje savo "atominę 
bombą" - raudonuosius kvislingus, kurie gali sukelti Amerikoje bangą strei
kų ir kitokių neramumų, jeigu paaiškės, kad Amerika gražiuoju jau "nebepa-- 
taisoma". Tačiau tuo tarpu ir patys raudonieji kvislingai yra suinteresuo
ti Amerikos parama sovietų atstatymo darbams, pirmiausia milžiniška paskola, 
kurią dabar Maskva, rūpinasi gauti iš Amerikos. Dėl to šiuo metu iš Maskvosi* 
mes girdime dažnus prisitaikymo balsus, kurie viešai nuslepia tikruosius 
užsimojimus. Tačiau faktų kalba šiuo metu yra jau per daug'aiški, kad ji 
galėtų bent ką suklaidinti. Dėl- to musų vilties į šviesesnį rytojų tokie 
reiškiniai nemažina.-
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E M I G R A 0 I J O S AMERIKON

REIKALU

Šiuo klausimu jau ne kartą buvo rašyta Lietuvos Generalinio Konsu
lo New Yorke spaudos biuleteniuose bei mūsų laikraštėlio puslapiuose. At
rodo betgi, kad šis reikalas dar nėra visiems pakankamai aiškus, nes kai 
kas ji pradeda judinti ne ten, kur reikia, arba siuntinėja Amerikon - Lie
tuvos Generaliniam Konsului ar Amerikos Lietuvių Tarybai - laiškus su pa
klausimais ir prašymais, rodančiais visišką nesusigaudymą emigracijos klau
simuose. Todėl dar kartą mėginame galimai pilniau ir aiškiau supažindin
ti visus su imigracijos vizų gavimo procedūra.

Visą iniciatyvą ir atsakomybę vizoms išduoti turi vėl diplomatinis ar 
konsularinis Jungtinių Amerikos Valstybių pareigūnas, savaime suprantama, 
veikiąs imigracinio įstatymo ribose, nors tam tikrais atvejais jis yra 
įpareigojamas atsiklausti State Department. Naujas potvarkis, paskelbtas 
1945 met. liepos mėn. 21 d,, grąžina prieškarinę imigracijos vizų išdavi
mo tvarką, praplėsdamas nepageidaujamų asmenų kategoriją karo nusikaltė
liais: pripažinti ar įtariami karo nusikaltėliai į Jungtines Valstybes 
nebus įleidžiami .

Kiekvienas svetimšalis, norintis įvažiuoti į Jungtines Amerikos Vals
tybes, turi kreiptis į artimiausią Amerikos konsulatą ar ar diplomatinę 
atstovybę /laišku arba asmeniškai/, Konsulatas suinteresuotiems asmenims 
pasiunčia paštu taip vadinamus " Preliminary Visa^Application" blankus, 
kuriuos, užpildžius 4 egzemplioriuose, reikia grąžinti konsulatui.- Kon
sulatas, gavęs šiuos užpildytus blankus, svarsto, ar viza duotina, ar ne. 
Sprendimas raštiškai pranešamas padavusiam pareiškimą. Jei viza numatoma 
duoti, konsulatas pareikalauja iš vizos prašančiojo visos eilės dokumen
tų, reikalingų galutinam reikalo sprendimui,

Svarbiausias dokumentas - įrodymas, iš ko svetimšalis Amerikos Jung
tinėse Valstybėse pragyvens. Svetimšaliai, kurie turi turto ar pajamų, 3š 
kurių pragyvens Amerikoj, privalo pateikti įrodymus apie tą turtą ar pa
jamas. Pabėgėlių tarpe tačiau vargu rasis bent vienas, kuris galėtų tokį 
įrodymą pristatyti...

Jei svetimšalis bus Amerikoj visiškai ar dalinai išlaikomas giminių 
ar kitų asmenų, gyvenančių Amerikoj., jis turi gauti iš tų asmenų raštiš
kas garantijas, taip vadinamus Affidavit of Support. Affidavit of Support 
yra užtikrinimas, kad atvykstantis niekuomet nebus finansine našta Ame
rikos socialinėms įstaigoms. Affidavit of Support turi garantuoti atvyks
tančiam išlaikymą ligos ir nedarbo atveju. Iš to garantijos rašto kotu su- 
latas turi aiškiai matyti garantuotojo finansinį pajėgumą ir norą prisi
dėti prie imigruojančiojo išlaikymo. Garantijoj turi būti informacijų 
apie garantuojančio pajamas, turtą, skolas - įsipareigojimus ir išlaidas?' 
kaip jis numato ir ką jau yra atlikęs svetimšaliui šelpti. Visi teigimai 
garantijoj turi būti įrodyti. Tais įrodymais gali būti: paskiausio pajamų 
mokesčio kvito patvirtintas nuorašas, patvirtintas darbdavio pažymėjimas 
apie garantuotojo gaunamą atlyginimą, kiek laiko pas jį dirba ir ae dal
bas nuolatinis,’ patvirtintas banko pareiškimas apie indėlio atidarymo da
tą, indėlio dabartinį^balansą ir tt. Pabrėžtina, kad garantijas gali duo
ti tik Amerikos piliečiai, Amerikoj gimę arba teisėtai imigravę ii’ Įgiję 
pilietybę pagal natūralizacijos įstatymą. Organizacijos ar Įstaigos glo
bėjais būti negali, todėl kreipimasis Į įvairias Amerikos lietuvių organi
zacijas / Tremtiniams Gelbėti Komisiją, Social Service Bureau, Lietuvos 
Vadavimo Centrą ir kt./, prašamt būti globėjais, yra betikslis. Globėjais 
gali būti tik giminės ir pažįstami. Artimų giminių garantija ko m a tuo
se yra daug daugiau vertinama, negu tolimų giminių arba visiškai negimi- 
nių. Tolimiems giminėms ar visiškai negiminėms, norintiems surašyti ga
rantiją, daromi didesni apsunkinimai bei reikalinga atlikai daugiau for
malumų. Kartais jiems gali būti net neleidžiama surašyti garantiją. At
kreipti ypatingą dėmesį Į vieną nepaprastai svarbų dalyką? norint gauti
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vizą, reikia pristatyti dviejų asmenų, atskirai gyvenančių, dvi 
atskiras garantijas. Kitaip sakant, norintis gauti vizą, turi tu-, 
rėti Amerikoj du globėjus, garantuojančius jo išlaikyma..

Be šių dviejų garantijų konsulatui reikia pristatyti gimimo metrikus, 
pažymėjimą, kad vizos prašantis nėra baustas., pažymėjimą apie karinę tar
nybą ir nuotraukas pasui. Konsulatas, gavęs ir ištyręs visus.dokumentus, 
daro galutinį sprendimą. Teigiamas sprendimas nereiškia betgi, kad tuoj 
pat galima sėsti i laivą -ar lėktuvą ir vykti už jurų marių. Visas reikalas 
gali dar gana ilgai nusitęsti dėl vadinamos kvotos. Žinome, kad Amerika 
kiekvienais metais įsileidžia iš kiekvienos valstybės tik ribotą skaičių 
imigrantų. Lietuvai kvota buvo nustatyta apie 400 asmenų per metus. Iš.Lie- 
tuvos dabar, žinoma, niekas nevažiuoja, bet tas skaičius apima visus Lie
tuvos piliečius visame pasaulyje, ir prieš karą..tekdavo bent porą metų 
palaukti, kol galėdavai išvažiuoti, babar turinčių galimybę emigruoti Lie
tuvos piliečių skaičius bus sumažėjęs ir tiek ilgai laukti gal neteks.

Imigracijos įstatymas numato išimtis, kuomet viza gali būti duodama 
virš kvotos. Viza virš kvotos duodama:

a/ Amerikos piliečio žmonai svetimšalei, nežiūrint, kada įvyko ve
dybos;

b/ Amerikos pilietės vyrui, jei vedybos įvyko prieš 1932 met. liepos 
mėn. 1 d.;

c/ Amerikos piliečių nevedusiems vaikams iki 21 metų;
d/ asmenims," anksčiau teisėtai įvažiavusiems Amerikon , grįžtantiems 

no laikino išvykimo užsienin1,
e/ asmenims, gimusiems Kanadoje, Newfoundlands, Meksikoje, Kuboje ar 

kurioje nepriklausomoje centrinės ar pietinės Amerikos valstybėje, bei įį 
žmonoms ir vaikams iki 18 metų, kai jie vyksta drauge su tokiais asmeni
mis arba vyksta pas juos;

f/ dvasininkams bei jų žmonoms ir nevedusiems vaikams iki 18 metų; 
g/ akademijų, kolegijų ir universitetų profesoriams- bei jų žmonoms 

ir nevedusiems vaikams iki 18 metų;
Pastaba: dvasininkai ir profesoriai įleidžiami virš kvotos tik tada, 

jei jie savo pareigas yra ėję bent 2 metus ir yra kviečiami atitinkamos 
U.S.A. įstaigos.

h/ bona fide mokiniams ir studentams /t.y. tikrai turintiems galvoj 
studijas/, bent 15 metų amžiaus, vykstantiems į Jungtines Amerikos Vals
tybes vien tik mokintis kurioje nors Valstybės Gynėjo /Attorney General/ 
pripažintoje mokslo įstaigoje. Iš mokinių - studentų gali būti pareikalau
ta nurodyti, kurion mokyklon jie įstos, bei pateikti tos mokyklos pažymė
jimą, kad jie jon yra ar bus priimti. Gali būti jr^daugiau reikalavimų, 
pav. nurodyti, iš ko pragyvens ir kaip numato išvažiuoti baigęs studijas.

i/ moterims, buvusioms Amerikos pilietėms, kurios pilietybės nustojo 
ištekėdamos už svetimšalių, ar jų vyrams pilietybės nustojus, ar ištekėda
mos už svetimšalių ir nuolat apsigyvendamos užsieny.

Pirmenybė gauti kvotos vizą gali būti suteikta šiems asmenims: 
a/ Amerikos pilietės vyrui, ją vedusiam po 1932 met. liepos mėn. 1 d. 
b/ Amerikos piliečių tėvams;
c/ patyrusioms ūkininkams;
d/ svetimšalei žmonai ir nevedusiems nepilnamečiams vaikams tokio 

svetimšalio, kuris yra teisėtai įleistas į Amerikos Jungtines Valstybes n 
nuolatiniam apsigyvenimui.

Asmenys, kurie vyksta Amerikon dirbti ir turi sudarę su Amerikoj 
gyvenančiais asmenimis ar Amerikos įstaigomis darbo sutartis, turi apie 
tai visus faktus aiškiai išdėstyti Amerikos konsulatui. Konsulatas atsi
klausia Jungtinių Amerikos Valstybių darbo įstaigų, ir jei jos tam nepri
taria, viza negali būti išduota.

Iš norinčio įvažiuoti svetimšalio gali būti pareikalauta įrodyti, 
kad joks imigracijos įstatymo nuostatas jo įvažiavimui į Ameriką nesiprie
šina - kad jis neįeina į nepageidaujamų asmenų- kategoriją; nepageidaujamų 
asmenų kategoriją sudaro: komunistai, anarchistai, ncpilnapročiai, tūlo
mis ligomis sergą nemoralūs asmenys, karo nusikaltėliai ir pan.

Atrodo, kad šių plačių informacijų pilnai užtenka nušviesti imigraci
jos į Jungtines Amerikos Valstybes reikalui.-
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RAUDONASIS -POTVYNIS UŽLIEJA

"Den rdda floden svSmuiar dver" /Raudonasis potvynis užlieja/ - tai 
lietuvių rašytojo ir publicisto Igno ^.Jurkūno - Šeiniaus šiomis dienomis 
Švedijoj pasirodžiusios knygos antraštė. Ji autoriaus ketvirtoji didelė 
knyga švedų kalba, jam 1940 m, nuo raudonojo potvynio į čia pabėgus* Pir
moji buvo "Den rdda floden stiger" /Raudonasis potvynis kyla1'/, kur Šei
nius lengva plunksna pavaizdavo bolševikų atsikraustymą į Lietuvą ir pir
mąsias jų šeimininkavimo dienas ten. Antrojoje "I vMntan pa undret" /Ste
buklo belaukiant/ matome Šeinių visoje savo stiprybėje kaipo lietuvių dai
liosios literatūros šulą, Nedaug ir pasaulinėje literatūroje rasime tokių 
romanų, kur tėvynės nemirštama meilė būtų taip tauriai išreikšta, kaip šio
je apysakoje,_Trečioji knyga "Den rdda resan" /Raudonoji kelionė/ apima 
autoriaus įspūdžius iš Sovietų Sąjungos, kurioje jis kaipo laisvosios Lie
tuvos žurnalistas lankėsi 1954 m,

Šioje paskiausioje savo knygoje Šeinius yra ne tik Lietuvos, bet ir 
viso Baltijos krašto prieš rusų okupantų kruviną neteisybę šaukiančiojo 
balsas, balsas šaukiantis teisės ir teisybės į žmonijos sąžinę. Autorius, 
apsiginklavęs faktais ir viso pasaulio spaudos bei žymiųjų politikų ir 
kultūrininkų nesugriaunamais argumentais, išeina arenon Lietuvos ir visų 
Baltijos valstybių reikalų teisingai nušviesti ir jų ginti, Tos šeiniaus, 
kaipo visų Baltijos valstybių gynėjo kalbos neišklausyti negalima, nes ji 
pilna aitrios tiesos, argumentuota, įtikinanti. Bet autorius nešaukia vien 
užsispyrusiu ir vien keršto reikalaujančiu balsu, ne į jis šaltai protauda
mas mėgina nusmaigstyti gaires prie susitaikymo ir taikos vedančiai tei
giamai programai.

Skaitytojas šioje knygoje ras vispusišką atrėmimą visų Lietuvai ir 
kitoms Balti jos^valstybėms daromų užmetimų, o ypač ras argumentuotą at
sakymą į tą didžiausią melagystę - esą lietuvių, latvių ir estų tautos sa
vo noru atsižadėję nepriklausomybės ir prisijungę prie Sovietų Sąjungos^ 
Anot autoriaus, lietuvių tautos ūkininkiškas galvojimas ir protas per an&- 
žių priespaudas niekada savo tautos neapvylė, negalėjo to ir dabar pada
ryti, bet neteisybė, prievarta ir melas nuginklavo pasaulio akyse tą jo 
taurią tėvynės ir laisvės meilę, nes jo lūpos buvo užčiaupto s,ir Jo vie
toje šaukė melagio propagandisto gerklė.

Aštrus žodis tariamas ir Vokietijos - Rusijos 1939 m, nepuolime pak
tui, kuris ir dabartinėje pasaulio opinijoj negali būti pateisintas ir ku
ris savo ruožtu .įvarė ne vieną vinį į Baltijos žmonių grabo lentas.

Ką rašė ir ką rašo pasaulio spauda ir ką įvairiomis progomis kalbėjo 
ir kalba pasaulio politikai bei kultūrininkai, ras skaitytojas šioje kny
goje, Dažnai neteisingomis informacijomis maitinamam pasauliui atrodo, kad 
Baltijos valstybės negalėjo ir negalės stovėti ant saVų kojų. Kaip puikiai 
Šeiniaus knygoje šita melagystė nuginkluojamai

Kad Atlanto Deklaracija taikoma ir Baltijos valstybėms, kad Baltijos 
valstybių reikalas nėra vien tik jų pačių, bet ir viso pasaulio reikalas, 
taip pat rasi šioje knygoje.

Kiekvienam lietuviui privalu šią knygą perskaityti ir apsiginkluoti 
faktais bei argumentais, kad paskui be didelio galvos laužymo butų gali
ma visus mums daromus užmetimus atremti,, Ir silpnokai švediškai skaitančiam 
ši knyga nesudarys didelių kliūčių, nes ir svetima kalba rašydamas Šeinius 
lieka Šeinium - ir čia jo kalba tokia pat gyva, lengva, vaizdinga, kaip ir 
jo lietuviškai rašytame "Kuprelyje" ar "Vasaros vaišėse".

Ignas J. Scheynius, "DEN RČJDA FLODEN SVJtaAR ČJVER",
Ffirlag "NATUR och KULTUR", 1945»
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IMAS

FAUSTAS KIRŠA

I Š V A Ž I A V

tam išklydom, kad. tėvynė 
šimteriopai būt stipri, 
meilės įdiegtos krūtinėn

Mes
Vėl
Kad
Nelaužtų vėjai keturi.

ko, jei skundies, važiavai?

Kai mes važiavom pro šilojus 
Paliko Vaisiai ir žiedai. 
Paliko peteliškių rojus 
Ir mūšų ašarų aidai.

Dar šaukė liepos, kad sugrįžtum 
Paukšteliai purtė sparnelius 
0- Efc sugrįžti; nesiryžtam 
Tėvynė rodo mums kelius!

Ne tam mes ėjom, kad raudotum
Kai beržo glostėme kasas,- 
Čia naujos minios, miestai, plotai, 
Ir byra ašara,- tai kas?

Mes išvežėm tėvynės dalį 
Kur liko kraujas, gėlės augs; 
Ten broliai pastatys kryželį 
Ir mūsų grįžtančių jų lauks.

Mes daug ką matėm, daug kentėjom, 
Mes daug ką dirbom, o dievai! 
Neklausk manęs, pagautas^vėjo,- 
Tai
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JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBES NEPRIPAŽĮSTA

BALTIJOS VASTYBIŲ SOVIETIZACIJOS

Tokia antrašte stambiomis raidėmis pirmame puslapyje ir panašaus tu
rinio antrašte per visą puslapį užsienio žinių skyriuje pranešė spalio 20 
didžiausias Švedijos dienraštis Dagens Nyheter žinią apie J,A.V. teisėjo 
Jackson pareiškimą ryšyje su kaltinamojo akto sustatymu 24 vyriausiems 
Vokietijos karo nusikaltėliams, Ne daug mažesnio atgarsio rado Jacksono 
pareiškimas ir kitoje švedų spaudoje,

Sis pareiškimas buvo padarytas laiško formoje kitiems trims - Angli
jos? Prancūzijos ir Sovietų^SąJungos - teisėjams taip vadinamam Ni!Irnberg3 
procese, kategoriškai pareiškiant, kad amerikiečiai nepripažįsta Sovietų 
suverenumo Baltijos valstybėse ir kai kuriose kitose srityse. Laiškas bu
vo įteiktas spalio 6, o viešai paskelbtas dviem savaitėm vėliau, Jame tei
sėjas Jackson tarp kita ko nustato!

"Šiandie pasirašytame kaltinimo akte prieš karo nusikaltėlius vokie
čius yra nurodymų į Estiją, Latviją, Lietuvą ir kai kurias kitas teritori
jas, kaipo esančias Sovietų Sąjungos ribose. Šis formulavimas buvo pasiū
lytas Sovietų Sąjungos, ir Jis priimtas, norint išvengti suvėlavimo, kas 
lengvai galėjo atsitikti reikalaujant pakeitimo. Aktas buvo pasirašytas 
tik padarius šį rezervą, Aš nepripažįstu savo asmeniui jokių teisių Jung
tinių Amerikos Valstybių vardu pripažinti ar diskutuoti Sovietų Sąjungos 
jurisdikcines pretenzijas kalbamoms sritims. Todėl niekas šiame^kaltini
mo akte negalės būti išaiškinta kaipo panašaus suverenumo pripažinimas iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių pusės arba ta linkme nusistatymo pareiškimas 
nei Jungtinių Amerikos Valstybių, nei mano vardu."

Tag faktas, kad vienos Jungtinės Amerikos Valstybės padarė tokį re
zervą, davė kai kuriems laikraščiams pagrindo manyti, kad pavyzdin Angliį, 
bus de facto pripažinusi Baltijos valstybių įjungimą Sovietų Sąjungon. T> 
kius spėliojimus išblaškė Svenska Dagbladet savo vedamuoju spalio 21, ku
rį dedame ištisai!

BALTIJA IR U,S„A,

Kaip žinome, nei Jungtinės Amerikos Valstybės, nei Anglija nėra pri- 
pažinusios Baltijos valstybių priklausomybės Sovietų Sąjungai, Rooseveltas 
pareiškė savo laiku įsitikinimą, kad Baltijos valstybės turės kartą atgim
ti kaip nepriklausomos valstybės, ir 1941 m, rugpjūčio Atlanto Deklaraci
ja buvo be abejo sustatyta toje pačioje dvasiojo. Kol karas tęsėsi, Vaka
rų valstybės vengė liesti šį klausimą, tuo labiau, kad Maskva pakarto tinai 
tvirtino, jog Baltijos valstybių klausimas buvo visiems laikams išspręstas 
Šiuo atveju remiamasi 1940 m, rinkimų rezultatais, kurie buvo pravesti pa
gal "vieno sąrašo" modelį, apie kurio galimą pritaikymą Sovietų globoje 
esančiose Europos pietryčių valstybėse Vakarų valstybės ir girdėt nenori.

Ir karui pasibaigus šis klausimas buvo atidėtas šalin ir, atrodo, ne
buvo paliestas nei per Potsdamo konferenciją, nei per nepasisekusį užsie
nių reikalų ministerių pasitarimą Londone. Iš rusų pusės buvo žiūrimą į 
klausimą kaip į įvykusį faktą, o Vakarų valstybės tenkinosi tylėjimo tak
tika, Tačiau staiga šis opus klausimas pasidarė vėl aktualus, nors Jis ir 
iškilo kiek nuošaliai, būtent ryšyje su NŪrnbcrgo proceso kaltinamojo ak
to prieš 24 stambiuosius karo nusikaltėlius formulavimu. Jame Estija, Lat
vija ir Lietuva paminėtos kaip Sovietų respublikos, o nacių nužudyti lie
tuviai pavadinti "Sovietų piliečiais",. Šitie išsireiškimai buvo žinomi tik 
santarvininkų Juristų siauram ratelyje, ruošiančiamo Nilrnbergo teismą, ir 
jie būtų praėję nepastebėti, ir niekas nebūtų pagalvojęs dėl Jų reikšmės 
ar pasėkų.

Bet amerikietis Robert Jackson, kaltinimo instancijos atstovas Nflrn- 
bergo procese, paskelbė penktadienį Berlyne savo spalio 6 d, kitiems trin s
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teisino kolegoms pasiųstą laišką, kuriame jis pranešė„ kad jis pasirašė 
kaltinamąjį aktą rezervuodamasis dėl rusų pretenzijų_į Baltijos Valstybėse 
ir "kai kurias kitas žemes", Formulavimas buvęs pasiūlytas iš Sovietų Są
jungos pusės ir "priimtas norint išvengti delsimo, kas butų atsitikę rei
kalaujant padaryti pakeitimų", Jackson pridūrė diplomatiškai: "aš nepri
pažįstu sau asmeniškai jokių teisių pripažinti ar diskutuoti Jungtinių 
Amerikos Valstybių vardu Sovietų Sąjungos pretenzijas jurisdikcijai kal
bamoms sritims, todėl niekas šiame kaltinimo akte^negalės būti išaiškinta 
kaipo iš Jungtinių Amerikos Valstybių pusės pripažinimas tokio suverenu
mo arba jų ar mano ta linkme asmeniško nusistatymo pareiškimas".

Kadangi teisėjas Jackson vargiai šiame reikale galėjo veikti savis
toviai, be užsienių reikalų ministerijos Washingtone pritarimo,jo demar- 
šas reiškia, kad Jungtinės Amerikos Valstybės Baltijos valstybių ir "kai 
kurių kitų žemių" klausimu ir toliau palieka dėl jų ateities valstybinio 
sutvarkymo sau laisvas rankas,. Kadangi panašaus rezervo,iš anglų, teisėjo 
pusės nėra padaryta, tai Reuterio diplomatinio ko respondente:...: žiniom! s 
"inicijuotuose Londono sluoksniuose^ aiškinama tai kaipo pirmas ženklas, 
kad britų vyriausybė tuo būdu"prip:ižinusi de facto Baltijos vastybių Įjun
gimą Sovietų gąjungon" Iš kitos pusės pabrėžiama,, kad Baltijos valstybių 
prieškariniai ministerial Londone ir toliau naudojasi savo rango privile
gijomis, be to Londone oficialiai paneigiamas "bet koks ženklas, kad..gro
tai reikėtų laukti bet kokio pakeitimo tų valstybių de jure padėtyje",

Bitai rodo, kad,nors Anglijos teismo atstovas ir nebus padaręs tokio 
rezervo kaip amerikietis, vis dėlto neskaitome,_kad tuomi būtų padarytas 
bet koks sprendimas,, Tarp Sovietų ir Anglijos butą užsienių reikalų minis- 
terių konferencijos metu tiek ginčų, kad Bevinas matomai bus leidęs šia
me klausime vieniems amerikiečiams atsistoti priekyje, Baltijos valstybių 
klausimas prijungtas tuo bubu prie daugelio tarp "trijų didžiųjų" neiš
spręstų problemų, liečiančių rusų rytų bloką, Gal amerikiečiai mano, kad 
būsimose bendrose varžytinėse bus gera turėti tekias kertas savo rankose, 
kokias Molotovas norėjo gauti, iškėlęs reikalavimus dėl individualias ru
sų kontrolės Tripolyje ir_Eritrėjoje.

Atrodo, kad rusai žiūri į reikalą ramiai, Sakoma, kad jie, prieš 
pasirašydami kaltinamąjį aktą, nė nesipriešinę Jacksono rezervams.

ATGARSIS KITUOSE ŠVEDŲ LAIKRAŠČIUOSE

* Panašia kryptimi ir palankioje Baltijos valstybėms dvasioje komen
tavo ir Stockholms Tidningen šitą teisėjo Jacksono pareiškimą, Afton
bladet sujungė savo komentarą, duetą spalio 21 d, vedamajam, su plates
niu tik ką išėjusios Igno J,- Šeiniaus knygos "Raudonasai tvanas plinta" 
aptarimun Aftonbladet pabrėžia, kad pagaliau nesvarbu, koks režimas vieš
patauja Baltijos valstybėse, komunistinis ar kitoks,ir ar.tos valstybės 
priklauso Sovietų Sąjungai ar ne,- svarbiausia, kad Baltijos tautos sava 
laisva valia, niekieno netrukdomos ir nespaudžiamos, pačios^galėtų spręs
ti savo likimą, Kaip tik tą laisvę Sovietų Sąjunga ir paveržė toms tau
toms o

Dagens Nyhetor, iš savo pusės Jacksono pareiškimo nekomentuodamos, 
spalio 22 d, plačiai pacitavo Svenska Dagbladet vedamąjį.

AMERIKOS SPAUDA NEPAMIRŠTA BALTIJOS VALSTYBIŲ

REIKALO
Svenska Dagbladet New Yorko korespondentas telegrafuoja lapkričio. 

4 d, ?
Prieš sovietiškai nusistačiusi Hearsto spauda audringai puola "Sovie

tų begėdiškas pastangas išnaudoti kaltinamąjį aktą prieš vokiečių karo nu-
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sikaltėlius kaipo diplomatinį dokumentą, kuriuo neva Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Anglija ir Prancūzija automatiškai atidavusios Baltijos res- 
publikas tokiam pat likimui, kaip ir nugalėtas valstybes".

Journal American, Hearsto galingiausias New Yorko dienraštis, rašo: 
"Magkva bando pasiekti savo tikslą, kaltinamajame akte tiesioginiai skai
tydama Estiją, Latviją, Lietuvą ir Suomių Kareliją Sovietų teritorija ir 
atsisakydama palaikyti kaltinimą - tuom pat trukdydama teismo vykdymą 
prieš karo nusikaltėlius •• Jei akte būtų padaryta kokių pakeitimų". Laik
raštis skaito Washingtono vyriausxybes nusistatymą toje formoje, kaip jis 
pasireiškė Jacksono spalio 6 d4vrašte, kaipo apgailėtiną nusileidimą ru
sų spaudimui, o drauge ir pripažinimą,' kad padaryta didele neteisybe, 
Hearsto dienraštis nustato: "Karas vestas tikslu sutriuškinti totalinių 
nacistų jėgą Europoje, todėl taika neturi būti tuo instrumentu, kuriuo- 
rusų totalinė jėga būtų įžeminta nerusų žemėse",

X—X—X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X—X-X—X—X-X

PREZIDENTO TRUMĄ NO DVYLIKA

PUNKTŲ

J»A„V, užsienio politikos pagrindiniai dėsniai

Laivyno Dienos proga Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas 
Harry S, Truman pasakė spalio 27 dę New Yorke ytin reikšmingą kalbą. Ofi
cialiai ta kalba skaitoma pačia svarbiausia, kokią Trumanas bus iki šiol 
pasakęs, Jis nurodė, kad Jungtinių Amerikos Valstybių užsienio politika 
vadovausis šiais 12 pagrindinių dėsnių:

t
1, Mes nesiekiame jokios teritorinės ekspansijos ar kokios kitos 

sau naudos. Mes nemanome pulti kurią kitą valstybę - didelę ar mažą, Mes 
neturime jokių tikslų,, kurie galėtų susidurti su kitų valstybių taikin
gais siekiais,

2,, Mes tikime, kad visos tautos, kurioms jėga buvo atimta jų suvere
ninės teisės ir nepriklausomybėj, pagaliau atgaus tas teises ir nepriklau
somybę,

3„ Mes nepripažinsime bet kurių teritorinių pakeitimų bet kurioje 
mums palankioje pasaulio šalyje, jeitie pakeitimai nebus padaryti palies
tų tautų laisvu susitarimu,

4, Mes tikim, kad visos tautos , kurios yra nepriklausomam gyvenimui 
pasiruošusios, turi teisės pačios, be jokio įsimaišymo iš užsienių, per 
laisvus rinkimus pasirinkti savąją valdymo formą. Tatai dera tiek Europai, 
Azijai, Afrikai, kiek ir Vakarų žemynui.

5, Drauge, bendradarbiaudami su mūsų karo talkininkais, ms's padėsim 
mums priešingoms nugalėtoms tautoms pas save, pagal laisvus rinkimus, į- 
kurti taikingus demokratinius režimus- Mes pasistengsime sukurti pasau
lį, kur nacizmui, fašizmui ir karinei agresijai nebūtų vietose

64 Mes atsisakom pripažinti bet kurią vyriausybę, kuri bet kuriai 
tautai buvo jėga primesta iš bet kurios svetimos valstybės pusės. Kai 
kuriais atvejais gal bus sunku sukliudyti, kad tokia valdžia jėgos pagel- 
ba kokiai tautai nebūtų primesta,. Bet Jungtinės Valstybės tokios valdžios 
nepripažins n

7, Mes manome, kad visos tautos turi teisę laisvai naudotis jurų ke
liais ir turi lygias teises naudotis upių ir kitokių vandenų keliais, o 
taip pat ir tomis upėmis ar vandenų keliais, kurie teka daugiau kaip per
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vieną kraštą*
8» Mums atrodo, kad visos tautų šeimon priimtos Valstybės, turi ly

gias teises verstis verstis pasauline prekyba ir naudotis žaliavos ištek
liais*

9o Kės manome, kad Vakarų žemyno nepriklausomos valstybės turi be■įsi
kišimo iš pašalinio pasaulio veikti kaip geros kaimynės išvien ir savo ' 
bendras problemas išspręsti pačios*

10, Mes tikim, kad pilnas ekonominis bendradarbiavimas tarp tautų, 
mažų ir didelių, turi lemiamos reikšmės gyvenimo būklės pagerinimui visa
me pasaulyje ir įgyvendinimui laisvės nuo baimės ir laisvės nuo skurdo.

11, Mes nuolatos stengsimės padėti įsigalėti žodžio ir tikėjime lais
vei visose taiką mylinčiose pasaulio dalyse,

12, Mes esame įsitikinę, kad taikos išlaikymas reikalauja Suvienytų 
valstybių organizacijos, susidedančios iš visų taiką mylinčių tautų pasau
lyje, pasiryžusių, Jei reikėtų, imtis Jėgos, kad tik-išsaugo Jus taiką.

Prezidentas Trumanas palietė savo kalboje ir atominės bombos reikalą 
nurodydamas, kad ji stato Jungtinėms Amerikos Valstybėms didesnių reikala
vimų, negu prieš 6 mėnesius buvo manyta* Dėl jos būsią tariamasi su D. Bri
tanija’ ir Kanada, bet jos pagaminimo paslaptis nebūsianti išduota pašali
nėms valstybėms.

ŠVEDIJOS POLITIKA PABĖGĖLIŲ ATŽVILGIU

Vakarinis Stockholmo dienraštis Expressen nagrinėjo savo vedamajam 
lapkričio 4 dc Švedijos pokarinę politiką pabėgėlių atžvilgiu. Laikraštis 
pažymi, kad pabėgėliai iš įvairių kraštų, radę Švedijoj užuovėją nuo. tero
ro ir skurdo ir čia atkutę, apleisdami šį kraštą, Jaučia savo šeimininkams 
didelio dėkingumo. Tačiau ne visi galėjo grįžti, iš kur atvyko, nes dauge
lio laukia didelė nežinia, Expressen pabrėžia:

"Baltijos pabėgėliai kreipia ypatingą mūsų dėmesį, Jų buvimas čia 
ginčyjamas, pageidavimas,kad jie mus apleistų, buvo iškeltas visu aiškumu. 
Bet tuo būdu buvo galima ryškiai registruoti ir mūsų visuomenės nusistaty
mą, Jis rodo bendrą ir aiškų pageidavimą, kad Baltijos pabėgėliams butų 
leista naudotis globa, kol jie skaitosi su vaišingumo taisyklėmis ir kol 
jtį tarpe neiškyla žmonės, sudarą išimtiną nacistų grupę, kuriai nei val
džios organai, nei vieninga opinija svetingumo teisių nepripažįsta" 

Laikraštis neslepia, kad Baltijos pabėgėlių buvimas Švedijoj sudaro 
valdžiai politinių sunkumų, bet, esą, žmoniškumas reikalauja, kad^tie sun
kumai būtų pakelti ir kad nebūtų nusileista kokiems dienos apskaičiavimai s«

Nėr abejonės, kad lietuviai pabėgėliai jaučia maloniai švedų tautai 
ir Jos žmoniškumo principų sargyboje stovinčiai vyriausybei nepaprasto dė
kingumo, Mūsų iš Stutthofo čia išsigelbėję kankiniai labai greitai atsi- 
gavovkūnu ir dvasia. Visų lietuvių pabėgėlių Švedijoj sustiprėjo tikėji
mas žmogaus aukšta paskirtimi ir atgijo viltys, kad netolimoje ateityje 
tautų ir Valstybių santykius vėl pradės tvarkyti teisingumo ir teisės bos
niai ir kad visa, kas piktos jėgos pagelba buvo padaryta bloga, bus paša
linta ir atitaisyta.

Su labai mažomis išimtimis lietuvių tautai buvo svetima tiek fašizmo 
ir nacizmo, tiek ir bolševizmo klaikioms idėjoms. Tų idėjų nešėjų nepate
ko švedijon nė vieno, o ir iš viso, jei kas lietuvių ir buvo kuriomis Jų 
užsikrėtęs, tai jau čenai prablaivėjo.

o -o -o -o -o -o-o -o -o -o

10



- 11 -

leks andraVi či u s

SUKILĖLIAMS

Jūs kritote kniūpšti ir kaip pakliuvo 
Gimtinės žemę kūnais dengdami...
Jūs įsikūnijus šventa lietuvio 
Svajonė, amžių amžiais nerami.

Ir jūsų kraujas sunkėsi į įsčių, 
Išleidusį gyveniman, kur gal 
Gailėdamas, kaip motina, jaunysčių 
Šiandieną jus pasišaukė atgal.

Pasišaukė milžinkapiais dabintis, 
Pasididžiuot jaunyste ir svaja 
Prieš tą, kurs ją panoro prirakinti 
Siaubingame vergijos rūsyje.

Tebūnie tad lengva jums ta žemelė, 
Tebūnie amžių miegas jums saldus, 
Į ateitį kapais nutiesę kelią, 
Išrašę auksu amžinus Vardu si

Neverkite, motinos^ kapus apstoję 
Neliekit ašarų karčių nūnai — 
Tėvynei mūsų auštantį rytojų 
Atskleidusieji miega jos sūnai.

Kiekvieną kart, kada brangiai tėvynei 
Nelaimės sielvartas širdy sugels, 
Jie iš visų skaitlingų kapinynų 
Visi kaip vienas žygiui prisikels.

Pakilę eis, lyg Vandenys ištvinę^
Ir sems ir griaus jie viską prieš save. 
Ir eis su jais nesuskaitytos minios - 
Visa skaitlingų žygių Lietuvai
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ŠIS TAS IŠ PASAULIO

RINKIMUS DANIJOJ LAIMĖJO DEŠINIOSIOS GRUPES-^Spalio JO d. Vyko Da
nijoj rinkimai į Folketing, tautos seimą, Buvo laukta, kad panašiai kaip 
Anglijoj ir Norvegijoj rinkimus laimės kairieji., Ypatingai komunistai tu
rėjo didelių vilčių* Rinkimų daviniai yra tokie: konservatoriai gavo 26 
atstovus /nustojo 5/, ūkininkų sąjunga J8 /laimėjo 10/, radikalai 11 /nu
stojo 2/, vienybininkai 4 /laimėjo 1/, teisės sąjunga J /laimėjo 1/, fM- 
rdjiečiai 1 /ir anksčiau tiek turėjo/, socialdemokratai 48 /pralaimėjo 
18/, komunistai 18 /anksčiau nieko neturėjo/, Folketing turi viso 150 
atstovų* Socialdemokratai drauge su komunistais turi tik 66 vietas.

RINKIMAI VENGRIJOJ, Lapkričio 4 d, vyko rinkimai Vengrijoj. Daly
vavo 6 kandidatų sąrašai. Maršalas Vorošilovas, Sovietų karinės administra
cijos galva Vengrijoj, buvo reikalavęs, kad rinkimai eitų vienu sąrašu, 
bet vengrai vieningai tokioms užmačioms pasipriešino. Rinkimų rezultatai 
dar nežinom’!.

ATTLEE VYKSTA WASHINGTONAN, Lapkričio 9 d, Anglijos ministeris pir
mininkas Clement Attlee, lydimas aukštų karininkų ir atominės energijos 
specialistų, vyksta Washingtonan konferencijai su A.J.Valstybių prezi
dentu Harry S. Truman, Spėjama, kad konferencija truks dvi savaites ir 
pirmoj eilėj lies atominės bombos paslapties išlaikymą, Bus drauge ap
tartos ir kitos tarptautinės problemos.

VIDAUS KARAS KINIJOJ. Lapkričio 5 d, žiniomis iš New Yorko ir Šanc
hajaus, kinijoj visu smarkumu užvirė karas., tarp vyriausybės kariuomenės 
ir komunistinių jėgų. Apskaičiuojama, kad mūšiuose dalyvaują 5 milijonai 
karių.

GEN, EISENHOWERIS LANKĖSI PAS BALTIJOS PABĖGĖLIUS. Gen. Eisenhoweris 
lankėsi Baltijos pabėgėlių stovykloj Mūnchene, Lohengrino g-vėje /DP Cen
ter Nr. 1./, lydimas visos militarinės svitos, jų tarpe ir J. armijos še
fo gen. Peteno.

Gen. Eisenhoweris, susipažinęs su Baltijos pabėgėlių gyvenimu ir rei
kalais, pasakęs, kad suprantąs jų būklę labai gerai, Jis teiravosi apie 
žemės ūkyje dirbančiųjų skaičių Latvijoj ir Sietuvoj, pridurdamas, kad 
darbo klausimas labai svarbus, nes gyvenimas stovyklose negalės būti am
žinas. Atsisveikindamas jis taręs: ''Būkite kanrūs, nenustokite tikėjimo. 
0 viskas bus gerai'.'

Aukštąjį svečią sekė ištisa fotografų armija. Lankymasis tęsėsi 
maždaug vieną valandą.

r p^TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTr

SKAITYTOJAMS

Dėl lėšų stokos ir kitų nenumatytų kliūčių SVETUR Ns 5 negalėjo išei
ti kaip turėjo spalio 20. Šį numerį užtai išleidžiame truputį padidintą - 
dvigubą. Tikinės, kad toliau tokios kliūtys nepasitaikys.

Savo malonius skaitytojus prašome pavėlavimą mums dovanoti.

Stockholmo lietuviai

TTrPTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT’^TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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Šveicarijos lietuviai studentai sveikina

Šveicarijos lietuviai, studentei atsiuntė Švedijos lietuviams stu-' 
dentans sekantį, sveikinimą;

Viena mintis ir tas pats visų troškimas - grįžti ir atkurti lais
vą Tėvų Salį - jungia ir brolius - seses tremtinius svetimuose Sibiro 
toliuose, ir tėvynėje kenčiančiuosius ir visus bėglius, vakarų Demo
kratijų šalyse prieglaudą radusius-.

Tampriau ..kaip bet kada, jungdamiesi tose mintyse ir troškimuose 
su išblaškytos tautos broliais ir sesėmis, mes, lietuviai studentai 
Šveicarijoje, išeidami į studiją darbo naują barą - 1945/46 metų žie
mos semestrą, siunčiame nuoširdžius musų pirmuosius sveikinimus bro
liams ir sesėms studentans-ėms lietuviams Švedijoje ir k v i e č i a - 
m e nuoširdžiu bendradarbiavimu musų darbe ir siekiuose kartu grįsti 
kelią į 1 a i s v ą

Lietuvą!

Zuerich, Šveicarija,
1945 m. spalio mėn. 10 d.

KAIP GYVENA LIETUVIAI STUDENTAI ŠVEICARIJOJ

Iki 1945m. balandžio mėn. be vieno kito dar prieš karą Šveicarijoj 
gyvenusio lietuvio gal porai dešimčių lietuvių buvo pasisekę pereiti sie
ną, ir bendras jų skaičius tuo metu buvo 33. Balandžio mėnesį šis skai
čius prašoko porą šimtų. Iš minėtų 33 septyniolikai buvo suteikta gali
mybė Zuericho Politechnikume ir Universitete pradėti, tęsti arba pagilin
ti studijas. Taigi, pereitą semestrą jau turėjome savų atstovų aukštosio
se Šveicarijos mokyklose. Deja, praėjęs semestras nedaug davė vaisių. Vie
ni pasiėmė per aukštą semestrą sekti, kiti nekreipė į studijų darbą per 
daug didelio dėmesio. Taip, kad darbo suma gavosi visai kuklutė. Kita, 
žymiai didesnė tautiečių dalis, atlikusi karantiną, tuo metu gyveno: 
šeimos - Židinyje-, o viengungiai vyrai - darbo stovykloje. Tarp jų - ke
lios dešimtys studentų, kurie nebegalėjo patekti į aukštąsiąs mokyklas 
dėl pavėlavimo. Darbo sąlygos stovyklose nesunkios^ir valgis pakankamas. 
Laisvės pasigendama, nes suvaržytas važinėjimas,^išėjimas ir ypač darbo 
savo profesijoj susiradimas. Prieinamos beveik išimtinai tik bernų, tar
naičių ar viešbučių tarnų vietos, kurias dėl per didelio išnaudojimo di
desnioji dalis greit meta.

Gražus visų bendradarbiavimas leido ne kartą pasirodyti kultūrinė-
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raig pramogomis šveicarams ir pelnyti jų simpatijas. Nepaprastai daug 
rūpinasi visų lietuvių reikalais p, Min, Turauskas su ponia, p. Kon
sulas Garbačiauskas su ponia, o taip lietuvių draugas p, Studerus, 
Aiškesnio plano ateičiai neturtine, Laukiame, ką padiktuos pasaulio lin
kimui diriguojantis

Šveicarijos mokyklose dėstomoji kalba yra prancūzų arba vokiečių, 
Dauguma mūsiškių pasirenka, žinoma, vokiečių. Politechnikumas savo kur
su beveik visai nesiskiria nuo mūsų V,D,Universiteto technikos mokslų 
programos. Tačiau, karo nematę ir trukdymų neturėję, šveicarai' kietai 
ima, ir dabar tepriima į palyginti žemus semestrus, kadangi praeito 
semestro mūsų kolegų darbas nedavė, kaip minėta, gerų rezultatų. Taip 
yra tik EtTcE, /Eidgenossische Tecląnische Hochschule/, Kituose univer
sitetuose šito nėra. Ten stojantieji pirmieji lietuviai patys gali pas! 
rinkti pagal pajėgumą semestrą, Semestrų tvarka kaip ir pas mus Lietu
voje buvo,

Studentų, įstojusių į aukštąsias Šveicarijos mokyklas, šiuo metu 
yra 34.

Šveicarijos studentų atstovybė yra naujagimė - išrinkta tik 
spalio nėn. 7d,

/Iš Šveicarijos studentų atstovybės 
laiško/,.

ŠVEICARIJOS STUDENTŲ LIETUVIŲ ATSTOVYBE prisiuntė Lietuvių Studen
tų Švedijoj Atstovybei visų Šveicarijoj esančių lietuvių sąrašą. Jei 
kas iš kolegų mano, kad lietuvių Šveicarijoj tarpe gali būti jo gimi
nių, pažįstamų ar draugų, gali tą sąrašą pamatyti Lietuvių Šalpos Ko
mitete, Savaime aišku, 1 Komitetą gali kreiptis ir ne studentai.

Dar kartą visi kolegos prašomi nepamiršti, kad AKADEMINIO SKY
RIAUS turiningumas priklauso tik nuo mūsų visų bendradarbiavimo jame. 
Deja, iki šiol skyriaus redaktorius iš kolegų dar nieko negavo,,.,

STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
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