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Emigruojantiems
Mieli Tautiečiai,

Su dideliu skausmu palikome sa
vo brangią Tėvynę: mes negalėjome 
pakelti vergijos ir troškome koyoti 
dėl jos laisvės. Gyvendami treuftyje, 
sukūrėme Lietuvių Tremtinių Ben
druomenę, kuri ligi šiol tebesaugo 
mūsų gerą vardą, stengias išlaikyti 
mus sveikus ir pajėgius, rūpinasi 
mūsų švietimo, kultūros, kulto ir so
cialiniais reikalais, ugdo tautinį soli
darumą, demokratinę sąmonę, darbo 
meilę ir talkininkauja mus globojan
čioms įstaigoms bei administracijai.

LT Bendruomenės globoje mes iš
gyvenome pirmąjį savo tremties lai
kotarpį. Mūsų tolimesnis buvimas 

• Vakarų Vokietijoje nebeįmanomas, ir 
mes keliamės į užjūrio kraštus ir 
saugesnėse sąlygose tlęsime kovą dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės, saugosi
me tautinę gyvybę, kad ją sugrąžin
tume laisvam gyvenimui prisikelian
čiai iškankintai Tėvynei.

Vakarų Vokietijoj stovyklose gy
vendami, jautėmės savųjų tarpe ir 
galėjome netrukdomi gyventi savo 

. tautiniu gyvenimu, o išsibarstę po 
platųjį pasaulį daugelis mūsų neteks 
savų mokyklų, spaudos, knygų ir at
sidurs visai skirtingose ir neįprastose 
sąlygose.

Atsižvelgdamas į tai, kiekvienas 
lietuvis tremtinys, emigruojąs iš Va
karų Vokietijos ar joje pasiliekąs 
turi:

1. Visada būti pavyzdingu lietuviu 
ir garbingai reprezentuoti Lietu
vių Tautą.

2. Nesudaryti tautiniu atžvilgiu 
mišrių šeimų, nes tai yra pati 
didžioji nutautėjimo priežastis.

Jungtinė Europa
kietija, Austrija, Gudija, Ukraina irmius, o vėliau ir politinius 
Rusija, suprantama demokratinė, o 
ne teroristinė, turės taip pat spren
džiamą žodį. Pridėjus Jugoslaviją ir 
Albaniją, turėsime taip pat šešiolika 
valstybių, kurios ne vien skaičiumi 
sudaro pusę Europos. X

Ūkio srityje daug padaryta teore
tiškoje plotmėje. Benelux muitų są
junga dar laukia įgyvendinimo. Ta
čiau nelūkuriuojant jau sudarytos 
naujos: Prancūzijos-Italijos, skandi
naviškoji Švedijos-Norvegijos-Dani
jos, o šiaurinėje Afrikoje ketvirtoji 
sąjunga. Jomis siekiama ūkiškos 
vienutės vakarinėje Europoje.

Kultūrinėje srityje milžiniški už
daviniai tegali būti įgyvendinti su
tarus kitais, gyvybiniais reikalais.

Kaip bus sukviestas Europos sei
mas, sudaryta vyriausybė, kas ją pri
žiūrės, kas rūpinsis teisingumu ir 
saugumu — yra "svarbūs klausimai. 
Dėl jų nereikėtų ilgai ginčytis, o 
ypač, kas svarbiau: seimas ar vy
riausybė?

Praeities patirtis. Anuomet rašiau 
apie Europos sąjungos mintytojus, 
kurie kėlė mintį, vedančią vienybėn, 
amžiams slenkant. Čia bandysiu pa
minėti sąjungas, kurių vardai užtin
kami Europos istorijoje. Valstybių 
federacijos — sutelktinės valstybių 
sąjungos — pirmiausia užtinkamos 
Graikijoje. Istorinė Graikija taip pat 
buvo individualistinė, suskilusi, o at
skiri miestai tarpusavyje nesutarė.

Nūdienį pasaulį slegia sutemos, 
nesutarimai ir glūdžiame užkulisyje 
nuolat kurstomas beprotiškumas. Sai
kas prarastas. Grėsmė didėja. Pa
vergtas pasaulis sukaustomas, o lais
vasis telkiasi. Šioje srityje didžiau
sia pažanga toje Europos dalyje, kuri 
vadinasi laisvą. Kurį metą trypta, 
bet pastaruoju sparčiai žengiama 
pirmyn. Ne skambūs šūkiai, bet gy
venimiškoji tikrovė telkia Europos 
kraštus. Pernai gražiai aidėjo ap
stybė šūkių. W. Churchill, kurį gali
ma vadinti pokarinio tarpsnio baro
metru, taria: „Sprendžiamoji valanda 
artinasi“. Cl. Attlee tvirtina: „Pir
myn, kol nevėlu“. H. Spaak nurodo: 
„Mūsų paskutinis laimikis.“ Gi H. 
Brugmans, jungtinės Europos sąjū
džio pirmininkas, priduria: „Mūsiš
kis išsiblaškymas yra kitų tvirtybė 
ir laimėjimas.“

Haagos ir Interlaken, Londono ir 
Paryžiaus konferencijos daug klau
simų išaiškino, tačiau liko apstybė 
nesutartų. Europos organizacija, 
apimtis, turinys tik dabar pradeda 
ryškėti.

Didesnės apimties politiniai klau
simai palikti ateičiai. Kiekvienam 
turi būti aišku, kad jie tegali būti 
svarstomi ir sprendžiami, kai bus iš
laisvinta rytinė Europa. Tarkime, kad 
rytinės Europos geografinės sienos 
yra neaiškios, bet neginčytina, kad 
Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, 
Lenkija, Čekoslovakija, Vengrija, 
Rumunija, Bulgarija, pagaliau Vo-I Anuomet pirmiausia bandė tikybi-

aiškinti ir išeities ieškoti miestų at
stovai — amphyctions. Taip atsirado 
Amfictijonijos — Delfų ir Delos są
jungos. Vėliau iškilo achaiškos, eto- 
liškos, likiškos karinės sąjungos, apie 
kurias Montesquieu kalbėjo su pasi
didžiavimu. Paminėtinos etruskų 
Lumonija ir lotyniškoji Latiumo są
junga. Pastaroji buvo nušluota Ro
mos imperijos, kuri buvo imperia
listinė, bet federalistinė.

Daugeliui šimtmečių praslinkus, 
europinis federalizmas prasiskverbia 
Olandijoje XVI—XVII amžiuose, Vo
kietijoje — Viduramžiuose, Hanzos 
organizacijoje ir vėliau įvairiuose 
Reicho tarpsniuose. Šveicarija per 
600 m. sukūrė trijų skirtingų tautų 
federaciją, kuri organiškai subręsta. 
Už Europos sienų užtinkame kraštų, 
kuriuose gali sugyventi įvairios tau
tybės. Jų paminėtina Kanada.

Nūdienis bandymas Europoje bū
tų pats stambiausias. Jam stoja sker
sai kelio apsčiai kliūčių, o ypač eu
ropinis nacionalizmas ir individua
lizmas. Jie yra po šo karo daug kie
no pasmerkti, bet aštriausius žodžius 
sviedė tas pats W. Churchill. Kai 
Europos sąjungos mintis brandina
ma, pirmiausia reikia aptarti euro
pinio sugyvenimo pradus: atskirų 
tautų tarpusavi sugyvenimą, politinį 
ir ūkišką santykiavimą. Čia užklum
pame valstybes suverenumo proble
mą, kuri anksčiau dažnai Europos

(Nukelta į 4 pusi.)

Kodėl reikia remti 
spaudą?

... Moderniškieji • laikai laisvose 
šalyse leidžia mums naudotis puikiu 
įrankiu kalbos ir žodžio srityje. Tas 
įrankis yra spauda. Gera ir sava 
spauda mums papildo žodyną, atgai
vina ir praturtina sakinius, atsklei
džia žodžio meną ir poeziją. Skaity
dami mes, tartum, patys gražiau ima
me kalbėti. Sąmoninga ir tautiškai 
susipratusi spauda mums teisingai 
informuoja ir orientuoja, teisingai 
nušviesdama mūsų gyvuosius reika
lus ir jų padėtį didžiojo pasaulio die
nų srovėje. Sava spauda turi gyventi 
savo tautos rūpesčiais, jungti visus į 
laisvės atgavimo talką, stiprinti mū
sų išlikimą ir sąmoningumą, kad lie
tuviškasis genijus vėl sužibėtų mie
loje Tėvynėje ir savo spinduliais šil
dytų tautiečius po visą šitą žemę.

Visur išeivijoje spaudos išlaikymas 
yra brangus ir sunkus,-bet dar sun
kiau gyventi tautai be jos. Tą mes 
gerai atsimename iš paskutiniojo ka
ro metų patirties. Todėl skaityti 
spaudą, dalyvauti joje ir ją remti jos 
kovoje už mūsų pačių išlikimą yra 
antroji mūsų šventa pareiga, ir tos 
prievolės niekumet neužmirškime...

(J. Antanaitis, 
„MUSŲ LIETUVA“)

Atomo komisariato šefas
Norvegų konservatorių „Aftenpo

sten“ komentuoja Molotovo paskyri
mą sovietų atominių tyrimų virši-

S N^kyti gimtoslos kalbos sve- Dean AchUSOU:
timybėmis ir savo vaikus išmo
kyta gerai lietuviškai kalbėti.

4. Būtinai priklausyti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei.

5. Prenumeruoti bent vieną lietu
višką laikraštį.

6. Aktyviai dalyvauti kovoje dėl 
Lietuvoj laisvės.

7. Būti tolerantišku ir nesivaidyti

Vyriausybės pareiga - imtis skubios 
akcijos Š. Atlanto srityje

su savo tautiečiais dėl menknie
kių, gerbti kitų įsitikinimus.

8. Atjausti ir gelbėti į vargą pate
kusius savo tautiečius.

9. Nepamiršti savo Tėvynės ir, kai 
tik bus galima, grįžti, nors svetur 
būtų ir gresnis gyvenimas.

M. Savo pajėgomis neįstengiant grįž
ti į Tėvynę, šauktis P.L.B.-nės 
pagalbos.

LTB Centro Komitetas

„DIDŽIOJI VERGŲ PREKYBA“
UP iš Londono praneša, kad 

„Pravda“ parašiusi, jog IRO, J.Tautų 
remiama, vykdanti „milžinišką ver
gų prekybą“ vyriausioje Bad Kissin- 
gene būstinėje, Vokietijoje.

Straipsnis buvo perskaitytas per 
Maskvos radiją šitaip sakant: „At
stovai iš Pietų Amerikos kraštų, Ka
nados, Australijos, JAV, Britanijos 
it Belgijos atvyksta čia kaip vergų 
pirkliai ir eina į vergų prekyvietę, 
kaip tai buvo senovėje. Jie čia at
vyksta vienu vieninteliu tikslu — 
verbuoti, nusipirkti tinkamą prekę, 
verčiant badauti, gąsdinant benamius 
žmones, gyvenančius DP stovyklose. 
Amerikos reakcija naudoja DP sto
vyklas kaip milžinišką prekyvietę... 
IRO tapo vergų pirklių organizacija.“ 
(NYKT)

Atlanto paktą pateikdamas sena
tui ratifikuoti, JAV užsienių reikalų 
ministeris Dean Acheson padarė įdo
mų pranešimą, kuris nušviečia Ame
rikos užsienių politiką ir kuriame 
gana aiškiai išreikštas Amerikos no
ras taiką sukurti ir ją išlaikyti. Pir
miausia ministeris nurodė, kad At
lanto paktas Amerikos neįpareigoja 
siųsti daugiau kariuomenės į Vakarų 
Europą nesant agresyvinio akto. Jis 
reikalavo senatą ratifikuoti paktą ir 
karinės pagalbos programą, kaip di
džiausią „taikos viltį“.

Laisvieji Europos kraštai turi tę
sti savo atsistatymo pastangas. Mi
nisteris priminė, kad Europos tautose 
iššaukė nesaugumo jausmą Rusijos 
„ciniškas elgesys“ ir todėl jos turin
čios’ teisę pačios apsispręsti, kaip 
joms pasielgti. Jis pridūrė: „Huma
niškosios laisvės, kaip kad jas pa
saulis supranta, yra panaikintos vi
soje eilėje sričių. Ekonominės pro
blemos nesprendžiamos tarptautiniu 
bendradarbiavimu, bet tvarkoma 
diktuojant. Tie patys metodai mė
ginama įsprausti kituose kraštuose, 
vykdant propagandą ir per komu
nistų partiją, mėginant užblokuoti 
tarptautines bendradarbiavimo pas
tangas ekonominėje srityje, naudo
jant nervų karą ir kai kuriais atve-

Vakarų vienybė apsaugos nuo trečiojo karo
PAREIŠKĖ LORDAS VANSITTARTAS PARYŽIUJE

Lordas Vansittartas, buvęs britų 
užsienių reikalų ministerijos diplo
matinis patarėjas, Paryžiuje kreipėsi 
į Vakarų Europos tautas dėl vieny
bės, kad tuo būdu būtų išvengta tre
čiojo karo. Pasak jo, dviejų pasau
linių karų nebūtų buvę su Vokietija, 
jei Britanija ir Prancūzija būtų su
jungusios savo jėgas į solydžią są
jungą. V. Europos tautos, remiamos 
JAV, galėtų išvengt} trečiojo pasau
linio karų, jei susijungs į opoziciją 
lirk'š Rusijos ekspansijos grėsmę.

„Mes visi tikime, kad trečioji ir

paskutinioji tragedija gali būti iš
vengta“, sako jis. „Bet kas beįvyktų, 
mes esame Vakarų sūnūs ir mes bū
tume kalti, jei išduotume savo di
dingą paveldėjimą.“ Vakarų Europai 
negalima būtų pasilikti neutraliai, 
jei įvyktų karas tarp JAV ir Rusijos.

„Mes turime nieko nesigailėti dėl 
Atlanto pakto sąlygų, sako jis. Dėl 
Amerikos siekimo Vokietijos ūkio 
sutvarkymo, lordas buvo išreiškęs 
nepasitenkinimo. Vokietijai vieta 
Europoje bus tik tada, kai ji įrodys, 
jog jau atsisakė nacionalizmo.

Į jais plonai pridengtu jėgos grasi- 
I nimu".

Acheson pabrėžė, kad paktu už
dėtos tarpusavio apsigynimo pareigos 
neverčia Amerikos automatiškai įsto
ti J karą, jei vienas kuris pakto sig
natarų tautų būtų ginkluoto užpuo
limo auka. „Tik kongresas tegali pa
skelbti karą“, sako jis. „Vyriausy
bės pareiga būtų imtis skubios vei
klos atstatyti ir palaikyti saugumui 
Š. Atlanto srityje. Tas sprendimas, 
žinoma, būtų padarytas suderinant 
su konstitucine procedūra.“

„Jei mes vėl būtume iššaukti gin
kluoto užpuolimo, kaip kad du kartu 
įvyko šiame amžiuje ir sukūrė pa
saulinius karus, — aš manau, kad 
geresnės veiklos, kuri būtų efektyvi, 
nėra be ginkluotų pajėgų panaudo
jimo.“ (DM)
AMERIKA NELAUKS NERIBOTAI

JAV užsienių reikalų ministeris 
Acheson Amerikos laikraščių leidėjų 
draugijos pobūvy pareiškė, kad jeigu 
Vokietijos klausimu pbsitarimai tarp 
keturių galybių prasidėtų, JAV darys 
viską, kad įvyktų susitarimas. Ta
čiau vykdant pasitarimus, nebus pa
aukoti pagrindiniai saugumo ir nau
dingumo 45.000.000 vokiečių reikalai.

Kartu ministeris pridūrė, kad kol 
tie pasitarimai vyks ir kol bus susi
tarta, Vakarų Vokietijos programa ir 
toliau bus vykdoma ir tuo būdu jos 
vyriausybės sudarymas nebus nu
delstas. Be to, JAV nėra pasiruošu
sios neribotai laukti keturių pajėgų 
susitarimo.

Prezidentas Trumanas pasitaręs 
su Dr. Jessup, kuris veda pasitari
mus su Sovietų atstovu MaŪku, pa
reiškė, jog jei jis netikėtų tikru pati
kinimu, duotu Sovietų atstovo Dr. 
Jessupui, JAV nebetęstų pasitarimų. 
Iš to išplaukia, kad Berlyno bloka
dos klausimas bus išspręstas teigia
mai. (AP)

VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS 
ĮSPĖTAS

Pranešama, kad J.A.Valstybės De
partamentas gavęs formalų įspėjimą,

jog dabartiniai pasitarimai su rusais 
dėl Berlyno blokados nereiškia So
vietų Sąjungos iš esmės politikos pa
keitimo.

Berlyno blokados atpalaidavimas 
nerodąs, kad Sovietų Sąjunga atsi
sakytų nuo vilties išplėsti komuniz
mą visame pasaulyje, pareiškė se
kretoriaus asistentas p. John E. Pen- 
sifoy. Anot jo, Sovietų Sąjunga nori 
matyti savo sistemą išplėstą visame 
pasaulyje. Komunistai dirba kiek
viename pasaulio krašte. „Berlyno 
blokada gali būti nuimta, bet aš ma
nau, jog daugumas žmonių pasaulyje 
paskutines pastangas priima atsar
giai, kad nebūtų apgauti, jei šios pas
tangos nesiekia tikro susidomėjimo 
pasaulio taikos palaikyme“, pareiškė 
sekr. asistentas. Tuo oficialiu pareiš
kimu nurodoma, jog JAV užsienių 
politikos pagrindai lieka nepakeisti. 
(NYHT)

ninku ir pastebi: „Savo ramybe ir 
tariamai neišsenkančia energija Mo
lotovas yra bene geriausias Krem
liaus organizatorius. Mokslininkams, 
kurie dabar Molotovo žinioje dirba, 
vadovauja profesorius Kapica, savo 
laiku buvęs žymaus britų mokslinin
ko lordo Rutherford asistentu Cam
bridge. Jo artimiausi bendradarbiai 
yra prof. Bogoliubov ir fizikai Sko- 
belcin bei Landsberg, abu gavę Sta
lino premiją už savo nuopelnus ato
mo tyrimo srityje. Atominė bomba 
yra paslaptis, kurią saugo specialus 
MDV skyrius, vad CHON. Slo sky
riaus viršininku yra Lavretij Pavlo- 
vlč, kuris 25 metus išbuvo Stalino 
asmeniniu „sargu“. Iš kitų žmonių 
kuriems pavestas uždavinys saugoti 
atominės bombos paslaptį, minėtinas 
Beria. Jo įsakymu Atomgrado mie
stas apsuptas 20km plačio saugumo 
stas apsuptas 20 km pločio saugumo 
nenutrukstamu diržu, o šitos zo
nos viduje 50.000 žmonių neturi nė 
menkiausio susisiekimo bei susižino
jimo su likusiu pasaulių. Atomo mie
stas yra Uralo srityje. Molotovas ir 
Beria, abu dideli užsispyrėliai, pa
dės, be ąbejo, visas savo jėgas, kad 
tik prieitų prie atomo paslapties iš
naudojimo“, — baigia laikraštis „Af
tenposten“.

Lietuvių dailės paroda gegužės 21-22 d. New Yorke
TOMIS DIENOMIS ĮVYKS IR TAUTINĖS SROVĖS SEIMAS

Didžioji lietuvių dailės paroda, 
kuri iš Hanau buvo į JAV pasiųsta 
balandžio 8 d., New Yorką pasįeks 
tik gegužės 2 d. O ankščiau buvo 
tikėta, kad ji New Yorką galės pa
siekti balandžio 24 d. Todėl visi 
numatymai, kad paroda jau gegu
žės I d. galės būti atidaryta, ne
pasitvirtino. Dabar jau tvirtai nu
statyta, kad parodos atidarymas įvyks 
gegužės 22 d. Tam laikotarpiui ati
dedamas ir tautinės Amerikos lietu
vių srovės seimas. Norima, kad iš 
visų Amerikos kampų suvažiavusieji 
galėtų parodą pamatyti ir vėliau pri
sidėti prie jos kilnojimo po didžiuo
sius JAV centrus.

Parodos priėmimui uoste ir jos 
surengimui New Yorke, sudalyta 
speciali komisija. Į tą komisiją, be 
dailininkų Kiaulėno, Dobužinskio ir 
Vijeikio, įeina I. Trečiokienė, Pr. La
pienė, V. Tysliavienė ir O. Valai
tienė.

1 Paroda JAV lietuvių tarpe, kiek 
galima pastebėti iš naujausių laikraš
čių yra labai didelis susidomėjimas. 
Įvairiausiomis progomis raginama tą 
parodą visokeriopai garsinti, ją remti 
ir tuo tikslu visi kviečiami į talką. 
Norima, kad plačioji Amerikos visuo
menė pamatytų lietuvių tremtinių 
dailininkų darbus ir pilnai susipažin
tų su lietuvių daile. Dedamos, pas
tangos, kad parodą galėtų pamatyti 
įvairūs Amerikos valdžios pareigū
nai, kurie šiandien vadovauja Ame
rikos gyvenimui.

Apie parodos perkėlimą ir tauti
nės srovės ėmimas! ją rengti bei vi
sus kaštus padengti, „Dirva“ rašo 
balandžio 22 d. numeryje:

„Dailės parodos perkėlimas į Ame
riką jau didelis mūsų tautos kultūros 
turto apsaugojimo ir tautiniams rei

kalams panaudojimo žygis. Šios pa
rodos atgabenimas ir parodymas pla-

(Nukelta i 3 pusi.)
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IRO susirūpino tremtinių mokyklomis
CENTRINIŲ KOMITETŲ KYŠIŲ KARININKAIS, ĮVYKUSI IRO VYR. 

BŪSTINĖJE
KONFERENCIJA SU TAUTINIŲ

S. m. balandžio 27 d. IRO vado
vybės sušauktoje konferencijoje bu
vo svarstomi šie klausimai:

IRO vadovybė pranešė tautiniams 
ryšių karininkams, jog yra susirū
pinta atskirų tautinių grupių švieti
mo reikalais. Nors iki šiam laikui 
IRO vadovybė rodė mažo susirūpi
nimo išvietintų asmenų švietimo rei
kalais, bet ateityj bus daroma žygių 
padėti centriniams tautiniams komi
tetams vykdyti švietimo planą.

IRO vadovybė konstatavo, jog 
įįvietimo srityj atskiros tautinės gru
pės nuveik^ didelius darbus. IRO 
Vadovybei yra žinoma, jog tautiniai 
vienetai turi suorganizavę gerą švie
timo schemą. Kad jiems padėtų 
IRO paskyrė prie Vyr. Būstinės švie
timo reikalams konsultantą (Mr. Ho
liday), iš kurio ateityj visos tautinės 
grupės per savo ryšininkus galės 
gauti patarimų ir paramos švietimo 
reikalams.
ŠVIETIMO KONSULTANTO SAM

PROTAVIMAI
Po šio įvado žodį ėmė Mr. Holi

day, kuris pasveikinęs ryšininkus, 
išreiškė savo pasitenkinimą, jog jam 
bus malonu bendradarbiauti su at
skiromis tautinėmis grupėmis. Buvo 
galvota, jog toks švietimo skyrius 
turėtų veikti Genevoje, bet Mr. Ho
liday samprotavimu, bus raciona
liau, jei jis įsisteigs amerikiečių zo
noje. Jis pažymėjo, jog IRO sąma
toje yra numatyta tam tikri kreditai 
švietimo reikalams, bet turint galvo
je, kad tie kreditai yra skirti tvirta 
valiuta, vargu, ar skirtas sumas bus 
galima perkelti Vokietijon. Švieti
mo konsultantas mano, kad jam pa
siseks aprūpinti mokyklas vadovė
liais, inventorium ir rašomąja me
džiaga. Jis kalbėjo apie reikalingu
mą unifikuoti mokslo vadovėlius ir 
mokyklų programas pritaikinti dau
giau praktiškam gyvenimui. „Nors 
aš neneigiu klasinio išsilavinimo“, 
tęsė Mr. Holiday, „bet šių dienų gy
venimas verčia paruošti išvietintą 
asmenį-mokinį kasdieniam praktiš
kam gyvenimui, į programą įvedant 
daugiau amato bei rankdarbių, o taip 
pat kreipiant didelį dėmesį į kalbas, 
ypač į anglų kalbą. Todėl Mr. Holi
day norėtų susipažinti su visų tau
tinių grupių švietimo programomis 
ir, reikalui esant, atitinkamai pako
reguoti.

Į šią konferenciją specialiai at
vykęs iš Genevos Welfare skyriaus 
Mr. Pierce, kuris savo kalboje pažy
mėjo, kad IRO Centras Genevoje su
sirūpino švietimo reikalais ir yra pa
siryžęs pagal aplinkybes padėti. Taip 
pat kalbėjo ir karitątyvinių organi-

rium ir kitomis priemonėmis taip, 
jog kalbėti apie aprūpinimą tautinių 
mokyklų vadovėliais yra jau per vė
lu. Mes jų turime pakankamai. Be 
to, kadaise UNRRA buvo susirūpi
nusi vadovėlių reikalu, bet tas dar
bas, tiek daug kainavęs, mažai nau
dos atnešė mūsų mokykloms.

Mūsų didžiausias rūpestis, kad 
mes nepajėgiame visiems mokyto
jams mokėti bent minimalių atlygi
nimų. Pagal veikiančią praktiką, 
mūsų mokytojai gauna žymiai ma
žesnius atlyginimus iš vokiečių ūkio 
negu vokiečių mokytojai, skaitant 
25 mokiniams vieną mokytoją. Tas 
principas gal šiek tiek pritaikomas 
pradžios mokykloms, bet jokiu būdu 
vidurinėms mokykloms bei gimnazi
joms. Dabar IRO mokyklinį amžių 
skaito nuo 3 iki 16 metų. Tas am
žius jokiu būdu nesutalpina mūsų 
jaunuomenės, siekiančios aukštesnio 
mokslo. Be to, 16 metų jaunuolis ar 
jaunuolė, neturėdami tinkamo užsiė
mimo, genda ir tokiu būdu yra eks
ponuotas į kriminalinio pobūdžio po
elgius.

Toliau bendrais bruožais išaiš
kinta mūsų vidurinių mokyklų cha
rakteris ir jis palygintas su JAV vei
kiančia švietimo sistema, užakcen
tuojant, kad mūsų abiturientai turi 
pakankamai žinių studijuoti užsienio 
aukštosiose mokyklose — universi
tetuose. Mes turime žinių, jog mūsų 
abiturientai, baigę tautines gimnazi
jas, yra priimami į S. Amerikos ir 
kitų pasaulio kraštų universitetus.

Suglaudus IRO Vadovybė prašyta, 
kad ji pasistengtų mokyklinį amžių 
pakelti nuo 16 iki 18 metų ir kad 
mūsų vidurines mokyklas aprūpintų 
tinkamais anglų kalbos mokytojais. 
IRO Vadovybė į tai atsakė, jog iš
keltus reikalavimus ji bandys ten
kinti. ■

Be to, IRO Vadovybei primintas 
ir mūsų mokytoju solidarumas ir pa
sišventimas, kad nedidelius savo at
lyginimus jie sudeda į bendrą „ka
tilą“, iš kurio visi proporcingai dali
jasi, gaudami kartais 25—30“/o nor
malaus, kuklaus mokytojo atlygini
mo, siekiančio vos keleto desėtkų 
markių.

Tasai p~aiškinimas savotiškai pa
veikė į IT.O Vadovybę ir į Mr. Holi
day, švietimo konsultantą.
ŽINIOS, NUO KURIŲ SUTEIKIMO 

PAREIS MOKYKLŲ ŠELPIMAS
Tolimesniam bendradarbiavimui

Mr. Holiday iš kiekvienos tautinės 
grupės yra paprašęs šių žinių:

1. Duoti bendrą schemą mūsų 
švietimo sistemos, pradedant nuo 
švietimo valdybos iki pradžios mo
kyklos ir valkų darželio.

2. Suteikti statistines žinias apie 
vaikų darželius, nurodant, kiek vai
kučių lanko darželį, kiek auklėtojų 
ir kiek yra aprūpinamų auklėtojų iš 
vokiečių ūkio.

3. Dėl pradžios mokyklų prašo 
suteikti statistinius davinius, kiek 
kiekviename skyriuje yra mokinių, 
nurodant mokytojų skaičių, kurie ap
mokami iš vokiečių. Konsultantas 
taip pat prašo suteikti žinias, ar visi 
mokytpjai yra kvalifikuoti; jei ne vi
si, tai nurodyti nekvalifikuotų mo
kytojų skaičių. Be to, Mr. Holiday 
pageidauja, kad jam būtų pristatyti 
vadovėlių pavyzdžiai ir trumpais 
bruožais suglaustą kiekvieno sky
riaus programa ir planas.

4. Tokių pat statistinių žinių rei
kalaujama ir iš progimnazijų bei 
gimnazijų, nurodant kiekvienos kla
sės mokinių skaičių, o taip apmoka
mų iš vokiečių ūkio mokytojų skai
čių. Čia svarbu nurodyti, kiek mo
kytojų reikalinga normaliam darbui 
ir kiek mokytojų visiškai negauna 
atlyginimo. Taip pat prašoma vado
vėlių pavyzdžiai, programos ir planas.

5. Prašoma nurodyti mokslo pra
džia ir jo pabaiga. IRO turinti žinių, 
jog kai kurios tautybės savo mo
kyklų kursą forsuoja ir neišeina nor
malaus mokslo kurso, arba jį išeina 
apgraibomis.

Visos šios žinios turi būti suteik
tos IRO vadovybei kuo kaip grei
čiausiai, ne vėliau š. m. gegužės 20 d., 
nes nuo to priklausys ir pašalpų su
teikimas tautinėms mokykloms. Ka
dangi reikalas yra svarbus, mūsų 
švietimo įstaigų vadovai prašomi vi
sas šias žinias tuojau siųsti mūsų 
Švietimo Vadovybei į Hanau šiuo 
adresu: Povilas Gaučys, Hanau, 
Lamboystr. 84.

Baigus diskusijas švietimo reika
lais, buvo keliami ir kiti DP reikalus 
liečiantieji klausimai.

STOVYKLŲ KILNOJIMAS
Nurodyti netikslumai kilnojant 

stovyklas likviduojamose serijose. 
Kaip pavyzdys, pacituotas Seligen- 
stadtas, kurią aerija projektuoja per
kelti i Giebelstadtą toje pačioje lik
viduojamoje serijoje. Mr. Braude 
pareiškė, jog tai esąs nesusipratimas

D. Mickaliė-Mitkienė

Tėviškė ir Motina
Tokia maža aš palikau savo tėvynę —
Panevėžyje, Ukmergėj, Kaune
Savo mažais žingsneliais pėdsakus jmyniau, 
Ir niekas neišdildys jų, jau ne.
Aš niekad nepamiršiu Girstupio pakrantės: 
Pavasarį ten skindavau purienas ... 
Prabėgo kūdikystė ten lyg šventė. 
Džiaugsmu žydėjo visos dienos.
Dainom ir pasakom, brangi mamyte. 
Tėvynės meilę man širdin {liejai.
Ir šiandien ji man lyg saulutė švyti — 
Jos neužtemdys Jokie tremties vėjai.

Kai aš matau, kai tu liūdi, motute, 
Ir vis kasdien žiūri į tol| nykų — 
Sakai man: ten, kur liko tavoji sesutė, 
Tenai tada širdis manoji liko...

Ir aš menu: tai buvo paskutinį kartą — 
Pro ūžesį, pro minas ir pro tankus, 
Mus išnešei šiapus tėvynės vartų — 
Broliuką mažą ir mane ant rankų.
Man tavo vardas vaivorykštėm tviska. 
Ir tavo skausmo ašara tokia miela... 
Už ją, už nemigo naktis, už viską 
Myliu tave visa širdim, visa siela!
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ir kad Seligenstadto stovykla pasi
liks vietoje. Priminta taip pat ir 
Kasselio-Mattenbergo stovyklos pa
dėtis. Nors pagal susitarimą IRO va
dovybė gavo iš mūs planą, kaip Kas- 
selio stovykla sutalpinti 7 aerijoje, 
nepaisant to, IRO projektuoja šią 
stovyklą perkelti į Austrijos pasieny 
esančią žydų stovyklą. P. Braude 
prisipažino, jog mūsų planą nešiojęs 
3 dienas kišenėje. Jisai pažymėjo, 
jog Kasselio stovykla būsianti per
kelta prisilaikant mūsų nurodyto 
plano.

EMIGRUOJANČIŲ TREMTINIŲ 
BAGAŽAS

Toliau iškeltas klausimas dėl 
tremtinių bagažo, prašant, kad IRO 
išduotų bent pakvitavimą už priim
tus bagažo gabalus. Į tai atsakė 
transporto viršininkas p. Dodge, kad 
jam yra patvarkyta ta prasme ir kad 
ateityje kvitai bus išduodami. Be to, 
jisai suteikė žinių apie bagažo nor
mas, kurias kiekvienas. DP gali pa

zacijų atstovai, pareikšdami didelį 
norą padėti švietimo darbe tauti
niams komitetams,

TIK DABAR SUŽINOTA, KAD 
MŪSŲ MOKYTOJAI DIRBA 

NEGAUDAMI ALGŲ
Į tas kalbas visų ryšio karininkų 

vardu atsakė lietuvių centrinio ko
miteto ryšininkas, kuris, padėkojęs 
už parodytą susirūpinimą, konsta- 
vo, kad nors UNRRA ir vėliau IRO 
mažai kreipė dėmesio, o kai kur net 
kenkė švietimo darbams, vistiek tau
tiniai vienetai - sugebėjo sudaryti ir 
vykdyti planingą švietimo darbą. 
Mums patiems teko spausdinti vado
vėlius, aprūpinti mokyklas invento-

Svarbiausia - lietuvybės išlaikymas
pasikalbėjimas su altc pirmininku v. g. ABRAICIU

Amerikos Lietuvių Tautininkų 
Centras yra viena iš tautinės srovės 
šakų, kuri jungia nemažai gerų pa
jėgų darbui lietuviškoj dirvoj. Adv. 
Vyt. Abraitis jau kelinti metai vado
vauja Tautininkų Centrui ir per ilgą 
laiką turėjo progos gerai pažinti visą 
visuomeninio darbo painumą Ameri
koje. Jis sutiko atsakyti į kai ku
riuos mūsų klausimus, kurie, artėjant 
tautinės srovės seimui, verti ypatin
go dėmesio:
- — Iš Jūsų, kaip ALTC Pirminin

ko, būtų labai įdomu patirti, kokios

Iš Seligenstadto lietuvių stovyklos padangės
S. m. balandžio 25 d. išvyko į pe

reinamąją stovyklą Schweinfurtan 
vykstančiųjų į Ameriką 17 šios sto
vyklos gyventojų. Tame skaičiuje 
išvyko ir šios stovyklos vadovas Kos
tas Gasparaitis. Kol bus paskirtas 
naujas vadovas, pareigas laikinai ei
na p. A. Mūrelis.

Po Velykų švenčių stovykloje pra
dėjo veikti nauji anglų kalbos kur
sai linguaphono principu. Į kursus 
užsirašė dauguma šios stovyklos gy
ventojų. Kursai yra paskirti pagal 
kalbos mokėjimą į 3 grupes. Kursus 
veda p. J. Sprindienė. Tokiu būdu 
šiuo metu stovykloje veikia 3 anglų 
kalbos kursai: privatūs, YMCA-os ir 
Linguaphon. S-tis

gų Leidimo ir Tikrinimo Komisiją ir 
knygyną, prašome rašyti Knygų Lei
dimo ir Tikrinimo Komisijai, Bįs- 
marckkaserne, (14a) Schw. Gmūnd.

DAR VIENA AUKA 
AUSTRALIJOJE

Mums praneša iš Australijos, kad 
Antanas Silkūnas, 23 metų am
žiaus, tragiškai žuvo netoli savo gy
venamos stovyklos. Žuvimo priežas
tis neišaiškinta. Palaidotas Merre- 
din kapinėse. Vokietijoje gyveno 
Schwab. Gmūnd stovykloje.

Jo bendradarbis

Švietimo valdybos knygų 
LEIDIMO IR TIKRINIMO 

KOMISIJA
persikėlė į Schwabisch Gmilndą. Taip 
pat iš Hanau į Schwab. Gmūndą per
keltas ir Centrinis Lietuvių Knygy
nas. Visas reikalais, liečiančiais Kny

VATIKANO RADIJAS KALBA 
LIETUVIŠKAI

S. m. gegužės 7 d. 13,30—14 vai. 
Vatikanas transliuoja lietuvių kalba 
Motinos Dienos minėjimą. Bangos 
ilgis 19,87 ir 31,10 m.

Nepamirškime patys pasiklausyti 
ir kitiems priminti, kada Vatikano 
radijas kalbės lietuviškail

priežastys verčia tautinę srovę per- 
siorganizooti?

— Lietuvių tautinė srovė Ameri
koje .yra sena, bet pilnesnis ir aiš
kesnis jos pasireiškimas prasidėjo tik 
nuo 1941 metų, nuo tada, kai įsistei
gė Lietuvai Vaduoti Sąjunga. Tauti
ninkų Centras ir Amerikos Lietuvių 
Misija. Šios trys organizacijos tu
rėjo bendrus tikslus, bet jų veiklos 
būdai buvo skirtingi. Prie jų dėjosi 
išimtinai tik tie Amerikos lietuviai, 
kurie pirmon vieton statė ne ką kitą, 
o lietuvybės išlaikymą.

Kol tautinė srovė dirbo atskirai 
Lietuvos laisvinimo darbą, tol, mano 
supratimu, ir Lietuvai Vaduoti Są
junga ir Amerikos Lietuvių Misija 
pateisino savo atskirą buvimą. Bet 
dabar, tautinei srovei įstojus lygia-

leldžiamaisiais biuleteniais ir retais 
„keturių didžiųjų“ pasirodymais 
State Departmente kažin ar įmano
ma pasiekti visus propagandinius 
tikslus.

— Kokie Jūsų įspūdžiai iš VLIKo 
atstovų prel. Krupavičiaus ir V 
Sidzikausko lankymosi Amerikoje?

— Turėjau progos girdėti tik prel. 
Krupavičių. Kalbėjo, ilgai ir sklan
džiai, bet... labai nedaug ką tepa
sakė. Manyčiau, kad Amerikos lietu
viai turi teisės žinoti truputį dau
giau apie VLIKo veikimą. Kitos’ pa
vergtos tautos tuo atžvilgiu daug 
drąsesnės ir jų vadovaujantieji asme
nys daug atviresni. Gal čia ir glūdi 
tam tikro nusivylimo priežastis.

— Kaip žiūrite į Lietuvos ateitį?
— Tikiu, kad Lietuva vėl bus ne-

teisiu nariu i ALT, tų dviejų orga
nizacijų atskira veikla pasidarė ne
bereikalinga. Tuo pačiu atsirado rei
kalas sujungti visas tautinės srovės 
jėgas į vieną organizaciją.

— Kokius pagrindinius uždavi
nius numatote tautininkams po per
sitvarkymo?

— Palikčiau seimui smulkiau apie 
tai pasisakyti, o stambesniais bruo
žais kalbant — uždavinių planas 
remsis pačiu didžiuoju tikslu: lietu
vybės gaivinimu Amerikos lietuvių 
visuomenėje.

— Kaip vertinate Amerikos Lie
tuvių Tarybos veiklą?

— Reikia džiaugtis, kad Lietuvos 
laisvinimo darbas yra dirbamas visų 
srovių sutartinai. Šia prasme — ALT 
veikla pati savaime jau yra teigiama. 
Bet manau, kad Tarybos veikimas 
turėtų ir glėtų būti žymiai gyvesnis, 
negu jis buvo iki šiol. Man rodos, 
kad Tarybos politinė propaganda 
amerikiečių tarpe šiuo metu yra la
bai silpna. Informacijos Centro

priklausoma. Aišku, kelias i nepri- 
klausmybės atgavimą nėra ir nebus 
gėlėmis klotas. Galimas daiktas, kad 
bus sunku Lietuvą beatpažinti. Bet 
energingai ir sumaniai dirbant, žaiz
dos bus užgydytos.

siimti su savimi ir kurį IRO per
vežama dovanai.

Kiekvienas DP, suaugęs ar vaikas, 
turi teisę vežtis su savim iki 100 kg 
bagažo. Iki 150* kg bagažo galima 
vežtis tiktai gavus leidimą iš IRO 
Vyr. Būstinės Bad Kissingene. Sei
mą, turinti tokio svorio bagažo, pri
valo sudaryti viršijančio 100 kg ba
gažo sąrašą ir per savo aeriją pa
siųsti Mr. Dodge į Vyr. IRO Būstinę. 
Bagažą iki 250 kg asmeniui galima 
vežti tiktai gavus leidimą iš IRO 
Centro Genevoje. Asmuo ar šeima, 
turintieji tokio svorio bagažą, turi 
pasielgti kaip dėl 150 kg bagažo, pa- 
siunčiant sąrašą Mr. Dodge, kuris 
visa tai persiųs į Genevą. Visa pro
cedūra užsitęs iki vieno mėnesio lai
ko. Todėl asmenys, turintieji dau
giau negu po 100 kg bagažo, jau da
bar gali pradėti žygius gauti bagažo 
pervežimui leidimą. Suprantama, 
jog viršijantis bagažas gali būti kaip 
darbo įrankiai, įskaitaųį ir motorus, 
pvz. dantų gydytojas gali gauti lei
dimą pervežti savo kabinetą arba 
profesorius savo biblioteką, bet me
nininkui, kuris prašė leidimo per
vežti rojalį, leidimas nebuvo duotas.
PAŠALPOS NUO NACIŲ NUKEN- 
TEJUSIEMS SUNKIAI GAUNAMOS

Toliau buvo .iškeltas klausimas dėl 
kompensacijos žmonėms, nukentėju
sioms nuo nacių režimo, nurodant, 
jog žydų tautybės DP yra gavę tam 
tikrą kompensaciją. Mr. Braude į 
tai atsakė, jog yra sudarytas fondas 
iš žydams priklaususio turto. Proce
dūra kompensacijai iš vokiečių iš
gauti esanti labai sunki ir paini, bet 
visiems nukentėjusiems patirtine 
kreiptis į savo aerijos teisių patarė
jus ir bandyti suformuluoti ir doku
mentuoti savo pretenzijas.

Konferencija tęsėsi nuo 14 iki 19 
vai. Kitas pasikalbėjimas numatytas 
š. m. birželio 18 dieną.
GERB. SKAITYTOJAMS IR PLA

TINTOJAMS
Baigdami balandį, turime apmo-

kėti visas mums spaustuvės pateik
tas sąskaitas už praeitą laiką. Tad 
prašome nedaryti mums sunkumų: 
-kurie tebesate skolingi už balandį ir 
ankstyvesnius mėn., malonėkite at
siteisti. „M ūsų Kelias“

Lietuvaitė - 20.000-ji emigrantė DP i JAV
Praėjusią savaitę DP skaičius, ku

ris per šiaurės Vokietijos uostus iš
vyko į Jungtines Amerikos Valstybes, 
persirito per 20.000. Dvidešimt tūk
stantoji keleivė, pasirodo, buvo 5 mt. 
amžiaus lietuvaitė Janina Vaitkevi
čiūtė, kuri Gen. Tylor laivu emigra
vo kartu su dviem vyresniais savo 
broliais. Vaitkevičių šeima, NCWC 
padedama, gavo darbo užtikrinimą 
JAV žemės ūkyje.

PAIEŠKOJIMAS
BALFo Įstaiga Europoje prašo 

šiuos asmenis, anksčiau* gyvenusius 
Hanau lietuvių stovykloje: Katiliškį

Marių, Mikalauską Joną, Ramoną 
Kostą, Čižą Julių ir Michužaitę An
taniną nevėliau kaip š. m. gegužė: 
10 d. mums pranešti, ar jie norėtų 
gauti nevardines dabo ir buto ga
rantijas žemės ūkio darbams į Mary- 
landą. Jei garantijas gauti norėtų, 
prašome mums atsiųsti apie save šias 
žinias: gimimo data, ar turi DP sta
tusą, DP kortelės Nr. ir dabartinis 
adresas. Jeigu jie būtų jau emigravę 
ar kitur persikėlę gyventi, prašome 
jų artimuosius ar pažįstamuosius 
mus apiė tai painformuoti. Jeigu iki 
nustatyto termino apie juos žirfių 
negausime, jie bus išbraukti iš kan
didatų sąrašų.

BALFo Įstaiga Europoje
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Dar dėl titulų naudojimo
Spaudoje jau buvo nemaža rašyta 

titulų reikalu. Bet užkietėję tų titulų 
mėgėjai nė nemano gerų patarimų 
klausyti ir toliau varo savo seną, bet 
jau čia Vokietijoje įsigytą įprotį — 
naudoja dažniausia mokslo titulus 
ten, kūr jų bereikia, ir vartoja tie 
titulų mėgėjai, kurie jų visai neturi. 
Jei tie ponai negali susilaikyti nau
doję titulus, kurių jiems niekada nie
kas nėra suteikęs, tai ar nevertėtų 
tuos ponus viešai spaudoje paklausti, 
kas ir kada bei kur jiems tuos titulus 
suteikė. Vargu galima būtų rasti kitą 
argumentą už titulų naudojimą, kaip 
garbės troškimą. Toks ašmuo nieko, 
matyti, neranda gyvenime malones
nio, kaip prisisegti prie savo pavar
dės profesoriaus ar daktaro titulą.

Ir lyg kokia gyvenimo ironija, kad 
asmens, turį tuos titulus, vengia juos 
vartoti ir dažniausia pasitenkina kuk
lia pavarde ir viena vardo raide, kai 
tuo tarpu tų titulų neturį asmens — 
žūt-būt stengiasi juos prislkergti. Kad 
tokiu savo elgesiu jie sukelia savo 
pažįstamų ir draugų tarpe nemaža 
juoko ir pašaipos, tai jiems nieko ne
reiškia, anot Dr. J. Balio išsireiški
mo, — tai neatrodo, kad duoda kaip 
kuolu per galvą. Bet tie ponai visai 
nejaučia atsakomybės prieš savo 
krašto žmonių ar savo tautiečių gar
bę ir reikalus. Kas pagaliau bus 
prieita, jei, kiekvienas raštingas žmo
gus pradės vadintis daktaru ar pro
fesorium? Kaip jie reprezentuos sa- 

' to kraštą kitataučių akivaizdoje?
Autoriui teko pačiam matyti ir 

girdėti tokį įvykį. 1945 m. viename 
pietų Vokietijos mieste koncertavo 
krašto menininkai. Po koncerto tru
pės vadovas atėjo pas prancūzų kari
ninką gauti iš jo rekomendacijos. 
Karininkas parašė nieko nesakančią 
rekomendaciją ir davė. Autoriui tas 
karininkas pasakė, kad tai buvęs 
blogiausias koncertas, kokį jis iš viso 
esąs girdėjęs. Jis pasakė maždaug 
tftip: jie sakosi, kad jie esą krašto 
karališkosios operos nariai; esu tik
ras, tai apgavikai, tikriausia jie nėra 
matę karaliaus.

Objektyviai dėl profesoriaus ar 
daktaro titulo tenka štai kas pasa
kyti. Daktaro titulas, žymimas 
strumpintai dviem raidėmis „Dr.“, 
gali būti, panaudojamas prie pavar
dės tik tų asmenų, kurie tą mokslo 
titulą atitinkamame universitete ar 
atitinkamoje aukštojoje mokykloje 
yra įsigiję. Paprastai tas titulas duo
damas baigusiems aukštąjį mokslą, 
diplomuotiems, išlaikiusiems specia
lius daktaro laipsniui gauti egzami
nus ir parašiusiems bei apgynusiems 
dizertaciją. Daktaro titulas suteikia
mas asmeniui paprastai iškilminga
me posėdyje, atitinkamomis ceremo
nijomis. Po to išduodamas daktaro 
diplomas, pagal seną paprotį, loty
niškai rašytas. Daktaro laipsnį įsi
gyti nėra lengva: tai kelerių metų 
mokslinio darbo vaisius. Pagal pa
protį, joks asmuo neturi teisės va
dintis ar pasirašyti prie pavardės 
„Dr.“, jei minėtu būdu jis" nėra įsi
gijęs to titulo, nors jis būtų senas 
profesorius ar kitoks garbingas as
muo. Tiesa, daug kas iš profesorių 
įgyja garbės daktaro laipsnį už nuo
pelnus mokslui. Yra atsitikimų, kad 
ir aukštam kariškiui ar dvasiškiui 
suteikiamas garbės daktaro titulas. 
Bet tą laipsnį suteikia universitetas 
ar atitinkama aukštoji mokykla jos 
nustatyta tvarka.

Žymiai sunkiau su profeso
riaus titulu. Gyvenime mėgstama 
profesoriais vadinti .visus universi
tetų mokslo personalo narius. Bet tai 
netikslu. Lietuvos Universitetuose 
buvo šie titulai: jaunesnysis asisten
tas, vyresnysis asistentas, docentas, 
extra ordinarinis profesorius ir ordi
narinis profesorius. Vilniaus Univer
sitete dar buvo senas laipsnis —'ad
junktas, tarp vyr. asistento ir docen
to.. Kituose universitetuose yra dar

privatdocentai. Asistentai buvo jau
nesniojo mokslo personalo nariai, vi
si kiti — vyresniojo. Prie universi
tetų ar aukštųjų mokyklų paprastai 
būna ir pašalinių ar laikinai jame 
dirbančių asmenų, užimančių etatus, 
laisvai samdomų, vadinamų lekto
riais, dėstytojais ir panašiai. Visais 
atvejais tikras titulas yra tas, kurį 
asmuo turi ar yra turėjęs mokslo 
įstaigoje. Dar reikėtų pridėti, ypač 
raštu žymint, mokslo įstaigą ir laips
nį, pvz. Vilniaus Universiteto vyr. 
asistentas, docentas, o paskutinius du 
laipsnius tektų vadinti profesoriaus 
žodžiu. Lietuvoje buvo Akademijų, 
Institutų, specialinių mokyklų, ku
rios turėjo savo mokslo ar mokymo 
personalui ir atitinkamus titulus. 
Tuos titulus viešai ir galima būtų 
naudoti. Bet buvo ir aukštojo mokslo 
pobūdžio institucijų, veikusių pagal 
„Liaudies Universitetų Įstatymą“. 
Tokios mokyklos dėstytojas be pa
grindo afišuotųsi profesoriaus titulu.

Noriu dar priminti, kad negražu 
ir negalima prisegti profesoriaus ar 
daktaro titulą savo kolegai, pažįsta

mam ar gerbiamam asmeniui, jei jis 
to titulo neturi. Asistentą vadinti 
profesorium irgi netinka. Dovanoti
na dar šiaip pasikalbėjimuose siau
rame ratelyje, šeimoje ar draugų 
tarpe, bet jokiu atveju ne viešoje 
kalboje, iškilmingame posėdyje, pri
sistatant įstaigose, susipažįstant ir t.t. 
Čia tinka pavartoti tik tas titulas, 
kurį asmuo turi. Autoriui teko per
gyventi tokį atsitikimą: jis pristatė 
garbingam asmeniui, dabar a. a., vie
ną daktarą, o šis paklausė, ar Tamsta 
tikrai daktaras ar tik taip vadinies? 
Sis išsiėmė iš piniginės Dr. diplomo 
nuorašą ir parodė.

Spauda šioje srityje irgi nusikal
sta. Redaktoriai taip pat. Jie nesi
gaili minėtų titulų asmenims, nors 
gerai žino, kad jie tų titulu neturi. 
Tai nedovanotina. Rimtas asmuo 
pats klaidas pataiso. Vienas paskai
tininkas, pavadintas profesorium, išė
jęs skaityti publikai, pasiteisino, kad 
jis klaidingai pristatytas, nes esąs ne 
profesorius, o tik vyr. asistentas. 
Taip privalo elgtis kiekvienas su 
mokslo titulais. I. R. ■

Jungtinė Europa
(Atkelta U 1 pusi.) JAV, kurios yra už 3.000 mylių nuo

sąjungą išardė. Istorinės tradicijos 
yra nepamirštos. Jos tegalės būti 
palenktos tik svarbesnių įvykių. Nū
dienei Europai lieka trys keliai: dik
tatūra iš šalies, vidinė anarchija ar 
tarpusavis sutarimas. Vakarinei Eu
ropai nepakeliui atsidurti pašalio 
diktatūroje ar anarchijoje. Jai at
viras trečiasis kelias: sukurti galingą 
vienetą, kuris jungtų nemažiau gy
ventojų už JAV ir TSRS.

Europos apginklavimas. Šis klau
simas yra pats svarbiausias. Marshall 
planas tebuvo įžanga Europai ūkiš
kai, sociališkai sutvirtinti ir milita- 
riškai ant kojų pastatyti. Įvairiose 
valstybių sąjungose ir konferencijose 
pirmą vietą užėmė saugumo klausi
mas. Tat nuvedė į Šiaurinio Atlanto 
santarvę, kuri išimtinai yra karinio 
pobūdžio, nors jos tekste yra daug 
žodžių politinio atskambio. Santarvę 
sudarius, logiškai reikia toliau eiti: 
Europa apginkluoti. J.A.Valstybės 
vyrai gerai supranta to apginklavimo 
reikšmę. Gan. štabo viršininkas gen. 
Bradley neseniai paskelbė: „Šiandie
nykščio karinio balanso centras yra

Europos širdies. Amerikiečiams turi 
būti aišku, kad vakarinėje Europoje 
nerasime draugų, jei mūsų karo stra
tegija planuoja pirmiausia ją priešui 
išduoti, o vėliau išvaduoti. Todėl 
tegali būti vienintelė strategija mūsų 
bombonešiais perkeliant į Europa 
dalį karinio pajėgumo, kuris turėtų 
atlikti savo uždavinį kitoje pusėje 
Atlanto; Aš nežinau kitų tikslinges- 
nių kaštų už tuos, kurie skiriami 
tautų saugumui.“

United Press žiniomis, Washing
tone neseniai įvyko slaptoji karinė 
konferencija, kurioje I dalyvavo Dean 
Acheson, Averall W. Harriman ir ka
ro ministeris Eric Johnston. Jie nu
tarė prašyti 1,45 mrd. dol. Europai 
apginkluoti. Per miliardą atitektų 
vakarinei Europai, o 0,32 mrd. dol. 
Graikijai ir Turkijai. Ginklai būtų 
siunčiami iš Karo ministerijos san
dėlių, taigi toji suma visai nebūtų 
žymima biudžete. Senatorius Tom 
Conally, senato užsienių reikalų ko
misijos pirmininkas, pareiškė: „Kai 
Kongresas šiai programai pritars, ji 
taps JAV užsienio politikos esmine 
dalimi.“

Įvairios žinios
• Telavive (Palestinoje) sunkveži
miai prisėdusių naujųjų emigrantų 
važinėja po miestą ir šaukia: „Mes 
norime darbo“. Anksčiau šaukė, kad 
jie neturi kur gyventi. Vyriausybei 
kelia rūpesčio nedarbas. •
• 36 balsais prieš 6 J.Tautose buvo
priimtas Čilės pasiūlymas, kad rusai 
išleistų ruses, ištekėjusias už užsie
niečių. Nors nutarimas padarytas, 
bet nesitikima, kad tai rusai padarys. 
Skaičiuojama, kad yra 1000 išskirtų 
šeimų. >
• D. Britanijos profesinių sąjungų 
kongreso taryba imasi iniciatyvos 
sukurti tarptautinę profesinę sąjun
gą, kuri remtųsi demokratiniais prin
cipais ir būtų atsijusi nuo dabar do
minuojančių komunistinių agentų. 
Birželio mėn. numatoma sušaukti 
Ženevoje pasitarimą.
• D. Britanijos karaliaus Jurgio VI 
duktė princesė Margarita atvyko 4 
savaitėms į Italiją kaip turistė, susi
pažinti su Italijos gyvenimu.
• Vyriausias JAV prokuroras T. 
Clark įteikė vyriausybei sąrašą sub-

versyvinlų organizacijų, kurias suda
ro 36 grupės. Jų 23 yra komunisti
nės, 7 — fašistinės, 4 — siekia jėga 
neleisti kitiems naudotis konstituci
nėmis teisėmis ir 2 — siekiančios 
„nekonstituciniu būdu“ pakeisti da
bartinę vyriausybės formą.
• Karališkoji Kanados policija ir 
kariuomenės saugumiečiai pradėjo 
negirdėtą Kanados istorijoje anti- 
šnipinėjimo operaciją. Pareigūnai 
bijo, kad Rusija gali siųsti agentus 
su DP etikėtėmis. 9 Kanados emi
gracijos komisijos dirbančios britų ir 
amerikiečių sektoriuose bei Austri
joje ir norinčios sustiprinti skrynin
gą, kad nepraspruktų koks DP kaip 
Sovietų agentas.
• Italijos karabinieriai apskundė
komunistinį atstovą Moranino, bu
vusį karo ministerio pavaduotoją, už 
tai, kad jis su kitais 15 asmenų 1944 
m. nužudę 5 partizanus ir 2 moteris. 
(UP) —
• Maskvoje esąs palanki atmosfera 
susitarti dėl Berlyno blokados nuė
mimo.

Nepaprastas britų politikos laimėjimas
INDIJA PASILIEKA BRITU IMPERIJOS NARYS

Britų politikų išmintis tiek gerai 
veikia, jog ir sunkiausiose situaci
jose Britanija išeina laimėtoja. Pa
skutinė britų imperijos 8 tautų kon
ferencija Londone paskelbė deklara
ciją, kurioje sakoma, kad Indijai lei
džiama pasilikti respublika ir kartu 
būti Commonwealtho nariu. Šis svar
bus sprendimas pasisekęs padaryti 
tik ilgai vedus pasitarimus ministe- 
riams pirmininkams.

Pagal paskelbtą politinę deklara
ciją, Indija karalių laikys nepriklau
somu laisvos tautų bendruomenės 
(Commonwealtho) nario simboliu ir 
traktuos jį kaip „vyriausią Common
wealtho galvą“. Šioji deklaracija pa
rodo istorinę raidą nerašytos „kon- 
statucijos“, kuri jungia Common-

mos būtų buvęs didelis ekonominis 
ir politinis smūgis pačiai Anglijai ir 
darbiečių vyriausybei. Britų išmin
tis visada veda į tinkamą politinį 
stabilumą, (am)

Lietuvii! dailės paroda.
(Pradžia 1 pusi.)

čiai Amerikos visuomenei yra ne tik 
mūsų kultūros skatinimas, bet ir ap
skritai lietuvių tautos vardo popu
liarinimas, turįs nepaprastos reikš
mės lietuvių tautos siekimams.

Parodos atidarymas labai svarbus 
įvykis lietuvių visuomenei. Šį darbą 
remkime visi. Jei tautinės srovės

• Pranešama iš Londono, kad Bri
tanijos armija vykdys šią vasarą di
delio masto manevrus pačioje tėvy
nėje ir Vokietijoje. Pratybos tęsis 
nuo 6 savaičių iki 2 mėnesių. (AP)
• Amerikos aviacijos vadovybė pra
nešė, kad per pirmuosius 10 mėnesių 
oro tiltas į Berlyną atsiėjęs arti 
150.000.000 dolerių, neskaitant gabe
namų prekių vertės. Britai ir ameri
kiečiai nuskrido 180.000 kartų ir nu
gabeno 1.427.839 tonas įvairių prekių.
• Iš Frankfurto praneša, kad su
imti 9 vokiečiai, kurie mėgino par
duoti 2,8 kg radijoaktyvaus urano. 
Urano įvertintas 10.000.000 DM 
(3.000.000 dol.). Jis buvęs nacių lai
kais naudojamas atominių ginklų ty
rimams.
• JĄJĮ brigados generolas T. Tay
lor, vyriausias prokuroras karo nu
sikaltėlių byloje Vokietijoje, įspėjo 
dėl vokiečių karinio atsistatymo ir 
įjungimo į vakarus prieš Rusiją. 
„Militarinė Vokietija neišvengiamai 
taptų ne mūsų sąjungininku, bet mū
sų priešu.
• Čekoslovakijos atstovybės pirma
sis patarėjas Vienoje p. B. Pokorny 
pabėgo pas vakariečius su visa savo 
šeima. Jis pabėgęs todėl, kad gavęs 
įsakymą sugrįžti į Čekiją, (AP)
• Viename Anglijos kaime per tra
dicinę šventę buvęs atgaivintas senas 
paprotys. Per tą šventę išrenkami 
keli vyrai, kurie turi teisę pabučiuoti 
tame kaime kiekvieną mergaitę. Jei 
tik nori, jie gali net pasistatytomis 
kopėčiomis įsilipti į antrąjį aukštą ir 
tenai pabučiuoti patinkamą mergaitę. 
(AP)

Vincento ir Juozapo Budginų, gy
venusių Mikuliu km. Laukuvos v. 
Tauragės apskr., ieško sesuo Budgi- 
naitė Leokadija. Žinantieji jų liki
mą prašau maloniai pranešti Mrs. 
Bessie Jacobs, 4003 Archer Ave., 
Chicago 32, Ill.

Tačiau Kongrese esanti opozicija 
taip logiškai negalvoja, kaip Brad
ley ar Connaly. Opozicija prikaišio
ja vyriausybei daugelį dalykų: per 
vėlai ji pranešė savo nusistatymą, 
State Department vadovybė kai kam 
ne visai simpatiška, o dalis galvoja, 
kad Europa gali būti komunistų už
plūsta, kaip Kinija, todėl ir ten esą 
ginklai gali patekti Kremliui. Šie 
samprotavimai mažiausia nelogiški. 
Reikia tikėtis, kad JAV įstatymų lei
dėjas supras esminį uždavinį — ginti 
Europos likutį ir suvienyti jį su pa
vergta dalimi. Tik šis kelias veda į 
jungtinę Europą.

Ged. Galvanauskas

I.R.O. PAIEŠKOJIMU 
ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių asmenų:
Brosat Henrikas, g. 1926. 2. 2 Rai

tininkuose, Raseinių apskr., pask. ži
nia iš Eitkūnų, Rytprūsiuose; Dovi- 
daitytė Vanda, 20 mt„ gimė ir gyve
no Kaune; Janokaitienė Stefanija,, 
50 m. amžiaus, spėjama esant kur 
nors Vokietijoje; Kvieska Aleksas, g. 
1902 m. Petrapilyje, gyveno Kikli
kuose, Ukmergės aps.; Mitrikienė- 
Mikalauskaitė Antanina, g. 1922. 2. 
19 Cigoniškiuose, Alytaus a., iki 1945 
m. gyveno Oppeln, vėliau Breslau; 
Plerpa Bronislovas, 26 m. amžiaus ir 
Plerpaitė Vladė, 24 m. amžiaus, abu 
gimę Kupreliškiuose, Biržų apskr., 
spėjama esą deportuoti Vokietijon; 
Šulinskienė Kotryna, 44 m. amžiaus 
ir Šulinskaitės: Janė — 16 m. bei 
Leonora — 19 m. amžiaus, gyveno 
Vilkijoje, Kauno apskr.; Šimonienė- 
Kargauskaitė Marija, gim. 1907 m. 
Vilniuje, deportuota Vokietijon; Tie- 
pel Adolf, g. Šiluvoje, pask. žinia iš 
Seedorf, Kr. BremervOrde, paskum 
išgabentas į kitą stovyklą; Tumas 
Augustas, spėjama esąs Vokietijoje; 
Vanagas Algirdas, g. 1904. 11. 27 Ry
goje, gyveno Kaune, spėjama, jog 
buvo Mecklenburge; Zeveckas Juo
zas, 55 m. amžiaus, ir Zeveckas Juo
zas, 55 m. amžiaus, ir Zeveckienė- 
Pūkytė Antanina, .50 m. amžiaus, abu 
gimę Steigviliuose, Tauragės apskr., 
buvo išgabenti drabams i Rytprū
sius.

Ir Rumunijoje varžomas judėjimas
wealtho tautas. Tuo būdu Indija iš
reiškė savo lojalumą bendriems prin
cipams ir politikai, kurias vykdys 
Commonwealtho tautos, bet neprisi- 
imant moralinių įsipareigojimų, kurie 
tuos kraštus riša draugėn. Deklara
cijoje pasakyta, kad aštuoni kraštai 
„pasilieka sujungti kaip laisvi ir ly
gūs Commonwealtho tautų nariai, 
laisvai bendradarbiaudami siekiant 
taikos, laisvės ir progreso".

6erb. Spaudos Platintoju 
dėmesiui

Spaudos platintojai, gavę platinti 
žurnalą „VILTIS“, prašomi už išpla
tintus egzempliorius kaip galinti 
greičiau atsiskaityti.

Žurnalo administracija turi dar 
atliekamų 1 nr. egzempliorių. Jei 
spaudos platintojai ar pavieniai as
mens būtų suinteresuoti, prašome 
kreiptis į žurnalo administraciją šiuo 
adresu: ■

B. Gaidžiūnas, (14b) Pfullin
gen, Goethestr. 22.

Šį politinį britų laimėjimą skiria 
premjerui Attlee. Tačiau nemaža 
reikšmės teikiama ir Indijos prem
jerui Pandit Nehru, kuris jautė, kad 
bendroje britų tautų šeimoje yra

veikėjai ėmėsi šio didelio ir svarbaus 
žygio, tai ėmėsi ne tam, kad mono
polizuotų sau tą paradą, o tam, kad 
patarnautų visų lietuvių reikalui. Iš
populiarinti šią parodą Amerikos vi
suomenėje, parodyti ją ne tik New 
Yorke, bet visuose svarbesniuose 
Amerikos centruose — štai yra di
delis darbas, svarbus visiems lietu
viams.“

Siunčiant rašinį redakcijai, atėjo 
žinomo veikėjo Brooklyne — Juozo 
Ginkaus telegrama, kurioje jis pra
neša, kad Didžioji Lietuvių Dailės 
paroda bus surengta New Yorke, 
Rockefeller centre. Ta žinia itin ma
loni, nes matyti, kad parodai priduo-

Ir netenka
B. G.

saugiau šiuo metu, kada komuniz
mas beldžiasi į Indijos duris. Indijos dama didžiausia svarba, 
pasitraukimas iš Britanijos tautų šei-1 abejoti, kad ji savo atliks.

dama didžiausia svarba.

AP iš Bukarešto praneša, kad apie 
du trečdalius Rumunijos teritorijos 
yra įtraukta į „draudžiamąją , zoną“, 
kurioje negali lankytis užsienio di
plomatai. Tatai pranešta aplinkraš
čiu, kurį Rumunijos užs. reik, mini
sterija įteikė užsienių ambasadoms, 
atstovybėms ir misijoms i? kuriame 
nustatytos draudžiamosios sritys. Iš 
jų minima visas Banat, toliau — 
Moldavijos ir Dobrudžos provincijos, 
įskaitant visą Juodosios jūros pak
raštį ir pietryčių Rumuniją. Drau
džiamų sričių sąrašan įtrauktos Ir kai 
kurios sritys Transilvanijoje bei pie
tinėje Rumunijoje.

Be to, draudžiama sritimi laikoma 
30 mylių pločio ruožas visais Rumu
nijos pasieniais, išskyrus Bukarešto

priemiesčius, kurie gali patekti į tą 
draudžiamą sritį.

Leidžiama vykti į Brahova ir Bra- 
sova valsčius tiems, kurie keliauja i 
kalnų kurortus, tačiau su sąlyga, kad 
būtų naudojamasi pagrindiniu keliu, 
gi šalutinių kelių naudojimas už
draustas.

Diplomatiniuose sluogsniuose abe
jojama, ar jie galės pasinaudoti tuo 
nurodytu pagrindiniu keliu atvykti į 
Rumuniją ar iš jos išvykti. Mat, šis 
kelias kaip tik eisiąs per draudžiamą 
sritį. Atstovybės paprašysiančios 
smulkesnių informacijų. Kaip dabar 
patvarkyta, diplomatams keliauti 
Rumunijoje, išskyrus mažas išimtis, 
pasidaro visiškai neįmanoma. (DM)

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra Ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10 ’/o nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje 4,- DM. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.
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MUSU KELIAS
LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Tremtinių atsikvietimas

Pavergiu iauių manifestacija
Pranešama, kad gegužės 5 d. New 

Yo.ke, Carnegie Hall, rengiamas di
delis pavergtų tautų mitingas-mani- 
festacija. Susirinkime kalbės 13 pa
vergtų tautų politikai, kaip Mikolai- 
čik, Nagy, Dimitrov, Gafenku. Lie
tuvių vardu ruošiasi kalbėti M. Kru
pavičius ir V. Sidzikauskas. Mano
ma, kad šis mitingas, kuriam priduo
dama nemažos svarbos, dar įtikimiau 
JAV politikams parodys, kas dedasi 
už geležinės uždangos.

KUN. PRUNSKIUI NEDUODA 
VIZOS Į LIETUVĄ

JAV lietuvių laikraščiai praneša, 
kad žinomas laikraštininkas kun. 
Prunskis kreipėsi į Sovietų Sąjungos 
ambasadą klausdamas, ar jis galėtų 
gauti vizą Lietuvą aplankyti. Sovietų 
ambasada atsakė, kad negalima. Ta
čiau atsakyme yra daug išsisukinėji
mų. Teisinasi, kad vizos negali duoti 
todėl, kad dar nėra, atgaivintas In- 
turisto biuras.

Dirva praneša, kad neseniai ir 
vienas Clevelando lietuvis kreipėsi į 
Sovietų ambasadą prašydamas, kad 
jam būtų duotas leidimas vykti į Lie
tuvą ir ten apsigyventi. Deja, toks 
leidimas nebuvo duotas ir prašytojas 
įsitikino, kad Lietuvoje dedasi tikrai 
negeri dalykai.

IŠĖJO GEDULINGAS 
„MARGUTIS“ *

Muziko Vanagaičio įsteigtas ir re
daguotas mėnesinis žurnalas „Mar
gutis“, po įsteigėjo mirties, vėl pasi
rodė. Sis numeris pašvęstas A. Va
nagaičio veiklai iškelti. Numeryje 
labai daug vertingų rašinių ir nuo
traukų iš paskutiniosios A. Vanagai
čio veiklos. Šio gedulingo numerio 
viršelį sukomponavo dail. P. Kiau- 
lėnas. „Margutis“ eis ir toliau, nes 
pasilikusieji A. Vanagaičio artimieji 
ir bendradarbiai mano tęsti A. Va
nagaičio pradėtą veiklą.

Šiuo metu visuomenė raginama 
prisidėti prie A. Vanagaičio paminklo

Tarybos suvažiavimo, kada pamatė, 
jog yra mažumoje, dalis dalyvių išė
jo. Dabar pranešama, kad katalikiš
kųjų organizacijų veikėjai dabar 
įsteigė naują organizaciją — Kanados 
Lietuvių Sąjungą.

Įvyko ir „Nepriklausomos Lietu
vos“ laikraščio bendrovės pajininkų 
suvažiavimas. Buvo ginčijamasi, kur 
turi pasilikti laikraštis, ar prie seno
sios ar naujosios organizacijos. Pa

jininkų du trečdaliai pasisakė, kad 
„Nepriklausoma Lietuva“ pasilieka 
Kanados Lietuvių Centro Tarybos 
žinioje. Patvirtintas ir laikraščio re
daktorius J. Kardelis.

Kaip ten bebūtų, nesigilinant j 
visas smulkmenas ir sukeltas dulkes, 
visi pageidauja, kad tas skilimas bū
tų išlygintas. Dedamos pastangos, bet 
kaip pasiseks, matysime vėliau.

B. Vargas

Baleto artistė Jonė. KVIECINSKAITĖ-KVIETYTE
Po Kanados Baleto Festivalio Toronte (š. m. kovo 1—6 d.d.) vietos 

spauda — The Globe and Mail — ją įvertino geriausiąją šokėja Kana-' 
doje. Minėtame festivalyje art. Jonė Kviecinskaitė šoko vyriausiąją rolę 
balete „Užburtoji Fleita“.

Po eilės solo pasirodymų B. Volkoff Baleto Mokykla Toronte (pir
moji tos rūšies mokykla Kanadoje) yra atidariusi Jonės Kviecinskaitės- 
Kvietytės išraiškos meno šokio klasę. Salia solo, jaunoji šokėja pradėjo 
Mary Wigman pavyzdžiu ruošti ir grupinį išraiškos šokio meną.

Baleto artistė J. Kviecinskaitė, baigusi Laban vardo Cola-Rogge’s 
vedamą šokio mokyklą Hamburge, Kanadoje pradėjo kurtis tik prieš 
4 mėn. ir, kaip matome, sėkmingai. Linkime mūsų jaunajai menininkei 
nevystančių laurų ateityje.

Jau per 2000 lietuvių tremtinių 
*ra atvykę į J. A. Valstybes, pasi
naudojant D. P. aktu iš 1948. Norint 
pasinaudoti tuo įstatymu, yra būtina 
surasti tremtiniui kvietėją, kuris 
duotų jam buto ir darbo garantijas. 
Turintieji giminių Amerikoje pa
prastai lengvai išsprendžia šį reikalą, 
gaudami reikalingas garantijas. Ta
čiau yra daug lietuvių tremtinių, ku
rie tokių giminių neturi. Jų padėtis 
tikrai pasidaro kebli ir garantijų iš
gavimas esti labai apsunkintas. 
Amerikiečiai kažkaip vengia duoti 
tokias garantijas nepažįstamiems 
asmenims, jie prisibijo įstatymais 
numatytų įsipareigojimų ir yra labai 
atsargūs. Buvo manyta, kad atvy
kusieji tremtiniai savo elgesiu pra- 
lauš ledus ir pagerins garantijų iš
davimo reikalą. Deja, tas lūkestis tik 
iš dalies pavyko. Salia tremtinių, 
kurie gražiai užsirekomendavo, įsi
gijo pasitikėjimą, gerą vardą ir sėk
mingai bendrauja su amerikiečių 
visuomene, yra ir neigiamų pavyz
džių, kenkiančių bendram imigraci
jos darbui. Kai kurie tremtiniai, at
vykę į Ameriką, savo elgesiu suda
rė nepalankias nuotaikas.

Iš kai kurių amerikiečių pusės 
pasipylė nusiskundimų. Esą, tremti
niai išdidūs, nedėkingi, nenori prisi
derinti prie naujų Amerikos gyve
nimo sąlygų, šalinasi nuo bendro vi
suomeninio darbo, šalinasi nuo lie
tuviškų parapijų ir jų draugijų, ne
sukalbami, nesilaiko susitarimų, 
vengia darbo ir pan. Blogos kalbos, 
kaip^įaprastai, plinta kaip piktžolės 
ir'jos kenkia patiems tremtiniams. 
Dėl keletos neigiamų pavyzdžių ten
ka nukentėti ir niekuo nenusikaltu- 
siems. Praktika parodė, kad iš tų sri
čių, kur tremtiniai pasirodė netinka
mai, daugiau jokių garantijų nega
lima išgauti, o net yra faktų, kad jau 
išduotas garantijas dėl šių priežas
čių atšaukia, ir atvirkščiai — iš tų 
vietų kur tremtiniai užsirekomen
davo gražiai, garantijų žymiai padi
dėjo. Iš šių pavyzdžių galima maty
ti, kokios didelės reikšmės visam 
imigracijos reikalui turi tremtinių 
vardas ir elgimasis.

Neturint garantijų iš savo tautie
čių, tremtiniai priversti naudotis ne- 
vardinėmis garantijomis kitų ameri
kiečių, ne lietuvių, ir kartais patenka 
Į tokias vietas, kur gyvenimas nepa

lankus, nėra arti lietuviškų kolonijų, 
arba darbo ir gyvenimo sąlygos esti 
sunkios ir neįprastos. Kad ir šiose 
sąlygose, lietuviai tremtiniai neturė
tų nusiminti ir nebijoti pasinaudoti 
nevardinėms garantijomis. Atvykus 
Amerikon, po kurio laiko nepalan
kios sąlygos gali pasikeisti. Čia dar
bininkas nėra pririštas. Jo laisvė 
yra pasirinkti darbą tokį, kokį jis 
susiranda.

BALF-o Centras gauna laiškų iš 
tremtinių, apsigyvenusių pagal ne- 
vardines garantijas Carolinoje bei 
kitose pietų valstijose. Nors nusi
skundžiama sunkiomis gyvenimo są
lygomis, tačiau jie jų nemainytų į 
gyvenimo sąlygas Vokietijoje, įjun
giant į vokiečių ūkį, kur jiems nėra 
jokios prošvaistės ateityje.

Daugiau sunkumų esti gyvenimo 
pradžioje. Kiekviena pradžia esti 
dažniausiai sunki. Vėliau kiekvienas 
prisitaikins ir galės susirasti geresnes 
gyvenimo sąlygas.

Šiandieną tremtiniams tenka būti 
savo gyvenimo kalviais. Nuo jų 
darbštumo, apsukrumo, geros valios, 
sąžiningumo, teisingo aplinkos įver
tinimo priklausys jų ateitis. Tik at
vykite kuogreičiausiai į šią laisvės 
šalį, o čia nepražūsite.

Kun. Dr. Juozas B. Končius, 
BALF-o Pirmininkas

Britanija ginkluoja 
Švedija

AP iš Londono praneša, l.. d Bri
tanija tyliai padedanti Švedijai susi
kurti aviacijos pajėgas. Diplomati
niai pareigūnai pareiškę, jog Stock- 
holmo vyriausybė sudarius sutartį iš 
britų pirktis 200 sprausminių lėktu
vų. Tuo būdu Švedijai pasiseksią su
sikurti tokią aviacijos jėgą, kuri savo 
galia užims trečią vietą Europoje.

Šiuo metu Švedija iš britų jau įsi
gijusi 100 Mosquito ir Spitfires bom
bonešių. Švedija užprašiusi pasku
binti radaro įrengimų pasiuntimą, 
nors britai pirmiau nori tam gauti 
Atlanto pakto partnerių sutikimą. 
Jei britai ginkluoja Švediją, tai tik 
todėl, kad tik Švedija yra pajėgi 
ginti Skandinaviją karo atveju.

pastatymo. Paminklui statyti yra 
sudaryta komisija, kurion įeina: pir
mininkas Dr. S. Biežis, iždininkas 
adv. A. Lapinskas.
KANADOJE SUSKILO LIETUVIAI

Europai siunčiami tankai, lėktuvai
J.A. VALSTYBIŲ GINKLAVIMO EUROPOS PROGRAMA

NAUJAS JAV KARO MINISTERIS
AP iš Washingtono praneša, kad 

vietoje pasitraukusio JAV karo mi- 
nisterio Kenneth Royall esą numa
tomas Curtis Calder, vienos elektros

Iš Kanados praneša, kad paskuti
niuoju metu tenykščių lietuvių pa
triotų tarpe atsirado daug nesklan
dumų ir iš buvusio anksčiau vieno 
lietuvių centro atsirado du. Anks
čiau buvo žinoma tik Kanados Lie
tuvių Centro Taryba. Ji jungė visas 
patriotiškas organizacijas ir pavie
nius asmenis. Bet paskutiniuoju me
tu, nuvykus daugiau tremtinių, buvo 
pradėtas reikšti tai organizacijai tam 
tikras nepasitikėjimas. Įvyko suva
žiavimas, kuriame gyvai buvo disku
tuojamas ir „Nepriklausomos Lietu
vos“ laikraščio klausimas. Mat, anks
čiau tą laikraštį redagavo agr. Pr. 
Rudinskas, gi į Kanadą nuvykus J. 
Kardeliui, pastarasis buvo pakvies
tas „Nepriklausomos Lietuvos“ reda
guoti, o agr. Pr. Rudinskas paliktas 
tik administratorium. P. Rudinskas 
iš „Nepriklausomos Lietuvos“ visiš
kai pasitraukė. Kadangi agr. P. Ru
dinskas buvo aktyvus katalikiškųjų 
organizacijų veikėjas, tai ir jo pasi
traukimas buvo siejamas su naujais 
katalikiškųjų žmonių ėjimais. Taip 
ir įvyko, iš Kanados Lietuvių Centro

Antradienį Londono ir Stuttgarto 
radijas pranešė, kad JAV pirmoje ei
lėje siųs Europai apginkluoti tankus, 
prieštankinius pabūklus, lėktuvus 
naikintuvus, bombonešius ir kt. rei
kalingas priemones, kad, anot Stutt
garto radijo, galėtų sulaikyti rusus 
dar sausumoje, jei jie mėgintų Va
karų Europą užpulti.

Pasakyta tiksliai — priešas turi 
būti sulaikytas sausumoje. Europos 
ginklavimui JAV kongresas paprašy
tas 1.130.000.000 dolerių vienerlems 
metams. Kai ši suma buvo paprašy
ta, demokratų atstovas p. Kee nuste
bo. Jis manęs, jog bus prašoma ma
žiausiai trijų milijardų dolerių. Ki
tiems kraštams nori dar gauti 320 
milijonų dolerių.

Vakarų Europa, kaip rašo NYT, 
prašanti žymiai daugiau, negu Ame
rika galinti duoti. Prancūzija no
rinti be ginklų dar ir pačios ameri
kiečių jėgos Europoje. Strateginis 
tikslas — pačių europiečių apsigini- 
mas. Busimoji karo strategija pla- 
nuojamaloli siekiančių tikslų. Būsi-

masis karas, jei toks iškils, vyks ne 
vien Europos žemyne, jis apims dau
gelį kitų kraštų. Apskritai dabar sie
kia kiekvienas kraštas apsiginkluoti 
tiek, kad apsigintų nuo Invazijos ir, 
be to, visi žvelgia į Siaurinę Ameri
ką, kad invazijos išvengtų, rašo W. 
Baldwin NYT laikraštyje. Anot, jo,

Amerika kaikurių ginklų turinti gana 
didelį perteklių. Pavyzdžiui, prieš
tankinių 90 mm pabūklų turį 200 
divizijų, kai kitų ginklų esą mažiau.

Nežiūrint kai kurių trūkumų, V. 
Europa bus apginkluota, nes ginkla
vimas atseina pigiau negu pats karo 
vedimas.

bendrovės pirmininkas. Ligšiolinis 
ministerio padėjėjas Gordon Gray 
pakeliamas pasekretoriumi ir eis ka
ro ministerio pareigas, kol naujasis 
ministeris užims tą postą.

„Electric Bond and Share" ben
drovė esanti didelė, jos vyr. būstinė 
New Yorkas.

McCLOY, SPĖJAMA, BUS GEN.

Izraelis persitvarkymų stadijoje
Iš Telavivo pranešama, kad Iz

raelio vyriausybė paruošusi ūkinį 
planą, pagal kurį ūkis bus kontro
liuojamas. Maitinimo ir kontrolės 
ministeris pareiškė parlamente, kad 
vyriausybė yra paruoši maisto duok
lę nuo 2700 iki 2800 kalorijų dienai 
ir vienerių metų gamybos bei impor
to programą, pagal kurią pašalina
mos visos prabanginės prekės.

sutaria dėl karaliaus. Katalikai pa
sisako už karaliaus grįžimą, o socia
listai grąsina streikais, jei karalius 
grįžtų.

Praėjusią savaitę karaliaus duktė 
21 metų princesė Josephine Char
lotte „privačiai“ lankėsi Belgijoje ir 
buvo entuziastingai sutikta krašto 
žmonių. Minios sveikino ją ir kvietė 
sugrįžti karalių. (DM/m)

CLAY ĮPEDINYS
Šveicarų laikraštis „Die Tat“ rašo 

patyręs iš Washingtono: „Washingtone 
stiprėja įspūdis, jog John J. McCloy, 
dabartinis Pasaulio Banko preziden
tas, yra numatytas generolo Clay įpė
diniu Vokietijoje. Tiek prezidentas 
Trumanas, tiek ir valstybės sekreto
rius (užs. reik, ministeris) Acheson 
pritaria šio didelių gabumų admi
nistratoriaus paskyrimui pirmu JAV 
aukštuoju civiliu komisaru jos oku
pacinėse Europos zonose.“

22 melai kaip Ii
Tur būt mes nepagalvojame, kad 

Kinijos tauta kariauja jau 22 metus. 
Nenuostabu, kad kiniečiai nebenori 
karo, tik komunistai veda jį, nors vi
sur skelbia taiką. Koks disonansas 
tarp komunistų, kurie kariauja, ir 
kurie taikos ofensyvą varo. Išeitų, 
jei komunistai kariauja, tai tas nėra 
karas, bet taika.

Šiuo metu nacionalistai turi savo 
žinioje dar apie ’/< visos Kinijos že
mės ir apie 200.000.000 gyventojų iš 
bendro 450.000.000 skaičiaus. Nacio
nalistai teoretiškai skaitė, jog jie turi 
apie 4.500.000 karių, bet iš tikrųjų 
tik 1.200.000, kuriuos valdė ar Ciang- 
kaišekas ar karo lordai.

Nacionalistinės Kinijos žmonės la
bai demoralizuoti po 20 karo metų. 
Kraite viešpatavo didžiausia korup
cija. Per tą laiką JAV nacionalis-

ariauja kiniečiai
tams davė 3 milijardų dolerių sumai 
Karo reikmenų ir kt. Skaitoma, kad 
90"/« amerikoniškų gerybių pateko 
pas komunistus, jiems jas pagro
biant, arba per valdininkų korupciją.

Komunistai užėmė pačią turtin
giausią pramonės sritį — Mandžūriją 
ir šiaurinę Kiniją:- Jie dabar turi */< 
Kinijos žemių plotą. Jų pusėje yra 
apie 1.500.000 karių. Ginklų daugiau
sia gavo Mandžūrijoj, kur Japonai 
juos paliko. Kinijos likimas tik me
namas, bet tikro vaizdo dar netu
rima.

• Italijoje siautė nepaprasta sausra. 
Tačiau po penkių savaičių pradėjo 
lietus lyti ir tuo būdu išgelbėjo ja
vus nuo visiško sunaikinimo. Mel
dėsi visose katalikų bažnyčiose ir 
prašė Dievo lietaus.

Nuo valstybės įsikūrimo atvykę 
150—200.000 emigrantų, kurie įsiku
ria pastoviam gyvenimui. Iki šiol vis 
dar apie 50.000 asmenų esą stovy
klose ir negauna darbo. Apie 100.000 
atvykę beveik per 4 mėnesius. Prem
jeras grięžtai pasisakė prieš tuos, ku
rie nori suvaržyti emigraciją.

Maisto normavimas prasidėsiąs 
nuo birželio mėn. pradžios. (NYHT)

Olandai tebeprisimena skriaudas

BELGIJOS KARALIUS NORI 
SOSTO

Reuteris iš Berno praneša, kad 
Belgijos regentas princas Charles at
vyko į Šveicariją, kur susitiko su 
savo broliu, tremtiniu karalių Leo
poldu Belgijos ambasadoje. Pasita
rime dalyvavo ir Belgijos premjeras 
Spaakas bei teisingumo ministeris.

Stebėtojai mano, kad po penkerių 
metų pertraukos iškilanti nauja ka
raliaus grąžinimo ar atsisakymo pro
blema. Sis pakvietimas išėjęs iš ka
raliaus pusės.

Karalius esą norįs pasakyti, jog 
jis dar nenorįs pasitraukti. Jis yra 
linkęs sutikti su tam tikromis sąly
gomis, bet grįžti atgal j sostą.

Belgijoj vyraujančios partijos, ku
rio* sudaro koalicinę vyriausybę, ne-

Sąryšy su projektuojamu sienų 
išlyginimu tarp Olandijos ir Vokieti
jos, neseniai Olandijoje lankėsi S. 
Reino-Vestfalijos ministeris pirm- 
kas Dr. Arnold. Tasai vizitas paska
tino neprikl. olandų savaitraštyje 
„Haagsche Post“ atspausdinti straips
nį, kuris aiškiai parodo, kad antivo- 
kiškos nuotaikos dar tebevyrauja 
Olandijoje. Laikraštis rašo: „Dr. Ar
nold buvo tos nuomenės, kad vokie
čių keliamo triukšmo dėl sienų išly
ginimo yra per maža. Jis atvažiavo 
į Den Haag ir pasiskambino telefonu 
ministeriui Stikker, prašydamas pa
sikalbėjimo su juo. Kiek mums betgi 
žinoma, mes dar nesame su Vokieti
ja sudarę taikos sutarties, ir todėl šis 
mandagumo vizitas buvo visiškai ne
taktiškas. Vokiečiai šūkauja šen ir 
ten, kad „santykiai tarp Vokietijos 
ir Olandijos labai pagerės“, jeigu 
mes, olandai, atsisakysime sienų ko
rektūros. Tiktai kvailys gali neno
rėti gerų santykių tarp dviejų kai
myninių valstybių. Argi dar vis 
Vokietijoje nesuprantama, kad ne

mes tą kaimynystę suardėme, bet kad 
vokiečiai aną gegužės dieną mūsų 
šalį užpuolė kaip plėšikai, penkeris 
metus ją plėšė ir alino, daugiau per 
200.000 olandų išžudė. Mes apie tai 
tylime, nenorėdami vokiečiams da
ryti nemalonumų. Bet mums jau ga
na šūkavimų ir mes mielai norėtume 
išgirsti, kad vokiečiai viešai pradeda 
savo nusikaltimus apgailestauti, o 
tam reikalinga daugiau drąsos, negu 
didžiulei kariuomenei mažytę valsty
bę užpuolant.“ .

• Antikomunistinių vokiečių „din- 
gusiems asmenims“ ieškoti biuras 
nusiskundė, kad rusai tūkstančius vo
kiečių politinių ir civilių asmenų de
portuoja į darbo vergų stovyklas So
vietų Sąjungon.

„Kovos prieš antikomunizmą gru
pė“ išryškino, kad neseniai trečias 
didelis transportas su 1.000 asmenų 
išvyko iš Sachsenhauseno koncentra
cijos stovyklos. Kartu išvežami if 
rusai, kurie nuteisti 10 metų.
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