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JTO Antradienyje prie Nes Yorko (Flushing Meadows) prasidėjo
antroji visuotinė Jungtinių T.utų Organizacijos sesija,kuri nulems
pačios JT Organizacijos likimą,Tos organizacijos prestyžas per pasku
tinius metus,dėka Gromyko veto,visai nusmuko ir padėtis pasidarė kri
tiška .Saugumo Taryba nei vieno jai pavesto klausimo neišsprendė paten
kinamai ir todėl nenuostabu,jei "mažesnės valstybės visai nustojo ja
pasitikėjimo.
'
Didžiausia kliūtis sėkmingam JTO veikimui yra nuolatinis Rusijos
veto teisės naudojimas Saugumo Taryboje,nežiūrint daugumos sprendimo.
JAV yra nusistačiusios išgelbėti JT organizaciją iš neveiklumo ir rasti
būdų apeiti veto teisų,Tam tikslui siūlo,kad klausimai,kurie dėl veto
negali, būti išspręsti Saugumo Tarybajo,būtų perduodami JTO visuotinei .
sesi jai,kur sprendimai daromi daugumos balsavimu, ir veto negalioja.
Visų delegatų akys yra nukreiptos į JAV ir Rusi ją,kurios vaidins svar
biausią vaidmenį šioje-sesijoje.D,Britanija dėl savo sunkios ekonominės
pa.dėties,tbent laikinai,gali tik mažą vaidmenį vaidinti tarptautinėje
politikoje,ir ji iniciatyvą palieka Amerika.i,Kokią politiką gi veda
Amerika.Tas svarbu žinoti,norint suprasti pereitų metų įvykių raidą
(Marshall'io pIenas,pagalba Graikijai, Vokieti jos klausimas ir k.) ir
pramatyti,kas laukia ateityje.
'JAV ir SSSR Karui pasibaigus Sovietų Rusija liko galingiausia
■valstybė Europoje ir didžiausias pavojus pasaulio taikai.Amerika gerai
žino,kad Rusijos politika yra agresyvinė ir ekspansyvinė,ir gavus pro
gos, ji savo grobį pradės didinti,kas-galutinai turi privesti prie susi
rėmimo tarp tų dviejų galiūnų.Dėl to,JAV turėjo atsižadėti savo izolia
cinės politikos,kuri buvo taip populiari prieš praėjusį karą.Liko tik
du keliai! karas tuojau ar vedimas ginkluotos taikos.Pirmas kelias
Amerikai būtų prieinamiausias ir lengviausias.Amerikiečiai kariauti mo
ka ir dar su atominės bombos pagalba tas jiems didelių sunkumų nesuda
rytų.Be to karas Amerikai visuomet buvo pelningas biznis.Tačiau pati
Amerika karo jokiu būdu neskelbs,o draugas Stalinas atrodo dar nėra
karui pasiruošęs,ir kaip praneša slapti agentai,Rusi ja karo tuo tarpu
dar nenori.
Tuo būdu Amerikai lieka tik antras kelias,būtent,vesti ginkluo
tą taiką,kas yra visų sunkiausia,nes amerikiečiai mažai tame turi paty
rimo.Anksčiau tą atlikdavo Anglijo, ar Prancūzija.Pačioje Amerikoje nuo
monės šiuo klausimu skiriasi.Vieni mano; kad reikia vesti negatyvinę
opoziciją Rusijos atžvilgiu,t.y. atremti Rusijos atakas ir neleisti jai
toliau plėstis.Kįti gi mano,kad to neužtenka,ir reikalauja taip vadina'žos"agresyvinės” taikos,kur iniciatyva nebūtų palikta vien Rusijai.
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Valstybės Departamentas (Užsienio reikalams) atrodo,yra pastarosios i
monės,sprendžiant iš jo darbų.Marshall’io planas yra vienas iš tos
agrcsyvinės taikos pavyzdžių.JAV yra žūt būt nusistačiusias išsaugoti
Vakarų Europą nuo komunizmo.
Aiškiausiai tačiau JAV agresyvinė politika pasireiškė Grailjij:
klausime. Kaip-žinome Graikija pasiuntė skundą-Saugumo taryba i, apkalti
dama Albaniją,Jugoslav!ją-ir Bulgariją už tai,kad tos valstybės remi;
čios Graikijos sukilėlius,kurie turi tikslą nuversti teisėtą Graikij:
vyriausybę ir pakeisti ją komunistine. Saugumo Taryboje Rusija užvett
vo visas rezoliucijas,kurios smerkė jos pakalikus, ir -kurios buvo pri
imtos balsu daugumos (Rusija ir Lenkija prieš).Tokiu būdu jokio sprei
dimo nebuvo galima padaryti Graikijos klausimu. Graikija tačiau yra
dabar JAV įtakossferoje ir Amerikos Kongresas nesenai priėmė Graita
jai ir Turkijai remti įstatymą,pagal kurį tos valstybės gauna karinę
ir ekonominę pagalbą is amerikiečių.Dėl to,Graikija tapo pagrindini;
punktu Rusi jos ir JAV politiniame žaidime,ir p,Marshall'is pasirįžo
išeiti laimėtoju.JAV pareikolavo Graikijos klausimą išimti iš Saugume
Tarybos programos ir perduoti jį JTO sesi jai,kuri dabar posėdžiauja
prie Uev/ Yorko.Gromyko tai vėl užvetavo- (20-tas jo veto),bet Saugumo
Taryba tą jo veto atmetė .Tuo būdu Graikijos'klausimas bus svarstomai
visų JT posėdyje,kur veto nebegalioja.Valstybes Sekretorius p.Marshal
jau pareiškė,kad Albani jos,Jugoslav!jos ir Bulgarijos teikiama..poram;
Graikijos sukilėliams sudaranti tiesioginį pasikėsinimą prieš ^raiki,
teritoriją ir jos politinę nepriklausomybę ir reikalaujanti greitų žj
gių padėčiai pataisyti .Jis dar pagrasino, kad jei JTO pasiliks,; pasyvi,
Amerika viena imsis reikalingos akcijos.
'
JT Organizacija stovi labai kritiškoje padėtyje! jei jos sprei
dimes eis prieš Rusi ją,pastaroji su-savo satelitais gali visai pasi
traukti iš JTO,gi jei sprendimas išeis Graikijos nenaudai,JTO visai
nustos pasitikęjimo.Palestina ir veto klausimas yra kiti du^ginčytini
punktai,kurie bus-svarstomi dabartinėje JTO sesijoje.
Persija Ir, čia JAV pasipriešino Rusijon agresijai.Prieš metus,
kada dar Rusijos kariuomenės daliniai tebestovėjo Persi joje,Persijos
vyriausybė sudarė su SSSR žibalo sutartį, pagal kurią bendra persų-rui
bendrovė gautų teisės naudoti Persyjos žibalo laukus.Toje bendrovėje
Sovietai gautų 51$ akcijų,Sutartis tačiau negalioja,kol jos neratifi
kavo Persijos parlamentas,kuris tai 'sutarčiai nerodo jokio entuziastu
Pagrasinimui,Pravda-paskelbė,kad Sovietai pasiuntė pastiprinimus ka
riuomenės daliniams,kurie saugo Persijos-Rusijos pa s ienį, pridėdama, k£
atmetimas sudarytos sutarties būtų pavojingas Persijai’.
■
Amerikos ambasadorius• Teherane pareiškė,kad Persija su savo ti
tu galinti daryti ką nori ir,kad JAV neleis niekam jėga-išgauti kone;
sijas iš mažesnių valstybių.Persija atsidūrė, pavojingoje padėtyje,o
ypač nerimsta pasienio gyventojai girdėdami patrankų šūvius iš anapui
sienos.Amerikos interesai Persijoje irgi nėra grynai altruistinio po
būdžio.Nei Rusija nei Amerika nepasigamina užtenkamai žibalo,ir yra
priverstos ieškoti kitur.Vidurinių rytų žibalo šaltiniai yra vieni i;
didžiausių pasaulyje ir jau nuo senų laikų yra tape varžytynių objek
tu tarp didžiųjų valstybių.
Marshall’ io planas. Jo galutinis priėmimas turėjo būti viena?
savaitei atidėtas,nes JAV pareikalavo kai kurių pakeitimų,Jos nuoą°p
paruoštas projektas per mažai kreipi domesio į pačios Europos savipa
nine oaealba ir nėr daug reikalavo iš Amerikos.Marshall’io planas/
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lės-duoti norimų rezultatų kol Anglija nepradės eksportuoti anglies,
kas,Amerikos nuomone yra svarbiau už aukse* ir dolerins^Ptaio prajet*'
tas jau esąs pertaisytas Amerikai priimtina linĖmo.
U.Cta'v
■ Trylika to plano paruošime dalyvaujančių valstybių,išskyrus.
Švediją,Šveicariją ir Norvegiją,nutarė sudaryti komisiją muitų unijos
tyrimo klausimu.Nutarta į tą komisiją pakviesti ir Rusiją su jos sa
telitais.Prancūzija iš savo pusės sutarė su Italija pradėti tyrinėti
muitų unijos galimumą tarp tų dviejų valstybių.Anglija tuo tarpu laikosiai gana atokiai tuo klausimu dėl savo ypatingos padėties atžvil
gyje su Imperijos kraštais,tarp kurių veikia proferenciniai tarifai
nuo kurių jie nenori atsisakyti,
■
■-■-■■'
'Anglijos ekonominė krizė.Tai krizei nugalėti D,Britanija imasi
trejopų žygiui sumažina importą iš dolerių kraštų,didina maisto pro
duktų gamybą pačioje Anglijoje ir padidina eksportą,A:ie pirmuosius
du punktus buvo jau minėta ankstyvesniuose biuleteniuose,Š į kartą
apsistosime prie eksporto,kuris yra svarbiausias,Po pirmų dviejų punk
tų įveflimo,dar lieka 372 milj,svarų sterlingų deficito metams,kuris
turi būti balansuotas padidintu eksportu,Tam tikslui prekybos ministeris Sir Stafford Cripps paskelbė eksporto planą,pagal kurį Anglijos
industrijos įmonės yra įpareigojamos padidinti eksportą iki ateinan
čių metų pradžios vienu tredčdaliu,arba
£31,000.000 mėnesiui,kas
sudarytų 140% prieškarinio eksporto.Iki ateinačių metų pabaigos ekspor
tas turi būti pakeltas iki 160% prieškarinio eksporto.Tuo būdu Angli
ja tikisi subalansuoti užsienio prekybos sąskaitą ir palaikyti dabar
tinį žemą gyvenimo standartą.Produkcijai didėjant ir gyvenimo standar
tas namie kils,nors eksportas ir liks tas pats.
'
f
Eksporto programai prižiūrėti ir vykdyti sudarytas žinovų ko
mitetas, kuriam vadovauja užsienio prekybos ministeris p,Harold Nilson.
Priemonės eksportui padidinti paskelbtos šios! eksportinė industrija
gauna pirmėnybą žaliavoms ir darbo jėgai įsigyti,sustabdomas naujų
konstrukcijų darbas,sumažinama namų statyba ir sumažinamas kariuome
nės skaičius,kad nukreipus daugiau žmonių eksportuojamų prekių gamybai
Sutarčių ratifikavimąs.Pirmadieni buvo pasikeista-ratifikavimo
dokumentais ir tuo sutartys su Italija,Suomija,Bulgarija,Rumunija ir
Vengrija įsigalioja ir diplomatiniai santykiai su tomis valstybėmis
atstatomi.Tas kelia namaža nerimo Vakarų Europos demokratinėms vyriau
sybėms ir Amerikai,kadangi pagal sutartis Anglija ir JAV turi atitrauk
ti.savo kariuomeną iš Italijos,tuo tarpu kai Rusija turi teisės lai’ kyti savo dalinius Vengrijoje ir Rumunijoje savo susisiekimui su Aus
trija apsaugoti.Ypač Itali ja. atsiduria kėbliojo padėtyje.Jos viduje
komunistų partija pradeda darytis labai aktyvi (ypač streikų ruošime)
o ųž sienos stovi Tito agresingi garnizonai.Amerikos politika kol kas
dar nėra aiški Italijos atžvilgiu,bet Italija,būdama Viduržemio jūros
saugoto ja,yra Amerikos interesų sferoje,ir JAV yra pasirįžusios jos
• neapleisti.Kalbama,kad Amerikos laivynui reikalingos bazės Viduržemio
jūroje ir kad Graikija to pilnai negalinti patenkinti,
Triestas pagal sutartis tampa laisvu uostu,kur Anglija,JAV.ir
Jugoslavija turi teisės laikyti kiekviena po 5.000 kareivių.
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Trumpai iš-visur
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.. Bratislava .Daugiau: kaip.SOO slovakų buvo suimta ryšium su rengtu pair;
sikcsinimu nuversti Čekoslovakijos vyriausybę*Anksciau buvo p ra- I
nešta,kad bombos buvo pasiųstos paštu trims Čekoslovakijos-minis-!.
• toriams,bet buvo laiku sulaikytos,ir žalos nepadarė,
I
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Belgradas.D.Britanija ir JAV pasiuntė protesto, notas Jugoslavijos Į
vyriausybei dėl kalinimo ir kankinimo Anglijos ir Amerikos kareivi
Popiežius ekskomunikavo visus jugoslavus;prisidėjuslus prie nužu-l
dymo vieno kunigo ir sužeidimo kito*Sužcįstas kunigas buvo areš- I
tuotas ir bus teisiamas už taikos trukdymą*
■
.
I
Atėnai.Iš' Jugoslavijos pasienio,o taip pat britų slaptų agentų prane-l
šama.kad Jugoslavijoje yra susidariusios trys pogrindinės kariuo-l
menės;kurios nuolat atakuoja Tito dalinius.Viena iš jų yra katalil
kiška,vadinama ”kry|ųočiais” ir turi 15.000 žmonių;kita-likučiai I
Michailovitch’lauš ’’Cetnikų" (8.000) ir trečia-Makedonijos revoliii
cinės organizacijos,vadovaujama pulk.Stoyanovitch (10.000)
Į
,

.
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Berlynas.Pranešama,kad tarp Rusų ir vokiečių pareigūnų Sovietų zonoje!
kilų rimtų nesutarimų.Vokiečių pareigūnai bėgą į vakarus.Pirmas iš!
jų buvo Turingi jos prezidentas Dr.Rudolph Paul,kuris su • savo padė-l
7
jėjais ir šeima perbėgo į Amerikos zoną ir. laikomas Amerikos kari-l
nės administraci jos'apsaugoje,
, .7t
Į

Austrija.Dėl perilgai užsitęsusių derybų Austrijos sutarčiai sudaryti!
Anglija nutarė baigti karo stovį su ta valstybe ir pradėti pilnus I
diplomatinius santykius,
’
i

Kopenhaga.Prekybos derybos tarp Anglijos ir Danijos nutruko,kadangi ’
.Danija pareikalavo peraukštų kainų už bekonus,sviestą ir kiaušinis^
- =••
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!Londonas Anglijos užs.reikėlų ministeris Mr,Bevin’as pasiuntė Bulgari
jos vyriausybei protestą dėl prispaudimo Ūkininkų Partijos esančios
dabar opozicijoje.Jis apkaltino Bulgarijos Vyriausybę dėl jos tota
litarizmo ir pabrėžė,kad pa dėtis yra stropia, i sekama nes pagal
Jaltos susitarimą,Anglija yra atsakinga,kad'Europos išvaduotųkraštų politinė laisvė nebūtų pažeista.
.

Teheranas.Amerikos Ambasadoriui Teherane pareiškus,jog JAV parems Per
siją jos žemės turtų ginybojc,trys mechanizuotų dalinių batalijonai
buvo tuoj persų pasiųsti prie Šiaurinių.sienų su Sovietų Sąjunga,
Teheraną pasiekia žinios apie vis didėjan tį Sovietų karinį akty
vumą ties persų siena.
.Kopenhaga ,Danu oficialūs sluogsniai patvirtino,kad JAV kariuomenė da
ro Grenlandijoje kažkokius bandymus,kurių tikslas nežinomas.
Taip pat Amerika smarkiai pagyvino savo veiklą Aliaskoje,
Paskutiniu laiku baigtas įrengti didžiulis aerodromas.be kurio dar
statomi keli mažesni.
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Amerika.24 estai -pabėgėliai,14 vyrų, 9 moterys ir dviejų metų bernio
kas atplaukė per vandenyną į JAV žvejų burloiviu^i-eans ’buvo li
kusi tik vienos dienos maisto atsarga.Pabėgėliai dabar laukia
JAV imigracijos organų sprendimo.
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West Wratting Hostel, Cambridge...
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- -£>ioje tarpt.perein.stovykloje įstegtas DB Lietuvių S-gos sky
rius,kuriame jau yra
narių.Skyr.V-ba! pirm.-Avietelaitis,
pirm.-Kvietelaitis,
ra-120 nanų.t>kyr.V-ba«
sekr.-Antanaitis,i žd.-dr.Puodžiukas,kultūros ir švietimo "srities
vad.-mok.Dainauskas,sporto vad.-Remeikis.
•
Mūsiškiai vieni dirba Hostel’io administracijoje,kiti yra su
siradę laikiną darbą Cambridge,© likę,dauguma,laukia darbo,Šiomis
dienomis kaip tik maža grupė išvyks į Škotiją dirbti pas ūkininkus.
Čia lietuviai,ir dirbantisji,savo laisvalaikį visi ryžtingai
aukoja tautiniam ir kultūriniam darbui! suruošta tautodailės parodėlė,įrengtas liet.darželis-skoningai padaryta Vytis,apjuosta tautiniais raštais; viešai pasirodyta su taut,dainomis; užsakyta ir
gaunama išeinanti čia ir Vokietijoje visa liet.spauda.Paskiausiai
sėkmingai pasireikšta ir sporto srity!tinklinis,šachmatai,stalo ~
tenisas.Pažymėtinas tonisisto p.Rcmeikio laimėjimas prieš anglus,
Cambridge studentų sporto klubo 'YMCA,tenisitus-meisterius.Čia su
ruoštame tarpt.šachmatų turnyre Bučys laimėjo II vietą ir po to
žaibo turnyre iš 17 dalyvių! Bučys I v.ir Remeikis II vietą.
Ypatingai pažymėtini mums anglų kalbos kursai,kurie čia nuo
pat stovyklos įsikūrimo iki šiol tęsiami,nors besimokančių skai
čius galėtų- būti didesnis.Kursuose visą'laiką pasišventusiai dės
to .p.Senkus,aukodamas kasdien brangią savo valandą po svarbaus ir
atsakomingo darbo prie Darbo Ministerijos atstovybės.Jom didelė
■besimokančių padėka.
,
Paminėta rugsėjo 8 diena.Išvakarėse t.y. rugsėjo 7 d.papuoš
toje salėj atlikta nors trumpa,bet graži
ir vykusi programa.
Bučio skaitytas trumpas referatas lietuviams,p.Senkuvienė kalbė■jo angliškai.Padainuota keletas taut.ir anglų motyvais dainelių,
pašokta taut,šokių,padeklamuota,Gauta sveikinimų raštu iš S-gos
centro ir kitur.Asmeniškai sveikino specialiai į minėjimą atvykęs
iš Londono Kun.Sakevičius.į minėjimą atsilankė visi anglai iš
stovyklos vadovybės ir'svečiai iš artimesnių stovykįų.Minėjimas •
baigtas lietuvių ir anglų Himnais. ' .
(
Rugsėjo 11 d,, stovyklos vadovybės iniciatyva suruoštas tarpt,
koneertas.Dalyvavo ukrainiečiai,estai ir lietuviai.Mūsiškiai gražiausiai pasirodė su taut.šokiais ir dainomis.Tarp kitų svečių
programos žiūrejo ir vienas aukštas anglų dvasiškis.Mūsiškių čia
jau yra susidaręs kaip ir mažas,bet pajėgus ansamblis iš.keletas
vyrų drob.kostiumais su taut.juostomis ir tiek pat moterų taut,
rūbais pasipuošusių,kurie nesigailėdami darbo,tokiomis viešomis
progomis sėkmingai mus. reprezentuoja.
A-tas D.
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Inskip Hostel. '
' , .
I
DB tie tuvių S-gos. skyrius su šioj stovykla^ laikinai gyvenančll
.. . bei apylinkėje- di rbančiojls^Li^uviais,viso 'Ss^monAs^.rugsėjo 7|
paminėjo Tautos šventes dieną*Programą sudarė; pamaldos kaimynii
kaimo anglų bažnytėlėje,iškilmingas susirinkimąs-minėjimas ir a
certinė dalis.
Mavjbgy Road Hostel,Londonas,
Čia esame 8 lietuviai^ vyrai ir trys moterys ir dirbame Hoste:
virtuvėje kartu su anglėmis darbininkėmis i Dirbam šeštadieniais
sekmadieniais,Savaitėje kiekvienas gauna po laisvą dieną,žiūri
kada papuola iš eilės.Turim apstatytus kambariukus ir kiekvie.
gyvename po du žmones, .
■
.
Darbas vyksta gerai,tik kiek sunkiau priprasti prie angį
tradicinių papročių.
ViVi
Malvern Wells
i. ■ Hosteltrri orcs
- i .
Malvern’o pereinamoji stovykla rugsėjo mėn.7 d. suruošė
Tautos šventės minėjimą.Iš bendro gyventojų skaičiaus 700 žm.132. yr lietuviai.Yra du komitetai! S-gos skyriaus -pp Stakėnas
. Grigaliūnas ir Venckienė ir pravažiuojančių -pp Ledcris,Urbaitil
ir Giriūnas.Abu komitetai sutartinai dirbo,koaptuodami dar atskij
rus asmenis ir šventės minėjimas prėėjo gana puikiai.
I
Iškilmės buvo pradėtos iškilmingomis pamaldomis vietos and
bažnyčioje.Mišios buvo užprašytos už Lietuvą,Pažymėtina,kad kunil
apie tai plačiai buvo informavęs savo parapijiečius jau iš anksi
ragindamas gausiai atsilankyti pamaldose,Pamaldų metu prieš pati
altorių buvo laikoma tautinė vėliava,iš jos abiejų pusių stovėjo!
po dvi tautiniais rūbais apsirengusios mergaitės. Vėlia va asistuos
ma lietuvaičių davė labai gražų įspūdį vi siems. Mišią s atlaikė kiĮ
Kairiūnas.Pamokslus sakė kun.anglas ir lietuviškai kun.KairiūnsSį
Anglas plačiai supažindino savo tikinčiuosius su Lietuva pražydai
’ mas pagal galimybes lietuviams visur padėti.Pamaldos baigtos Liet
tuvos Himnu,
I
Iškilmingas minėjimas pradėtas 9 vai.vakaro,kuriame dalyva^
vo be stovyklos lietuvių dar 200 kviestinių svečių.Minėjimą ati-|
darė p.Lederis ir po trumpo įžanginio žodžio pakvietė į garbės
prezidiumą! miesto burmistrą,jo sekretorių,skautų vadovą,moterų
S-gos atstovą,Darbo Ministerijos atstovą,vietos parapijos anglų
kunigą,stovyklos direktorių ir estų,latvių,ukrainiečių,jugoslavų
ir be pilietybės taut.komiteto p-kus.
I
p.Molis paskaitė ,jo paties gražiai suredaguotas mintis rul
sėjo aštunta jai.Po vertimo kalbėjo p.burmistrąs,Savo ilgoje kalbi
je priminė mūsų istoriją ir šios dienos reikšmę linkėdamas daug!
gero ir grožėdamasis lietuvių kalba,Iškilmingas posėdis baigtas
lietuvių'ir anglų Himnais. •
Meniną dalį atliko vyrų kvartetas,moterų duetas,Vilniaus
dr.teatro aktoriai pp Bikiniai ir tautinių šokių grupė.Meninė dq
lis vadovaujama komp.Gailevičiaus pavyko gana gražiai.
Esam dėkingi pp Gailevičiui,Ledcriui,Bikiniams,dr.Urbalčiui
Moliui,ir meninės dalies dalyviams,kurie tikrai labai daug dirbo.
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Rugsėjo 8 d,minėjimas Londone.

K/

Londono ir apylinkių lietuviai pereitą sokmn.dienį susirinko
Victoria Helis (Holborn) paminėti Tautos šventai.Salė^-kuri tupi
400 vietų buvo perpildyta (dalyvavo apie 500 žmonių)ir dalis ttwA .
jo grįžti namo neturėdama galimybių patekti vidun.Minėjime kalbė
jo Min.B.K.^alutis,P.B.Varkala- DDLS pirmininkas-ir A.J.Haulfenas.
Po kalbų sekfe koncertinė dalis.Programą.išpildė J Londono(vedė J.
Numeris) ir West Byfleet’o(vede V.Mamaitis) chorai,Londono ir
West Byfleet’o taut.šokių grupės,solo,duetas,deklamacija.Gražiai
pasirodė p.Mamaičio West Byfileet’o choras,kuris ne tik gražiai
padainavo,bet ir gražiai scenoje atrodė ir taut.šokių šokėjai.
Pati scena buvo per maža šokėjams ir dėlto kai kurių šokių efek
tingumas turėjo nuo to nukentėti.
Programa praėjo geroje nuotaikoje.Vieną pastabą tačiau reikia padaryti dėl tvarkos laikymosi.Kalbos ir triukšmas tąsėsi per
visą programą,kas yra labai nemandagu ir nekultūringa,
B.M.

Aukos S~gai.
*
D,Kaniauskas,.. £2.7.2.,Juozas Steponauskas.,.£1.0,0.,Jonas Ste
poną uskas, , ,£l«0.0,,0.Kairiukštienė ..,8/-,Miss V.M.Welman..5/įdomu,pažymėti,kad D.Kaniauskas,nesenai atvykęs iš Vokietijos,
, , Tautos šventės proga paaukojo S-gos reikalams savo vienos savai
tės uždarbį (£2,7.2.)Taip pat tokią pat sumą paaukojo anglų naš
laičiams, kas anglams padarė labai didelį įspūdį,
>S-flOj randasi laiškai;

..

..

Marijai Bružienei-Viržintaitei,Juozui Jašiūnai,Antanui Skamarauskui,Jadvygai Kozo-Polianskaitei,Pranei-Koverienei,Antanui Kblaičiui,Vaciui Palokui,Broniui Vieraičiui,Motiejui Rakštelei,Z,Tnčinskaitei, Jonui Putrini.
• - • ? •
Į

' ■

Minėti asmenys prašomi pranešti dabartinius savo adresus
D.B.Lietuvių S-ga
?,
12,Sutherland St. . .
.
London,S.W.i.
Dar galima gauti knygų!
SiSužiedėlio"v. Kazimiera s" > ,
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5/-
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’’Sv.Istori ja-Naujasis Testamentas” 6/-
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