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Pasaulio pasidalinimas į dvi priešingas grupes,vakarų demokratijas 

ir rytų diktatūras,yra įvykus faktas,ką ryškiai-parodė Jungtinių Tau
tų posėdžiai.,kur diplomatinis karas tarp Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Sovietų Rusijos eina pilnu tempu ir netrukus turės pasiekti kųlminaci 
nio punkto,iniciatyva šį kartą yra Amerikos pusėje,Rusija priėmė. Ame
rikos -iššaukimą į.kovą tikrai su sovietišku kerštingumu ir grąsinimu. 
Pirmaeilis kovos objektas yra veto teisė,kurią SSSR nori žūt būt'išlaidy 
ti.Kitos valstybės grupuojasi prio vienos ar kitos tų dviejų galingiau
sių pasaulyje valstybių,žiūrint į tai,kieno įtakoje tos valstybės ran
dasi ,.Prancūzija yra dilemnoje,nes ji nenori pykinti nei Amerikos nei 
Rusi jos.Prancūzijos komunistų partija yra skaitlingiausia partija par-- 
lameflte ir.turi nemažai- įtakos dafb'ininkų tarpe. Ji galėtų pridaryti. f. . 
nemaža bėdos, jei vyriausybė aiškiai pasisakys prieš Sovietų Rusi ją. Nė^-- 
ra abejonės,tačiau,kad jeigu reikės galutinai pasisakyti,Prancūzija 
rems JAV-bių ir -D.Britani jos vedafną politiką.Ta proga įdomu pastebėti, 
kad Rusijos ataka per paskutinius kelis ttėnesiųs buvo daugiausiai nu
kreipta prieš JAV ir sušvelnėjo prieš D.Britaniją. .

■ ' J«T,Organizacijos sesija. JAV-bi.ų./agresyviną politiką išdėstė 
Valstybės Sekretorius p.Marshall’is savo įžanginėje kalboje,kuri buvo 
aštriausia ir atviriausiu kalba,pasakyta JTO-jos posėdžiuose.Smarkiai 
kritikavo Sovietų Rusijos bendradarbiavimui priešingą politiką ir pa
darė septynių punktų planą,kurio svarbiausi punktai buvo šie! '

a) sudarymas nuolatinio•taikos ir saugumo komiteto,susidedančio 
iš 55 Jungtinių Tautų atstovų,kuris svarstytų visus klausimus . 
liečiančius tarptautiną taiką,ir

b) apribojimas veto teisės naudojimo Saugumo Taryboje.Veto galio
tų tik tada,kada Jungtinės Tautos būtų priverstos imtis ekono-. 
minių ar mill tarinių žygių. .

Nesunku'atspėti,kas- slepiasi po tais Amerikos pasiūlymais,Rusi ja 
pavartodama veto teisą,neleido Saugump Tarybai padaryti jokio sprendi
mo,kuris eitų prieš jos ar jos satelitų interesus.JAV nori tai apeiti 
ir prašė JT delegatus jos pasiūlymus priimti.Tai yra aiškus JTO-jos 
įstatų pakeitimas,prieš ką Rusija kovos iki paskutinio kraujo lašo,nes 
veto yra vienintelis jos-ginklas prieš daugumos nutarimus.

Be aukščiau suminėtų punktų Marshall*is dar patiekė šiuos pasiū
lymus, kurie turėtų būti Jungtinių Tautų svarstomi*. Graikija - JAV ap
kaltino Albani ją,Jugoslaviją ir Bulgariją dėl neramumų Graikijos pasie
nyje ir reikalavo,kad tos valstybės nustotų rėmusios Graikijos komunis
tų.Taip pat siūloma sudaryti speciali komisija,kuri saugotų padėtį 
Balkanuose; Palestina - padalinimas tarp arabų ir žydų,kas buvo-pasiū
lyta daugumos narių specialios tam reikalui sudarytos komisijos,ar fe
deracija,ką pasiūlė keli tos komisijos nariai; Korėja - per du metus
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metus JAV ir SSSR negalėjo susitarti dėl Karčios nepriklausomybės ir 
dėlto Jungtinės Tautos prašomos į tą reikalą, dabar įsikišti; Atominė 
energija - dėl dviejų narių (Rusijos ir Lenkijos) pasipriešinimo atomi
nės energijos komisija negalėjo prieiti prie sutarimo atominei bombai 
kontroliuoti,ir pati komisija randasi likvidacinėje stadijoje; Ginklų 
kontrolė - kontrolė yra neįmanoma,kol pasaulyje nebus tarpusavio pasi
tikėjimo, bet JAV nori,kad ginklų kontrolės komisija energingai vykdytų 
savo uždavinį. ... .

Kalbėdamas apie Graikiją,Marshall’is pažymėjo,kad jei JT negalės 
apsaugoti vienos mažos valstybės,tada visų mažų valstybių saugumas at
sidurs pavojuje.

Ši Marshall'io. kalba.politiniuose sluogsniuoso yra laikoma kaip 
Amerikos pokarinės politikos deklaracija.Pats Marshall’is yra karys,ku
ris savo vedamai politikai pritaiko mi-li tarinės strategijos pr.’.noipus 
ir jis.nebūtų pradėjęs ofenzyvos prieš Rusiją,jei jis tam nebūtų pasi
ruošęs. JAV yra nusistačiusias pavartoti*visą savo jėgą,kad padaryti ga 
lą Sovietų Rusijos trukdančiai politikai,kuri užkerta kelią taikingam 
pasaulio sutvarkymui ir nori įamžinti ekonominį ir politinį chaosą 
Vakarų Europoje. ■ -•

Rusijos atsakymas Marshall’i ui buvo nepapratai kartus ir nenuosek
lus.Vietoj kad atsakius į Amerikos.padarytus pasiūlymus.Višinskis apkal
tino JAV ir Angliją už JT naudo j imą savanaudiškiems, individualiniams. ' 
ir siauriems interesams.Amerika ruošiantis naujam karui ir kartu su Bri
tanija nesutinkanti nusiginkluoti,Amerikos pagalba graikijai ir Marsha
ll’io planas esą pažeidimas JT principų ir kišimasis į kitų valstybių 
vidaus reikalus.Tai esą Amerikos'politiniai ginklai,kurie-yra vartoja
mi, kad padaryti Europos valstybes priklausomas nuo amerikoniškų monopo
lių. Višinskis toliau pareiškė;kad Sovietų Rusija ėmėsi kelių žygių ato
minei bombai panaįkintįjb'ėt JAV tam pasipriešino.Sovietų Sąjunga pritin
sianti tarptautinę atominės energijos kontrolę,bet jokiu būdu nesutik
sianti su svetimų valstybių kišimuisi į<Rusijos vidaus reikalus su tiks
lu-patikrinti atominių fabrikų įrengimus.Marshall’io planas,pagal Višiiu 
kį, suskaldęs Europą-į dvi dalis,kad sudaryti vakaruose bloką priešingą 
Rusijai ir Rytų Europai.Vokietija esanti naudojama kaipo Amerikos ekono
minė bazė Europoje. ■'

Višinskis taip pat apkaltino JAV už karo propagandos vedimą ir 
ruošimasį.katui su' Sovietų Sąjunga,kol-ši dar būk tai, esanti silpna.Jis 
pareikalavo,kad į programą būtų įtraukta Sovietų Rusijos rezoliucija, 
pasmerkianti tokią propagandą JAV-se,Graikijoje ir Turki jo je,kas esą 
priešinga JT įstatams,ir ka’d JAV-ių spaudai būtų atimta laisvė kriti
kuoti Sovietus.Dėl Marshall’io padarytų’pasiūlymų. Vi šinskis tik paste
bėjo, kad; Sovietų Sąjunga visada laikėsi JT čartos ir kad ji dėlto iki 
paskutinio pasipriešins tos čartos; pakeitimui,t.y, veto suspendavimui 
ir naujo taikos ir saugumo komiteto sudarymui.

Višinskis gerai žino,kad jis neturi mažiausios galimybes pravesti 
savo rezoliucijai,ir kad nei. vienas sveikai samprotaująs žmogus,kuris 
žino tikrus faktus,negali -jė melams tikėti.Aiškinama,kad jo kalba buvo 
vien propoganda Sovietų Sąjungos gyventojams su tikslu, įbauginti juos 
prieš Ameriką. Pači oje Rusijoje žmonės kelia neramumus dėl blogu, gyveni'
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mo sąlygų, bet jei jie bus įtikinti, kad' JAV’-ruošiasi karui prieš Busi ją 
tada Kremliaus diktatoriai jausis turį teisės žmones dar labiau pri -
spausti, '

Višinskio argumentus ir apkaltinimus be pasigailėjimo visiškai 
sugriovė D.Britanijos delegatas p .McNeil,kurio kalba yra skaitoma-ge
ri auste iš visu iki šiol pasakytų kalbų, ir susilaukė daug plojimo,ko 
iki šiol posėdžiuose nebuvo girdėti.P.McNeil karštai pritarė Marshall'ic 
'pasiūlymams ir pagyrė Amerikos atominės energijos kontrolės politiką, 
sakydamas,kad■tai esanti viena iš reikšmingiausių aukų bet kada padarytų 
nusiginklavimo srityje,Kaip žinome,JAV. pasiūlė sunaikinti visas atomines 
bombas ir pavesti visus atominės energijos fabrikus tarptautinei kontro
lei, su kuria tačiau .Rusi ja nesutiko.Kreipdamasis tiesiog į Višinskį, 
Britų delegatas.ironiškai pareikalavo iš jo,kad šis duotų bent vieną 
pavyzdį Sovietų ginklavimosi monopolio,kurį Sovietų vyriausybė sutiktų 
pa vesti tarptautinei nuosavybei ir kontrolei,Pasmerkdamas Rusijos ža
lingą naudojimą veto teisės,McNeil pridėjo,kad jokia valstybė ,viena, 
negali turėti teisybės monopolį ir reikalauti,kad visi kiti priimtų tos 
valstybės nuomonę,Taikon išlaikymui, reikalingos trys sąlygos .Rusi ja tu
ri atidaryti -savo duris,kad tuo pašalinus nepasitikėjimą; Rusija savo 
sprendimuose'privalo laikytis faktų,* ir ji turi respektuoti pasaulio 
opiniją reikaluose,kurio liečia visą pasaulį.

Nepaprastai didelių ovacijų susilaukė Britų delegato pastabos apie 
Churchill5į\kurį Višinskis sulygino su Hitleriu.Ponas McNeil pastebėjo 
,kad- Churchill*is esąs jo oponentas ir jis su juo turėjęs daug susikir
timų, tačiau•Churchill’io kova prieš Nacizmą gali lygintis su kova bet 
kokio- komunistų partijos nario bet kurioje pasaulio dalyje.Churchill’is 
vaikščiodavo Londono gatvėmis,rodydamas-pavyzdį britams ir pasauliui, 
ir nesijaudindamas dėl krintančių bombų,kurias mėtė vokiečių lėktuvai 
ir kurie tada galėjo būti aprūpinami rusišku benzinu. Galima tik įsivaiz
duoti, kokį įspūdį tas padarė Sovietams,kurie, dar iki šiol negali supras
ti,kodėl Attlee,paėmęs valdžią į savo rankas,nesušaudė Churchill’io.

Tarp kitų pasakytų kalbų pažymėtina yra Prancūzijos delegato,kuris 
įspėjo klausytojus dėl pavojų,kurio kyla iš didžiųjų valstybių,,nesutari
mo,Panašų įspėjimą davė■ir JTO-jos Gcn.Sekretorius Trygve Lie.Čekoslo- 
vakijos ir-Ukrainos delegatai pritarė. Višihskiui ar pasisakė prieš- 
yę.to reviziją. Višinskis.: norė.jo antru kartu kalbėti plenumo posėdyje, bet 
‘riegavo leidimo., ' v :

JTO plenumo sesija pasibaigė ir darbas prasidės komitetuose. 
Marshall'io pasiūlymai buvo priimti ir įtraukti į darbų dienotvarkę,,

Marshall*io Planas. Pirmadienį Paryžiuje 16 Europos valstybių 
pasirašė pranešimą ’sąryšyje su JAV-bių valstybės^sekretoriaus Marshall’io 
kurią jis. pasakė prieš keturis mėnesius Harvardo universitete ir kurio
je, jis davė suprasti,kad Amerika duos Europai pagalbą,jei Europos vals
tybės sutars dėl bendros ekonominės- politikos ir pasižadės padėti vie- • 
na kitai.Anglija su Prancūzija ėmė si iniciatyvos ir pakvietė visas 
Europos valstybes į konferenciją.Rusi jos įtakoje esančios valstybės ne
gavo iš savo valdovo leidimo dalyvauti konferencijoje. ••

Paryžiaus pranešimą galima padalinti į dvi dalis; savitarpinė 
pagalba, ir Amerikos parama.Pranešimas nurodo,kokiu būdu Europos valsty- . 
Lės pasižada remti viena kitą ir padidinti gamybą,kad tuo Europa grei-
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čia u galėtų išbristi. iš sunkumų ir £?.° J_ -5 *t c s ’J.1?*?-! n *? p u O’b'? t • -o^'v o ’»* *Į ą>*n 7 o p. J 
kybos sąskaitas 1251 t.-.Anglį ja ’pagi^udėjo', %rp kitko , pa didinti y^iiq 
produkciją iki 250 milj..tonų metams,kas manoma atsiekei 1251.nu/šiemet 
numatomas kiekis 200 mil j,tonų/- ir pradėti anglių eksportą kitų metų 
balandžio mėn.Eksporto.s .tikimasi pasieks 6 milj.tonų 1248 m.ir kas me
tai didės; 1251 metais jis turėtų jau būti 22 milj.tonų,Vokieti jos angį 
ir geležis irgi bus panaudota Europos atstatymui.Svarbiausi savitarpini 
pagalbos punktai yra šioj .... .

, reikalingumas kuo didžiausių pastangų produkcijai,
■ finansinis pastovumas visose suinteresuotose valstybėse, 

* bendradarbiavimas su tikslu surasti priemones Europos defici
tui su -Amerika išlyginti.

Kad tos visos pastangos galėtų atnešti norimų rezultatų,Europai 
reikalinga dolerių pagalba iš JAV £5.610.000.000 ateinančių keturių me
tų laikotarpyje -maistui,žaliavai ir kitiems reikmenims nūsįpirkti.Ga
lutinis Marshall’io planas vargu ar galės- būti pradėtas vykdyti anksčio 
ateinančio pavasario,nes JAV Kongresas,bė kurio jokia parama Europai yr 
neįmanoma,normaliai susirinktų tik sausio mėn,,o Europai da r šiais me
tais reikalinga ga uti £600.000.000 paskola iš Amerikos,nes kitaip visi 
pranešime numatyti siekimai gali būti pastatyti į pavojų ir Europod at 
statymas gali nusitęsti neribotam laikui.Amerikos atsakingi vyrai tai g 
rai supranta,ir prezidentas Trumanas dabar svarsto būdus Kongresui sušo 
ti ateinantį mėnesį.Ypatingai daug susirūpinimo kelia Prancūzija ir Ite 
Ii ja,kur ekonominė padėtis yra labai katastrofiška ir gera dirva komu
nistams.Italijos komunistai ruošia streikus ir demonstracijas prieš 
krikščionių demokratų vyriausybę dėl kainų kilimo ir gyvento sąlygų po 
blcigėjimo. •

Amerika neša didelę atsakomybę', ji turi pasirinkti ar gelbėti Eu
ropą ar leisti jai: žūti chaose.

■ Anglijos ekonominė krizė. Finansų ministeris Dalton pranešė,kad 
Anglija pardavė Amerikai aukso už £20.000.000,o taip pat nusipirko do
lerių iš Piniginio Fondo už £15.000.000„Tai yra vis išdava tos dolerių 
trūkumo krizės.Už tuo būdu įsigytus dolerius Anglija perkasi sau reika 
gų prekių Amerikajc.P.Daltonįspėjo.kad tokie žygiai aiškiai rodo padė
ties rimtumą ir ateityj o .reikėsią da r daugiau ab.kso parduoti.

. .. Darbo Ministeris p.Isaacs paskelbė įstatymą,pagal kurį darbo jėg 
bus- verbuojama eksporto gamybai,Visi vyrai tarp 18-50 metų ir moterys 
18-40 metų amžiaus naują darbą galės gauti tik per Darbo Ministerijos 
įstaigas.Kadangi žaliavų-kiekiai neeksportinei industrija i yra sumaži 
narni ar visai sustabdomi,tokių industrijų darbininkai turės ieškoti na 
jo darbo,kurį- tik galės gauti per D.M.įstaigas,kurios tokius darbiniu 
siųs į eksporto įmones.Už tų direktyvų nevykdymą darbininkas gali būti 
nubaustas iki £100.įsta tymas įsigalioja nuo spalio men,6 d-Iš^mtys d 
romos žemės ūkio ir "anglies kasyklų darbininkams, kurio išviso savo dar
negali apleisti. • . .

..Vyriausybės planavimo Komitetas paruošė krizei nugalėti planą,ku 
rlame yra šio pasiūlymai i

1. sumažinti importą iki minimumo,
2. sumažinti išlaidas .užjūriuose/karo pajėgų išlaikymui/,
3. padidinti eksportą kiek tik leis rinkos,
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4, koncentruoti gamybą reika lingįaąąiams dalykams,5. padidinti kiek tik galima daugiau pramonės ir Šėmės ūkio 
■ gamybą ir padidinti agrikulturinį išvystymą kolonijose.

■"Tuo būdu D,Britanija tikisi ateinančių metų pabaigoje subalansuoti 
savo užsienio-prekybos'Sąskaitas' ir be Marshall’io. plano pagalbos.Marsha- 
IJJįp planas,žinoma,tai palengvintų ir galėtų priside ti prie gyvenimo 

i standarto-pakėlimo. • •

Trumpai iš visur.
.-Laiškų kontrolė , 4 ’

r Nuo spalio 1 d.visi į užsienį siunčiami įtartini laiškai bus
£ atida rotai /arba peršviečiami Rentgeno spinduliais/ ir juos'e rasti pini
gai ar brangenybės bus konfiskuojamos .Ypatingais atsitikimais gali būti 
užvesta byla prieš siuntėją.Nusikaltušiėji galės būti baudžiami iki 2 
metų kalėjimu arba £500 piniginė bauda. - .
New Yorkas.

Nepaprasto.smarkumo hurika nas pridarė ’ daug žalos Floridoje 
ir Bahamų salose.Aukos siekia apie 90 žmonių užmuštais ir apie 500 su
žaistais. Padaryti nuostoliai apskaičiuojami mažiausiai £25,000.000 

• * ■ • a * * ” •*
' -S'-' . ■ ■ • ■;/ .i.-’ ■

Sofija . ’ \ ~ f

_ Antradienį opozicijos vadui Petkovųi buvo įvykdyta’mirties 
bausmė, is buvo nuteistus .už būk tai sukilimo prieš vyriausybę rengimą ■:< 
ir jo apeliacijos prašymas buvo atmestas.D.Britanija ir JAV pakartotihėi 
protestavo Bulgarijos vyriausybei Už neteisėtą Petkovo’suėmimą ir jo ne
pagrįstą nuteisimą,kas yi© priešinga Bulgarijos taikos sutarčiai„pagal 
kurią ta valstybė yra-’įpareigojama duoti politinę laisvę.Rusi ja nesutiko 
daryti jokių žygių,sakydama ,'kad tai esąs Bulgarijos vidaus reikalas.

• . Mirties bausmės įvykdymas’-sudarė ypatingai blogą įspūdį Lon
done, ir Bevinąs svarsto,kokių žygių jamreikės toliau imtis.Anglų spau
da smarkiai pasmerkė tokį nežmonišką Bulgarijos vyriausybės elgesį.

Sovietų-taktika •nesikeičiai politiniai oponentai turi būti 
eliminuoti,Dr.Maniu,rumunų ūkininkų parti jos.vadas,irgi greitai bus tei
siamas už panašius "nusikaltimus”.Jis dabar sėdi kalėjime o jo partija 
yra 'uždarytą.Tokie pat apkaltinimai jau yra daromi ir Mikolajczyk’ui, 
lenkų ūkininkų Vadui,kuris manoma bus greitai areštuotas.Pernesenai 
,-įyykusį teismą,Mikolajczyk'o pasekėjai nedarė ’’prisips^inim-s".Vengri
joje 40-opozicinės partijos narių buvo negęnai ;areštuota ir.-yra tardomi. 
Spėjama,kad greitai būsiąs atskleistas naujas "pasjikesinimas" prieš 
valstybę. ”
Anglija įspėja Rusų satelitus. •. "i-

p i n hm^įh- i ■ i >■ i i i> i • V * ’ ’ •Sąryšyje su-sutarčių ratifikavimu’’su buvusiais Vokietijos są
jungininkais,Britų užs,reik.minister!ją- išreiškė'susirūpinimą politine 
padėtimi tose valstybėse.Rumunijos ir Bulgarijos vyriausybės nereprezen
tuoja gyventojų daugumos nuomonės,ir sutarčių ratifikavimas nereiškia,kad 
Anglija sutinka su tų vyriausybių elgesiu,Britanija smerkia laisvės var
žymą, opozicinių partijų uždarymą,areštus ir kt.Pagal sutartis Bulgarijos 
Rumunijos ir Vengrijos vyriausybės privalo suteikti žmonėms pagrindines’
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.. r~ r 6 *•
į žmoniškumo l^x-svas...ir jams, Prasilpnklina^ su tul

\ į bus skaitoma kaipo laužymas sutarčių .ir elgesys nrieš J
V vilizaciją.Maža komunistų partija Vengrį.joje tųni

actJ,J^toWMaS?Į';>Į‘,įį;iįj,10 cinvii-j bčcTysuoItyv actllgnoV ii aoUrwmS 
senibnl^ant-įmėšt' c;Ropes,žinovas Sovietų reikalams,pareiškė,kad Rusijos 

industrinė produkcija bus nepakankama remti karui prieš JAV mažiausid 
25 metus, , ; '-■>/ J
Teheranas.

Sovietų Sąjunga pasiuntė antrą notą Persų vyriausybei,reikalaj 
dama greito rusų-persų žibalo sutarties ratifikavimo.Nota yra labai ” 
griežtos formos.Persų vyriausybė,tačiau sako,kad ji negali sutarties 
pasirašyti be parlamento sutikimo,Parlamentas gi dabar yra paleistas.
Paryžius.

"Elektros energija bus nutraukta Paryžiuje ir' jo apylinkėse 
monės įmonėms dvi dienas savaitėje,kad sutaupius kuro, 
Bopilotonis lėktuvas. " • .

JAV transporto lėktuvas atskrido iš Amerikos į Angliją be pil 
.. to, vairuojamas vien taip vadinamų ’’mechaniškų snegenų"Kelionė truko 

10į valandos 2400 mylių kelio.Lėktuvas buvo vairuojamas radijo bang 
miš iš-bazių Amerikaje,ant laivų ir vėliau Anglijoje.Juo skrido 14 st 
bėtojų,kurie tačiau visiškai nelietė instrumentų.Sis pirmas toks.skra 
d yno istorijoje,įvykis sukėlė didelio susidomėjimo.Jis atidaro galimy 
bes prekiniams lėktuvams skraidyti■ir blogų oro metu.Entuziasmas 
yra kiek rezervuotas,turintdėmesyje,ką’ šitoks lėktuvas galėtų padai 
ti karo metu.''
New Yorkas

šitoks lėktuvas galėtų

v , . r
cu.v,- Vėžio liga mirė buv.UNRRA direktorius F,LaGuardia.V 

: _ hi s. .buvo gerai žinomas visiems-tremtiniams dėl savo pro-sovietiško 
:sistatymo,Jo tėvas buvo italas,o motina - žydė.

Triestas,

,±

. "’Triesto laisvosios teritori jos^'ir1. JųSoslavįįjos;pasienyje 
'l^yai, paėmė nelaivėn. amerikiečiųžkarlnihką?įr du■ lį^eįyths.T i

ą-Kairalius ar Tovarišš' : *:f' . 'r4 f'ų ...
Rusu i šachmatininkai;atvyko į Londoną tarptautinėms rungt

’ Londono laikraščiai klausia,ar jie pripažins šachmatų terminologiją, 
pareikalaus karalių ir ka ra Pieną pakeisti kitais : y urdais-nagal sovi 
tų’ideologijos principus.'

\ —-- ----------------------------------------------------- ---------------------------------- • .

■ 1 Iš mūsų gyvenimo . :■
* . ■ . •. • '’.i.

Thrybcrgh Hall, Yorks,' ,
■ . DBLS Thrybcrgh .skyrius,rugsėjo 7 d.surengė tautos šventė

minėjimą.Programa susidėjo ,iš’Oficialiosios dalies ir meninio pi 
sirodymo.Oficialiojoj daly buvo paskaityta paskaita angliškai i: 

. , lietuviškai, Pasirodymo programą sudarė choro dainos,mišrūs ir
;i m rų taut .šokiai, plastika ir duetąs.Po to sekė šokiai, o vakare įv 

ko skautų laužas, kuriame dalyvavo ir r,em«*As būrys anglų skautų 
iš Rotherham’o.

1
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Bendrai tautos šventės minėjimą aplankė apie 50 anglų,kurį© 

, ypatingai domėjosi lietuvių tautiniais šokiais ir dainomis. 
B- ‘ '■*• Rengiant šį minėjimą labai nuoširdžia i, darbu ir lėšomis pri- 
įft sidėjo visi stovyklos lietuviai,© ypatingai 5 Bamford’©lietuvaitėj 

kur*08 dau2 prisidėjo prie minėjimo pasisekimo.
'W __ Stovykloje vyksta šachmatų turnyras,kuriame dalyvauja 9 lie
^™tįviai ir 4 estai.Turnyro tikslas- išbandyti pajėgumą ir sudaryti 

stovyklos šachmatų koman dą.
__ Stovyklos administracijos pastangomis suorganizuoti anglų 

kalbos kursai,Kursai vyksta anglų mokykloje,vakarais.Dėsto anglė 
mokytoja.Kol kas kursus-lanko tik viena grupė - 31 žmogus.Norima 
sudaryti dar dvi grupes,jei tik pavyks rasti mokytoją.

’ f . LTr. .
Tekstilininkai- iškilmingai paminėjo Tautos Šventą.

Leeds'o,Bradford'o,Halifax'o,Silsden’o ir Pannal’o miestuose 
ir apylinkėse gyvena apie 250 lietuvių tremtinių,kurių dauguma 
dirba tekstilės pramonėje.Daugurna iš jų gyvena privačiai,kiti - 
Darbo Ministerijos bendrabučiuose,^..

D.B.L.S. Horsforth'o skyriaus iniciatyva 1947.IX.13 buvo su
rengtas įspūdingas Tautos Šventės minėjimas,kuriame dalyvavo mi
nėtų vietovių lietuviai.Tai buvo neoficialus lietuvių senųjų išei 
vių ir naujai atvykusių tremtinių suvažiavimas tikslu ne tik pa
minėti Tautos Šventą,bet ir susipažinti ir' tautiškai sustiprėti, 

■j Nežiūrint rugsėjo 13 d.lietingo rytmečio, 11 vai.Horsforth’o
katalikų bažnyčioje susirinko nemažas skaičius lietuvių išklausyt: 
Šv.Mišių už tėvynę.Malda,lietuviška giesmė ir prasmingas kun.J.Ku: 
mickio pamokslas sustiprino visų susirinkusiųjų tikėjimą Nepri - 
klausomos Lietuvos atsikėlimu.

Po pamaldų ir užkandžių 14 vai,Greenbanks bendrabučio salėje 
įvyko iškilmingas susirinkimas,kurį atidarė dipl.ekon.J.Varana
vičius, apibūdindamas rugsėjo 8 dienos reikšmę.Sudarius garbes pre
zidiumą, sveikinimo žodį atvykusioms pasakė Horsforth'o skyriaus 
pirmininkė M,Klesevičiūtė if kartu angliškai paaiškino Tautos ‘ 
Šventės reikšmę atvykusioms anglams svečiams.Po to kun.J.Kuzmic- 
kis skaitė labai įdomią paskaitą apie lietuvių tautos ir tremti- 

f-- nių kančias tėvynėje ir svetimojoje žemėje.Susirinkimas,kuris buvo 
pradėtas tautos himnu,baigtas giesmei "Mari ja,Mari ja".Siame iš
kilmingame posėdyje dalyvavo apie 150 Lietuvių ir daug anglų ir 
kitų tautybių svečių,kurie su didžiausiu atidumu sekė susirinkimo 
eigą.Svečių tarpe matėsi keletas atvykusių anglų laikraščių ko
respondentų iš Bradfordo ir Leeds'o,

Pasibaigus iškilmingam susirinkimui,anglų laikraščių kores
pondentai tuojau paprašė leisti nufotografuoti tautiškais drabu
žiais apsirengusias lietuvaites.Po to įvyko meninė programa,ku
rią daugumoje išpildė Halifax'© skyriaus nariai,Žavinčios dainos 
įr tautiniai šokiai padarė labai gilų įspūdį anglams svečiams. 
Šventės minėjimas baigtas bendrais šokiais ir lietuviškomis dai- 
nomi§ minėto bendrabučio salėje.

Šis Tautos Šventės minėjimas buvo plačiai aprašytas anglų 
laikraščiuose,kaip "Lithuanian Pestival’”,'National Dross Worn at 
Party" ir straipsniai pailiustruoti atatinkamomis šventės nuo
traukomis.
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Atvyko nau j i EWs. J., transportai-. .... :. , -
■Pereitos savaitės Regyje atvyko du EVWs transportai iš Vo: 

; tijos (17,IX i.rrlQ.IX, /.Atvykusiųjų tarpe buvo 104 lietuviai 
■ vyrai ir moterys.Praleidę Londone,Hans Crescent bendrabutyje 

vieną naktį, jie išvyko į: pereinamąsias stovyklas,. i .-.-L
Šią savaiįę (2S,IX. )■ pro Londoną pravažiavo kitas, transpo 

- 24 lietuviai, -J -■ ‘ ' ■■ :

... - ?.toh;.- //paklausimai "" r'‘'
Mlbu stovykloje ir noriu savo žmoną ir .’vaiką iš Vokietijos [ 
gabenti savo., išlaidomis,^nelaukiant kada, bus pradėtas., šeimų 
jnij^įr kur tuo reikalu-reikia kreiptis. ■'"//S,/ ' ■

, Ats^ . Artimiausiomis dienomis/greičiausiai kitą savaitą/ Darbo M;
. 'ĮK»*' u ■ V~--- t - .-y- w .... -  . —

. - unkietas lietuvių kalba su paaiškinimais šeimą pairsi gabenimo i

; EVW yra atvj 
,UE 

.Įvažiavo,Tiks 
bus-pradėtas šeimų vežimas,Ministerija dar kol kas 
*- - - bus apgyvendintos atskiruose bendra 

// dinose, užką šeimos aprūpintojas'turės mokėti po.'2i šilingą, už J 7 ‘ -i.4 4^.r rr. /z? 4 ------4.,’ X,4™., 4X1*4L.„+

bus duodama nuolaida

KI

ja išsiuntinės visiems EVWs,kurie turi- palikę šeimas Vokiėtijc 
- unkietas lietuvių kalba su paaiškinimais šeimų parsigabenimo i 

kalu.Vieną tos-ankietos dalį gavėja' s turėsoužpildyti,nurodyd? 
*'■ paliktos' šeimos skaičių.ir giminystę,ir kėdė pąts //* /■*— 

kęs Anglijon,ir-ją gražinti tuojau Darbo Minister!jai;Pirmiaus 
./•■’ šėi'mos bus atvežtos tų,kurie anksčiau į Angliją.atvažiavo,Tiks 

dątos/ka da bus-pradėtas šeimų- vežimą s, Ministerija dar kol kas 
'•r- Mįi duoti,Atvežtos. šeimos bus apgyvendintos atskiruose /bendra 
// , dįąpse , užką šeimos aprūpinto jas- turės mokėti po'21 šilingą/už 
/' augusį asneiiį: ir ,7/6-.už.vaiką, savaitei;Didesnių šeimą išlaikyt 

' bus duodama nuolaida. ; d-/-' ■ ., /.... ■ ■'■ ■ ,
• Butųtiūkumąš yjfe/didžiausia kliūtis šeimą atvežimui ir dėlto

■ ' kurtė "susiras butus privačiai, bus . duodama pirmenybė.Tokiam ,ąt^ 
• šeimos laikyto jas?.;turi- pridėti prie užpildytos auklėtos pareis
mą.kad jis-'savo šeimai -butą turi,nurodyti buto adresą iĮ-.duoti 
sižadė jitaą, kadi jis šeimą išlaikys iš savo uždarbio. Darbo Mini s

■ 'jfc tas žinias’patikrins, ir. duos/pirmenybę jų atvežimui.
Bet/kokidLs/tao reikalu -surištais klausimais'reikia kreipt 

■ 'į- BarbO;.. Mini stori jos Regional Officers, kurie yra kiekviename r 
, -./..li.e-.I&i- auklėtos ^užpildymo tačiau nepatarttoe daryti ..jokių /žygi 

Seimų atvežimas savo lėšomis kainuotą apie šešis svarus as 
.’ meniu!,bet siūlyti apmokėti transportO;"i£ 
-‘tas-vargiai ar duos pirmenybę. ' Ji ' *

i i da s nepatarti na
■ . ' r . ■ ■. ’

e -- J - • ; f

"Tėviškės Garsą"
• v

l 7 - r

/ ■__ Norintieji užsiprenumeruoti
adresui ... ,. Jonas Palšis,

■ Boston Road Hostel
' ... Sleaford,

•//Lines.
Prcnumeratūroš mokestis; 1 mėn. 16.:penų ir 2 pen.pašto ž.

Atskiro nr.kaina 4 penai. Pageidaujama,kad.stovyklos sudarytų pi 
numoratorių; sąrašus ir sykiu su pinigais;...pasiųstą nurodytu adres 
Atkristų persiuntimo išlaidos.Norintieji būti platinto jai
prašomi rašyti nurodytu adresu.

~ — w ■-M M a~ fc. ™ m* » n na u M na na M

Išvengti klaįdo.ms prbŠome korespondentų rašyti adresus, vi etc 
/- .vitį pavadinimus bei’vardus ir pavardes pačioje korespondencijoje 

deiėmis snausdintomis raidėmis-.-- : \;■ -... '. . . ''
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