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Žmogaus, vertė .
Praėjusis karas pridarė pasauliui•daug žalos,kaip medžiaginės 

taip ir moralinės,ir pareikalavo daug aukų iš žmonijos.Pašėkoje to 
• visas pasaulis atsidūrė suirutėje ir normalaus gyvenimo atstatymas 
tapo vienu iš svarbiausių pokarinių uždavinių,
’> Vienas iš skaudžiausių karo palikimų yra tačiau žmogiškos di
dybės pažeminimas,kas yra didelis smūgis taip labai išgarsintai dvi
dešimto amžiaus civilizacijai.Kiekvieną dieną girdėjome ir tebegįr-

■ dime terminus "gaujos žmonių","išvietinti asmenys", "screeningai*’ 
ir pan,Žmonės prilyginami laivo balastui,kurįs yra išmetamas vahde- 
■nynan kaip nereikalingas laivo apsunkinimas.Žmogus,kūrinys pagal 
Dievo paveikslą,traktuojamas kaip kokia prekė,kuri gali būti perka
ma ar parduodama,iškeičiama ar tiesiog paliekama vietoje kaipo nie
kam nereikalinga ir nevertinga.Ne vienas iš mūsų gal ir savo vardą 
ir tautybę galėjo užmiršti,turint dėmesyje,kad visi buvom vadinami 
vienodu vardu - DP,ir turėjom pereiti begales surašinėjimų,screenin- 
gų ir visokių kitų-"moderniškosios" biurokratijos prasimanymų.

• i

Ne'mūsų tai buvo kaltė,kad žmogiškas kūrinys buvo taip niekina- 
masvbet bus mūsų kaltė,jei mes’nieko nedarysime asmens vertei atgau
ti.Šiandien mes jau esame vertingi visuomenės nariai su mums pri- 

' klausančiomis pareigomis ir privilegijomis,ir savo rankų ar smegenų 
darbu darome naudingą įnašą krašto ūkiniam gyvenimui ir tuo užsidir
bame sau pragyvenimą.Iš to išplaukia mūsų'teisė vesti normalų,kul
tūringą gyvenimo būdą.Ir mes galime ir privalome reikalauti būti 
traktuojamais kaip kad yra traktuojama visa šio krašto visuomenė, 
kurios dalis mes esame.Kas liečia medžiaginę gyvenimo pusę /butai etc/ 
normalumas tuo tarpu praktiškai yra negalimas dėl sunkios šio 
krašto ekonominės padėties,ką kiekvienas turėtų gerai suprasti.

Reikalaudami sau privilegijų turime neužmiršti ir savo parei- . 
gų,kurių visuomenė turi teisės iš mūsų reikalauti ir kurias mes 
turime tinkamai atlikti,jei norime kultūringais visuomenės nariais. 
Su apgailestavimu dėlto reikia pažymėti,kad ne visi - iš mūsų, tinka
ma iį įvertina tą atsakomybę,kuri krinta ant mūsų,ir savo elgesiu že
mina mūsų gerą vardą.Kitoje Biuletenio vietoje spausdiname vieno 
korespondento laišką,kuris yra charektėringas dabartinei padėčiai. 
Tai labai rimtas ir nemalonus reiškinys,kam tuojau turi būti pada
rytas galas.Neklaužadas mes patys turime sudrausti.

Nereikia užmiršti,kad mes nešame dvejopą atsakomybę: žmonijos 
nario ir lietuvio,Mes visi esame mūsų tautos atstovai ir Lietuvos
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f ateitis yra mūsų rankose.Turime-gerą progą nuteikti šio krašto 
i žmonių simpatijas Lietuvos naudai ir padaryti daug gerų Lietuvos 
1 draugų šio krašto gyventojų tarpe,kas gali atnešti neišmatuojamos 
naudos,kada bus svarstomas lietuvių tautos likimas.Būtų nuodėmė 
praleisti tokią progą,kuri gali niekuomet nepasikartoti.To neat
sieksime kalbomis,rėkavimais ar dejavimais,o blogu-elgesiu ir sau 
priešų prisidarysime."Geri žodžiai tau garbę laimės turgaus-aikš
tėje, bet geri veiksmai laimės tau draugų žmonių tarpe" -dažnai 
kattodavo žymus mokytojas Lao Tzu.Turėtume ir mes iš to pasakymo 
pasimokyti ir tvarkyti savo gyvenimą atatinkamai. .

Savaitės- bėgyje , .

Kominterno.sudarymo atgarsiai. . .
.- (Naujo kominterno sudarymas Belgrade pagreitino pasaulio pe'r- 

•’ sigrupavimą į du frontus; komunistinį ir anti-komunistinį.Kominter 
no artimiausi uždaviniai yra suardyti socialistines partijas Rusi
jos įtakoje esančiose valstybėse ir pradėti smarkią ataką^prieš

■ socialistus-Italijoje ir Prancūzijoje,kad įgalinus tų kraštų komu- 
•• nistus paimti valdžią į savo rankas.
L'- Rusijos satelitų socialistinės partijos yra sunkioje dilomnoj 
Jos gali susijungti su komunistais,kas žinoma būtų tų partijų savi 

' žudybė.arba vesti savarankišką politiką ir susilaukti Petkovo li- 
. kimo.Kitos išeities nėra - tą prižiūrąs slaptoji -policija,kuri yra

■ 'komunistų rankose.Rumunijoje socialistų partija jau nutarė Susi-
jungti su komunistais.Lenki jos,Vengri jos ir Austrijos socialistų 

, vadai turės(pasitarimą tais reikalais Budapešte-šios savaitės bė
gyje ir nustatysi!ateities planus,Bulgąrijos socialistai,manoma,jau 
''greitais susijungs su komunistais,gi Čekoslovakijoje jie dar tebe
veda'savarankišką politiką.

Didžiausias dėmesys yra kreipiamas į Italiją ir Prancūziją,' 
---kurios nesutinka groti Sovietų Rusijos orkestre.Prancūzijoje komu
nistų partija yra didžiausia,kuri galėtų paimti valdžią į savo 
(rankas, jei gyvenimo sąlygos dar daugiau pablogėtų.Komunistai iš-.

■ naudoja kiekvieną progą atakuoti kitas partijas ir daryti visokius 
nemalonumus .vyriausybei,ar tai organizuodami streikus, ar tai rei
kalaudami uždarbio padidinimo.Prof.sąjungos yra komunistų kontro
liuojamos. Tačiau sąryšyje su naujo kominterno sudarymu ir komunis-

-, "tų veiklos pagyvinimu,generolo De Gaule partija labai sustiprėjo 
ir generolo prestyžas labai padidėjo.Prancūzų tauta skirstosi į 
dvi grupes; De Gaulistus /anti-komunistus/ ir komunistus.Vidurio 
parti jos kaip MRP- ir socialištai,manoma,nuo tokio persigrupavimo 
labai nukentės.De Gaule savo paskutinėje rinkiminėje kalboje pasa
kė, kad Rusija esanti pavojus taikai ir Prancūzijos saugumui.Ji pa- 

. sigrobusi du trečdalius Europos /paminėjo.ir Baltijos valstybes/ 
. ir siekianti užkariauti likusią Europos dalį.Kitą savaitę įvyksta 
savivaldybių rinkimai iš kurių bus matyti,kurį kelią Prancūzija 
pasirinks. ■■ .

Italijoje padėtis nėra geresnė -ūkiniai sunkumai spaudžia 
kraštą ir duoda progos komunistams pulti De Gasperi krikščionių 
demokratų vyriausybę.Italijos pavojų didina už sienos stovinčios
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Tito divizijos, kurios tik ir laukia progos, kad galėtų ateiti'’iš
laisvinti" Italijos "demokratas" iš~^fa^izxno-BXktatūros".Per savi
valdybių rinkimus Gasperi partija ir kairysis blokas /komunistai 
ir socialistai/ laimėjo po lygų atstovų skaičių.

Amerika yra labai susirūpinusi Europos padėtimi,ir Prez. Trumą - 
. nas įspėjo JAV visuomenę apie gręsiančius Europai pavojus sąry

šyje' su komunistų' Informacijos Biuro sudarymu Belgrade.Pasaulio 
viešoji opini ja,oficiali ir neoficiali,pasmerkė naujo kominterno 

' ... sudarymą ir jau pradedamą kalbėti apie Vakarų Europos susijungimą 
kovai prieš komunistus.Prancūzijos komunistai yra apkaltinami už 
prisidėjimą prie kominterno su tikslu vesti svetimos valstybės 
/Rusijos/politiką,Net JTO posėdžiuose buvo tuo reikalu susikirtimų 
ir Višinskis,atsakydamas britų delegatui,griežtai paneigė,kad Bel
grado Biuras sudarąs naują-komi n t erną. Tik komunistai yra pilni 
entuziasmo naujam-organuiiAnglijos komunistų pattija,kuri į ko- 
ninterną-nebuvo pakviesta,padarė pareiškimą^.karštai_ pritardama jam 
ir paskelbdama, savp pasipriešinimą Anglijos Darbe partijos politi
kai ir reikalaudama vyriausybės pertvarkymo ta prasme,kad tie mi
nisterial , kurie būk tai esą, kalti dtlSdabartinės nelaimingos kraš
to padėties būtų pašalinti iš vietų,ir jų vieton pastatyti pažan
giosios darbi ežių" dalies /atseit komunistų simpatikų/ atstovai, 
kurie ieškotų liaudies sprendimo krizei nugalėti bendradarbiauda
ma su taikingu pasauliu /atseit Rusija ir jos satelitais/.Anglijos 

. komunistams tai jau yra kelintas kailio pakeitimas.Karo metu jie 
' keitėsi.pagal tai ar Rusija:kariavo ar ne.Karui pasibaigus ir Dar- 

• bo Parti jai laimėjus rinkimus,jie džiūgavo-ir skelbė,kad tai esąs 
darbo žmonių-laimėjimas.Gi■šiandien-Darbo Partija jau-yra didžiau- 

, šioje komunistų nemalonėje,nes to nori tėvas Stalinas,ir tokią 
Įtiniją-nustatė, -Belgrado Biuras.Nenuostabu- todėl,.jei komunistų 

t partija šiame krašte' teturi vos-40.000 narių,-ir tik .du. parlamen
to narius. -. '
Amerikos' pagalba Europai. - .

Niekas neabejoja,kad JAV yra turtingesnės ir galingesnės už 
Rusiją ir ji yra daug pajėgesnė Europai išgelbėti- iš jos. ekono
minių-vargų. Nežiūrint to,reikia su apgailestavimu konstatuoti 
faktui kuri s prie dabartinių sąlygų yra labai svarbus,kad JAV savo 
veikime yra daug lėtesnės už Sovietus,kas žinoma yra nharekterin- 

- . ga demokratiškai santvarkai,ir tokia santvarka dažnai atsidūria 
/keblioje padėtyje,kai ji turi turėti reikalo su diktatoriška vals- 
-tybe.Politiniais sumetimais Sovietų Rusija yra davusi greitą eko
nominę paramą ne vienam iš savo satelitų,nors pačioje Rusijoje 
.tuo pačiu metu žmonės mirdavo iš bado.JAV gi,jau kuris laikas de
rasi" ir šneka apie Marshall’io planą ir vis dar be rezultatų.Eu
ropos gyventojai, kęsdami badą ir šaltį,yra Šiuo metu labai nekant
rūs ir toks Amerikos vilkinimas suteikti pagalbą Europai duoda 
gerą ginklą komunistų agitatoriams.Tai gerai supranta atsakingi 
valstybės vyrai,bst jų veikimas yra labai suvaržytas demokratinės 
sistemos procedūros.Tačiau nereikia abejoti,kad galutinai Amerika 
išeis leimėtoja ir kad Europa bus išgelbėta iš ūkinio chaoso.
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Nesenai Trumanas prašė Amerikos visuomenės savanoriškai apri
boti maisto vartojiną,kad tuo būdu daugiau sutaupius Europai.Pas
kelbtos dienos,kuriose mėsos,kiaušinių ar paukštienos valgymas 
butų suvaržytas.Tačia u iš pranešimų aiškėja,kad toks suvaržymas 
turi mažai pasisekimo,restoranai nesutinka bendradarbiauti.kiti 
siūlo imtis drastiškesnių žygių.Trumanas sušaukė savo patarėjų Eu
ropoje pasitarimų .per kurį įvairūs pagalbos tiekimo būdai buvo 
svarstomi. Pa tarėjai ir žinovai iškėlė pagalbos būtinumąypač sąry
šyje su didėjančiu pavojum iš komunistų pusės.Pats Paryžiaus pra
nešimas esą turėsiąs būti peržiūrėtas;ir reikalingos pagalbos pla
nas turėsiąs būti smulkiau išdėstytas,nurodant kiek ir kokių pre
kių Europa norinti.Europos valstybės,kurios tą pranešimą paruošė 
žiuri į tokį Amerikos reikalavimą su apatija ir skepticizmu.Pary- 
žiaus konferencijos pirmininkas Sir Oliver Franks /britas/ su ke
liais kitų valstybių atstovais dabar yra Vašingtone ir tariasi su 
įvairiomis tam reikalui sudarytomis komisijomis pačioje Amerikoje,

Marshall'to planas susideda iš dviejų daliui laikina pagalba 
dar šią žiemą ir ilgametė pagalba,kurią kongresas svarstytų kitais 
metais ir kurio vykdymas nebus pradėtas vykdyti iki kito pavasaris 
Šiuo metu svarbiausia yra laikinoji pagalba,kuri reikalinga Euro
pai dar šią žiemą,kad išgelbėjus žmones nuo bado-ir šalčio ir pa
laikius bent minimumą pramonės veikimo.Kongresas,kuris normaliai 
tesusirinktų, tik sausio mėnesį,priešinasi nepaprastai sesijai dar 
šiais metais,bet jei kitokių būdų pagalbai teikti nebus surasta, 
Trumanas prašys kongresu vadų sušaukti nepaprastą .sesiją gruodžio

Vašingtone1'taip'pat eina pasitarimai dėl Vokietijos finansavi
mo.Iki-šiol JAV 'ir D,Britanija lygiomis padengdavo Vokietijos sąs
kaitas, bet Anglijos dolerių-resursams išsisėmus,ji pareiškė nega
linti toliau mokėti doleriais už į Vokietiją įvežamus maisto pro
duktus, ir reikalauja,kad JAV perimtų didesnę dalį atsakomybės da
lį Vokieti jos’ maitinimui,Amerika per daug tam nesipriešina,bet no
ri gauti daugiau administracinės atsakomybės abiejose zonose,ir 
Britanijos kariuomenės dalinių palikimo Vokieti joje.
Palestina ir Graikija. 
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Šie du klausimai vyravo šios savaitės JTO posėdžiuose.D.Bri
tanija jau anksčiau pareiškė,kad ji savo administraciją ir kariuo
menę atitrauksianti iš Palestinos,jei JTO nerašanti tinkamo Pales
tinos sprendimo,Ji taip pat nesutiksianti jėga įgyvendinti JTO pa
siūlymo, kuris nebūtų priimtinas grabams ir žydams.JAV ir SSSR pa
sisakė už Palestinos padalinimą.Žydai tuo džiaugiasi,tačiau arabai 
pakėlė didelį triukšmą.Arabų atstovai prie JT pareiškė,kad jie 
niekuomet su tokiuo sprendimų nesutiksią, ir pasiūlė pačiai Ameri
kai pasiimti žydus pas savo.Artimųjų Rytų'valstybių atstovai turė
jo keletą pasitarimų tuo:, reikalu,ir griežtai pasisakė, kad jie 
kariausią už Palestinos arabų teises.Eina gandai,kad įvairios ara
bų valstybės koncentruojančios kariuomenę Palestinos pasienyje su 
tikslu būti pasir”''*-”'-’ ^s, jei britų kariuomenė būtų iš Palestinos 
atitraukta.Taip pat įdomu pastebėti,kad Jugoslavija pritarė Pales
tinos Federacijai,o ne padalinimui,kas priešinasi Rusijos padary
tam pareiškimui.
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Graikijos klausimas vėl buvo'svarstomas JTO posėdžiuose.Ameri

kos rezoliucija Balkanų komisijos sudarymui buvo priimta,nors Ru
sija su Lenkija ir pareiškė,kad jie tokių komisiją boikotuosią.Ru- 
sija'iš savo pusės pasiūlė kitų rezoliucijų,reikalaudama svetimos 
kariuomenės/britų/ atitraukimą ir suderimą komisijos,kuri prižiū
rėtų Amerikos pagalbą Graikijai.Si.rezoliucija buvo atmesta. • 

.? : Vieno'posėdžio metu Višinskis apkaltino Ameriką, Angliją ir
' Prancūziją už laikymą-karo nusikaltėlių,kurie prisidengę DP vardu 

•ne -tik laisvei gyveną,bet varą propagandą-prieš Sovietų-Sąjungą. 
Britų atstovas atsakė, kad tai esą .netiesa,ir kad Rusi ja,reikalau
dama tų 'asmenų išdavimo.nepajėgianti nurodyti kur ir kaip tie as-

■ menys yra nusikaltą.Britai neišduosi’ą nužudymui žmonių,kurių vie
nintelis nusikaltimas esąs,kad tie asmenys yra kitos politinės pa
žiūros. Prancūzijos atstovas priminė,kad apkaltinti žmonių krimi
nalistais vien dėl politinių sumetimų negalima.

Politiniame JT komitetevJAV atstovas vėl. iškėlė laikino JT 
■komiteto sudarymo klausimą,Sis komitetas turėtų susidėti iš visų 
JT atstovų,posėdžiautų visus motus,ir jo tikslas būtų tyrinėti ir 
svarstyti klausimus suirusius s.u tarptautiniu saugumu ir taika ir 
pasiimtų atsakomybę už JT sesijos nutarimų įgyvendinimą.Tai yra 
būdas 'apeiti veto teise. Saugumo Taryboje, kuri neguli-padaryti jo
kių nutarimų jei didžiosios valstybes nėra vieningos nuomonės.Vi
šinskis pavadino tai diktatūra ir JT Sartos griovimu,ir griežtai 
tam pasipriešino;Svarstymas atidėtas.

■ -• • Pastaba,. M, Spank, Belgu j o s min, pi imi n inka s, i š vykdama s is New Yorko
■buvo paklaustas ką iki' šiol JTO nuveikė. M. S pa ak atsakė! ’’Nieko. Aš 
.važiuoju namo ir negrįšiu".. " '
Austri ja. Britų atstovas prie komi si joskuri turėjb paruošti Aus
trijos taikos sutartį paskelbė ,kad derybos nutruko ir prie Jokio 
susitarimo neprieita,Užs.reik.ministerial,kurie susirenka konfe- 
rėncįjai Londone lapkričio 25 d,dabar turės Austrijos sutartį iš 

■. naujo svarstyti, Didžia asla kliūtis buvo Vokietijos turto Austrijoj 
■ apibrėžimas.Jei Rusijai būtų leista paimti viską,ką jie skaito vo-

< kiečių, turtu,Austrija liktų visiškai bejėgė vesti nepriklausomą 
gyvenimą,Britų delegatas pridėjo,kad Rusija nuo pat pradžios nelei 
do komisijai savarankiškai veikti ir sabotavo visus jos darbus.

■*> mn» ■■■ mi **•« »>• kau »»—b . a*i »*•
* * * • • . • \

• • Trumpai iŠ vi s ui'.
Santiago,9.Y. -- Čilės vyriausybė pareikalavo pašalinti du Jugosla
vijos-atstovybės tarnauto jus,kaltinamus anglies kasyklų Pietų 01- 

' Įėję streikų rengimu; . . ■ ■
Belgradas.11.Y; ~ Jugoslavų vyriausybė nutraukė diplomatinius san
tykius suv Čile, kaltinant Gilų "neteisėtu” jugoslavų diplomatų pa-

. šalinimu,Gilės vyriausybė atsakymo notoje nurodė,kad Čilė nėra 
užintoresuota palaikyti diplomatinius santykius su Jugoslavijos 

:vyriausybe,
Santiago-. 11.g. - Vakar buvo kulkosvaidžiu iš pravažiuojančio auto
mobilio apšaudyta Sovietu Ambasada Čilėje.Ambasadorius Žuko vas 
tuoj pat pamiškė pr^^etą užs.r^tk,ministerijai.
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s. / Maskva,9,X, - Sovietų spauda puola. Popiežių,kurį vadina "fašizmo
J draugu",B,Kandįliv’o straipsnyje,kuris tilpo "Litera.gazieta" at-

‘pasakota Popiežiaus ankstyvesnė veikla ir toliau sakoma ’’Jis da-
• bar įsivaizduoja,kad yra jo šventa pareiga, vairuoti Vatikano lai-

> •• vą į-atomo diplomatijos vandenis"*

■' Beirutas, 11,X,- Arabų Lygos gen.sekretorius Abdul Rahman Azzam Pa 
pareiškė,kad' Egipto ir Sirijos kariuomenės jau žygiuojan šios į 
Palestinos pasienį tikslu teikti kariną pagalbą Palestinos arabam 
prįeš"žydų grąsinimus".į Lebanoną atvyko buv,Jeruzalės Muftis,pa-

• dėti Arabų Lygai'organizuoti šventąjį karą prieš sionizmą Palesti 
noje.Egipto ir Sirijos oficialūs sluogsniai paneigia žinias apie 
kariuomenės koncentraciją,Palestinos žydų tarpe jaučiamas nervuo-

* ‘ k •

Vašingtonas,9,X. - JAV-bių-Valstybės pasekretorius Lovętt spaudos 
konferencijoje.pareiškė,kad naujasis Kominternas bandysiąs palauš 
ti Europos ekonominį atstatymą,Jis pasakė "mes neturime leisti iš 
kreipti mus iš pasirinkto kelio ir-privalome tirti su simpatija 
ir šalta, realybe pagalbos problemą,kad Europa atgautų savo vietą 
pastoviam ir taikingam pasauly* •
Londonas,10,X, -.- Darbo Partijos sekretorius Morgan Phillips par
tijos susirinkime Bristolyje.pasako; "prasidėjo naujas "šaltas" 
•karas,Tai karas prieš Europos-socializmą*Jis paskelbtas rusų ir 
aštuoniųkitų Europos komunistų partijų,Komunistų su Europos socit 
listais medaus mėnuo pasibaigė.Socialistai darbininkai jau dabar 
yra laįkomį Rytų-Europos satelitų kalėjimuose be teismų"*Kalbėto- 
jas nurodė,kdd Stalinas dar 1927 m,rašė ; "Nėra galimybės išbaigti 
kapitalizmo,kol mes nesame išbaigę'socialdemokratijos darbo klasėj 
judėjime,"

Londonas 10,X, - Bekono norma, laikinai bus sumažinta pusiau,ir 
nuo spalio 19 d.bus duodama 2 uncijos dviem savaitėm.Maitinimo Mi
nisterija nurodo, kad jei Kanados mėsos pakavimo pramonės darbinin
kų streikas užsitęstų ilgesnį laiką,tai bekono normą tektų dar

■ mažinti, .
Londonas lo,X, - Po tri j ų^ mėnesių derybų Anglijos angliakasių va- 
dovai priėjo susitarimo dėl vyriausybės siūlomo įvesti viršvalan
džio darbo anglies kasyklose.Darbas prasidės lapkričio 3 d.Tikima 
■si,kad anglies gamyba padidės 200.000 tonų savaitėje.
Londonas 11,X.- Britų Parlamentas susirinks sekantį antradienį 
rudens sesi jai,Netrukus rain,Dalton pasiūlys papildomą biudžetą, 
kad padidinus valstybės pajamas ir išvengus infliacijos,Kalbama 
apie mokesčių pakėlimą tabakui.
Lahore 11,X. - Pakistano vyriausybė nepatenkinta esamais rubežiai 
ir žada kreiptis į civilizuotą pasaulį dėl Indijos dominijos lai
kiusi muzulmonų atžvilgiu,ir reikalui esant - kovoti.
Atsižvelgiant į kariną padėtį,Lordas Mountbatten,Indi jos dominijos 
gen,gubernatorius,yra sukvietęs trečiadieniui Jumgtynę Gynybos Ta
rybą. Lahore.Lordas Mountbatten yra Tarybos Pirmininkas.Tarybon 
įeina abiejų dominijų atstovai.
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Istanbul .11,X. - Lapkričio mėn. pirmomis 3 savaitėmis Turkijoje!./ 
lankysis Britų bombonešių eskadrilė.Vėliau ji skris į Egiptą. V

Kanada,11. X; - Harold Samuel Gerson,būvąs Ginklavimo Departamento 
tarnautojas,nuteistas keturiems metams-kalėjimo už slaptų žinių 
teikimų Rusijai. , ■ ’.
Maskva 12.X. - Sovietų užs.roikimin.Molotovas pasiuntė laiškų-, 
JAV-bių Valstybės Sekretoriui Marshall*iui,kaltindamas JAV-bes ne
norint tusti derybų dėl Korėjos nepriklausomybės„Paskutinis rusų 
pasiūlymas, būvąs Bduoti korėjiečiams galimybę sudaryti savo vyriau
sybę be JAV-bių ir Rusijos pagalbos ir atitraukus Amerikos bei

’.. rusų kariuomenes iš Korėjos". . . . .. : ... . ■_■
M is y, - Britų parlamento atstovas,kurie praeitų savaitę 

. ■ nuskri do į Šov. Sq j ungą,Maskva j e priėmė Molotovas ir Soči,Kaukaze -
Stalinas,
Paryžius 14.X. - Sustojus Paryžiuje metro /pož.gelež,/ dėl 30.000 
transporto darbininkų streiko,mieste susisiekimų palaiko kariški

' sunkvežimiai„Darbininkai reikalauja pakelti atlyginimą;
Buenos Aires 14.X. Jugoslavija pareiškė griežtą protestų dėl dviejų 
Jugoslavijos diplomatų suėmimo Argentinoje.

• Now Yorkas 15.X. -Vakar iš Nevj Yorko transliuotoje Churchilio kal-
> boję dėl komunistų bei Sovietų vyriausybės šių dienų veiklos tarp

. kitko buvo pasakytai "Aš galiu jums pasakyti,kad be D.Britanijos 
nėra kitos šalies,kuri sudarytų stipresnio ir pastovesnio fronto

. prieš sovietų ir komunistų brovimasį.Dėl to,man atrodo*kad mes ne- 
turėtume nusiminti jeigu sovietų-komunistų pajėgos nutartų pasi-

i traukti iš pasaulinės organizacijos.Be abejo mes neturėtume atiduos 
’ ti nieko kas svarbu mūsų pačių saugumui,kad įtikinus juos pasilikti 
su mumis, tikslu paraližuoti 3/4 žmonijos bendrą-harmonišką. veikimų

Iš mūsų gyvenimo.
Vonakine judošiškų darbų. . ' ' ' '

Šiandien šeimų klausimas yra pasiekęs kulminacinio taško,ir 
bet kokia žinia apie'šeimas jaudina kiekvienų asmenį,kurį ta žinia 

: paliečia, ■ - .
Yra blogos valios žmonių,kurie pasinaudoda mi šiuo įtemptų 

nervų laiku,pradeda kelti intrygas ramių šeimų tarpe,rašinėdami 
laiškus Vokietijoj pasilikusioms žmonoms ar vyrams ir išgalvodami 
nebūtus dalykus apie tų šeimų narius čia Anglijoje.Tokie piktada
riai neturi kilnesnių minčių bei darbų,ir neprisideda prie jokio 
kultūrinio darbo,Jie garsina savo cardą ir-eikvoja savo-energijų 
grįždami girti iš karčiamų,rėkaudami ir erzinda mi prie tokio 
gesio nepripratusius ramius anglų gyventojus.
IRO apie EVWs, Panalietis.

S-gos nariams teiraujantis apie tai kaip IRO žiūri į Anglijon 
vykusius darbininkus Sąjunga kroipėsi į IRO -Londono įstaigų 

■ kurios gautas tokio turinio laiškas;

el«
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L/Visi-Žieiaa.krašte gyvenantieji EVVJs faktiškai yra PCIRO globoje, 
trietiškai,atsižvelgiant į fondų trūkimą ir dėl kitų prie- 
e^ygouna jokios pagalbos,nes PCIRO jaučia,kad jio yra 
rųgTnti atatinkamų Britų valdžios įstaigų.

-... tačiau-"]!
žasčių^j 

’Z.’'pilngi’_-c

pagalbų,iš PCIRO priklausytų 
žinami,ir kiekvienas atvejis

Ho schemą atsisako priimti jam ski-

'"Diffie®"Sr jTe- turėtų teisės gauti 
nuo priežasčių,dėl kurių jie s ugrų 
būtų sprendžiamas individualiai,Pvz.jei asmuo atvykus savanoriu 
į D.Britanijų pagal Westwards Ho schemą atsisako priimti jom ski
riamo darbo,arba priėmųs-atsisako dirbti,jis galbūt būtų grąžin- • 
tas Vokieti’on :
jeiasmuo gręžta Vokieti j on'dėl priežasčių, kurios iškyla ne dėl jo 
kaltės ir jis negali jų pašalinti,jo pūdė ±is,žinoma,būtų Visai 
kita.

ir negalėtų naudotis tolimesne IRO pagalba.Tačiau,

- Norintieji užsiprenumeruoti "Tėviškės Garsą" ir "Mūsų keli 
kreipkitės adresu; ,Jonas Pal61s>

Boston Road Hostel,... Sleaford, jiW|!
Lines. •

. . . Prenumeratūros mokestis! 1 mėn.16 penų ir 2 pen.pašto ž.Ats 
ro nr.kaina 4 penai.Pageidaujama,kad stovyklos sudarytų prenume

ratorių sąrašus ir sykiu su pinigais pasiųstų nurodytu adresu.At
kristų persiuntimo išlaidos.Norintieji būti "T.G," ir "M.K." pla
tintojais, prašomi rašyti nurodytu adresu.

- Dčl likvidavimo Malvern Wils.pereinamosios stovyklos,šios 
stovyklos D.B.L.S-gos skyrius nuo š.m. spalio mėn.14 d,nustojo 
veikus.

Nario mokestis už š.m. spalio mėn 
gų likutis £3.2.0, iš viso

£1.7.0.ir skyriaus pini- 
umoje ,.£4.9.0. Sąjungoje yra gauti.

D, B.L,S-gos reikalams aukas suteikė!
P.Papečkienė 10/-
P,Pivoriūnas £1,0,0,

--Šeštadienį,spalio mėn.25 d. 7-val.vak. Londone,Gt,Cumberland 
Hall,Bryanston Street, Marble Arch, rengiamas šokių vakaras.

įėjimas 2/6.
Pelnas skiriamas spaudos reikalams.
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