
be Šventad 
Riedaguoja Redakc.Kolegija, 
’’•oidzia "Giedra” Permitted

Nr. 38/92/....II nfetai 1946.II.14. .Ketvirtadienis Kaina 25 pf.Kitur 30 pf.

PONIA ELEONOR ROOSEWELT - MŪSŲ STOVYKLOS VIF.^IA_
’Žinia, kad ponia Elednor ’Roosuvrelt šiandien, /štai už keliolikos mi

nučių jau atvykstą į inūsij stovyklą, Jsaibo greitumu aplėkė visus blo
kus. Apie pusę antros būriai žmonių, iŠ kurių ne vienas ir nuo darbo ati
trūkęs, rinkosi prie centrinio UNRRao& pastato. Neteko ilgai laukti ir į 
stovyklas rajoną įsuko eilė automobilių, kurių viename atvyko ir garbingo
ji viešnia, lydima amen kisoi'ų krai'ininiaj ir žurnalistų. Ušlipus jai iš 
automobilių. lenkti orkeair?sugrojo ama?.:kos himną, 6 visu, stovyklos gy
ventojų vardu pasveikino adve Jonas ?oj.•Valus.. Tdatių atstovės įteikė gėlių. 
Čia pat jai buvo įteikti- medžio okuip-Jira "Vargo Mokykla", kurią garbingo
ji ponia didžiai susidomėjo. Po nuosirnaq, sutikimo, garbingoji viešnia ap
lankė tarptautinę virtuvę ir keletą blokų. Ponia Roosevelt ne tiark klausėsi 
paaiškinimų, kiok visur pati savo aštriu žvilgsni# viską tyrinėjo. Malo
nią staigmeną garbingoji viešnia pėdarė Lietuyixj Tautiniam Ansambliui, ue- 
P&ituojančiam salėje promjerą "Nemunas žydi";. Čia ji buvo netikta pasvei
kinimo daina "Ilgiausių metų". Lig tik baigus dainą, ponia Roosevelt pa
lipo į sceną ir įsirikiavo į choro eilos. Suspragsėjo dešimtys foto apara
tų. Po apžiūrėjimo.lenkų mokyklds, kur ji buvo sutikta su malda, ponia Ro- 
osewelt grįžo į centrinį UNRRAos pastatą ir ten priėmė korespondentus. 
Ponia Roosevelt pasisakė per pasikalbė jimą ^u žurnalistais, kad ji pama
čiusi tuos trūkumus, kuriuos junta stovyklos gyventojai ir kad ji čia pasi
jutus jaukiai, "nes aš matau, kad jie /t.y. .stovyklos gyventojai - Red/ 
mane myli" Ponia Roosewelt tikrai neapsiriko. Ją stovyklos gyventojai su
tiko su meile, su gilia meile tai didžiąja! tremtinių gynėjai, Amerikoje 
1.? dabar Londono drąsiai tarusiai atvirą žodį tiems, kurio mėtydamios 
/šmeižtais ir drabstydamiės gražiais posakiais, kėsinasi į nekaltų žmonių 
laisvę.

Garbingoji viešnia mūsų/stovykloje išbuvo per valandą laiko. Išvyka
itančiai poniai Roose’.velt mūsų gimnazija įteikė lėlę įsu lietuvių tautiniais 
drabužiais. Lėlę atnešė maža mokinukė,. ir kai lėj-ė buvo perduodama, garbin
goji viešnia paklausė: "Kam jūs atimate tokią gražią lėlę ,iŠ šios morgai- 
tės"? ūį /tai buvo atsakyta: "Ji nori, kad Jūs tą lėlę parduotumėte ame
rikiečių vaikams".

- Ponia Eloonor Roose’.velt atvyko į amerikiečių zoną po UNO posėdžių, 
kuriuose ji gynė tremtinių reikalus. Viename straipsnyje, analizuojančia
me ponios Roosevrelt asmenybę.. sakoma, kad istorijoje esama maždaug-trijų 
rūšių garsių motery - tokios „kurios garsios patampa savo- pačių kūryba; 
jtokios, kurios stovi kuklioje didybėje uz savo dar didesniu. vyrų ir, pa
galia u, tokios, kurios pajėgė savopačių norus išreikšti per savo vyri; dar
bus. Gi Eleanor Roosowclt asmenybės žavumas yra tai, kad ji nepriklauso 
nė vienai šių triji’ kategorijai, be-s iki tam tikro laipsnio visoms .trims. 
Gyventi .'šalia tokio vyro, kaip i’ranklinAs Delano Rodsevelt ir likti ne
užtemdytai, yra nepaprasto individualizmo žymė. Laike dvylikos Roose'vel- 
to prezidentavimo metų stovėjo ponia Roosewelt šalia jo kaip savaiminga 
asmenybė.

LONDON h. j /AP/ . -^ritų delegacija UNO Saugumo Tarybos kariniame komite- 
/te pasiūlė panaikinti karinę prievolę visose jungtinėse tautose, kaip 
bus įsteigta tarptautinė policija. JAV delegacija remia šį pasiūlymą.So- 
vietiį delegacija paprašė instrukcijų iŠ Maskvos.
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VASARIO 16 IR DR. J. BASANAVIČIAUS MINĖJIMO PROGRAM^
Išvakarės /II.15/: I kautų laužas didžiojoje halėje 18, oo vai.
Vasario 16 : 8,ob vai. vėliavos pakėlimas; 9,30 vai. pamaldos len

kų koplyčioje; 11,oo vai. meno parodos atidarymas vaikų darželio patal- 
poje;’14,3O vai. iškilmingas posėdis didžiojoje salėje. Tuojau po iš
kilni. posėdžio vėliavos nuleidimas. 19,30 vai. - meninė programa di
džiojoje salėje.

Mūsų tautinė garbė reikalauja, kad vėliavos pakėlimo, pamaldų ir iš
kilmingo posėdžio ir vėliavos nuleidimo apeigoje kuo'skaitlingiausiai 
dalyvautumėm. Be to, prašome būti punktualiems.

Vasario 16 minėti E o m i s i j a
SVEIKINIMO 20D1S SUTINKANT PONIĄ ELEANOR ROOSEVELT
Brangioji ponia Roosevelt,
gyvenančių šioje stovykloje pabėgėli1’;, gyvenimą lenkų, lietuvių, lat1- 

vi'v/ir estų vardų. aš turiu garbę pareikšti . Jums mūsij nuoširdžiausią pa
sveikinimą ir padėkoti Jums.^kač 'suteikėte mums progos išreikšti mūsų 
giliausią dėkingumo jausmą už simpatijas ir pagalbą, kurią Jūs sutei
kėte mums mūsų vargudse.

Mr .Roosevelt, amžino atminimo JAV prezidentas, liks gyvas visų mūsų 
širdyse, kaip didžiausias kovotojas dėl Žmogiškųjų teisių. A’s amžinai 
atsiminsime Jį su dėkingumu1. Jums, garbingoji ponia, mes norėtumėm iŠ- 
.reikšti mūsij dėkingumą tinkamesne forma, bet mes turėjome per maža lai
ko paruošti mūsų padėkos sveikinimą. Mes būtumėme labai laimingi, jei
gu mes turėtumėm progos pasiųsti tą mūs'ų sveikinimą į Frankfurtą, jei
gu tai būtų mums leista. Mes esame labai dėkingi Jums ir JAV tautai už 
išlaisvinimą iš vergijos, UŽ mums suteiktą globą ir pagalbą.

UKRAINA SAUGUI® TARYBOJE PRALAIMĖJO
LONDONAS. Vakar UNO Saugumo Taryba baigė Indonezijos ..liausimą. Ukrai

nos atstovo kaltinimas, kad britų dalinių buvimas Indonezijoje sudaro pa
vojų pasaulio saugumui, pripažintas neteisingu. Ukrainos pasiųlymds nu
siųsti į Indoneziją UNO komisiją ištirti padėties, buvo balsavimu atmes
tas. Už- tokios komisijos iiusiuntimą į Indoneziją balsavo Sov.Sąjungos, 
Lenkijos ir Meksikos atstovai, Paskui Saugumo Taryba sprendė Jugoslavi
jos pasiūlymą priimti Albaniją į UNO. Po debatų Višinskis pasiūlė staty
ti šį pasiūlymą balsaviman. Pagaliau buvo priimtas Stettiniaus pasiūlymas 
atidėti Albanijois klausimą iki bus ištirtos visos aplinkybės.

Šiandien prieš pietus Saugumo'Taryba susirinko svarstyti Sirijos ir 
Libąnono notas, kurioje reikalaujama prancūzų ii- anglų, kariniij dalinių 
atitraukimo iš tų kraštų. Po vienos valandos debatų šio klausimo svars
tymas atidėtas rytojaus- dienai.,

LONDONAS/ Rumunijos vyriausybė įteikė atsakymus į Amerikos ir Anglijos 
notas dėl vyriausybės pripažinimo. Atsakymų'turinys dar nėra paskelbtas. 
Bukarešte, ryšium su vyriausybės pripažinimu, įvyko džiaugsmo demonstra- 
oijos.

NEV-YORKAS. New-Yorko burmistras pranešė, kad nuo šios dienos Nevr- 
Yorko uosto vilkikų darbininkai pradeda savo darbą.

LONDONAS/AP/. Viena).. amerikiečių valdininkas pareiškė, jog Sovietų 
Sąjungą gal būt norinti, kad jungtinėms -rautoms pavykti! tvarkingai suda
ryti busimąjį status ouo, bet jos didžiausia dabartinė problema esanti 
sukūrimas to busimojo 'status ouo, gaunant viską, ko ji pageidauja-, ir ne- 
suardant UNO. r

FRANKFURTAS. Vėliausiai nuo balandžio 1 dienos bute atidarytas apribd 
tas pašto susisiekimas 'tarp Vokietijos ir kitų pasaulio kraštų.
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