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SVEIKINAME D/ B. LIETUVIŲ, SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMO ATSTOVUS IR SVEČIUS

Suvažiavimo proga.
Lapkričio m. 22 ir 23 dienomis Londone įvyksta Pirmasis D.
Britanijos Lietuvių Sąjungos skyrių atstovų suvažiavimas, kuris ap
tars iki šiol nuveiktus darbus, nustatys ateities veikimo planą ir
.išrinks naujus Sąjungos organus..Tai yra labai svarbi datą D. Brita
nijos lietuvių gyvenime, nes tuo yra baigiamas Sąjungos kūrimasis ii
pradedamas darbo ir veikimo etapas.
t
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D,.Britanijos Lietuvių Sąjunga yra jauniausia,, bet kartu
ir didžiausia lietuvių organizacija šiame krašte. Per labai trumpą :
laiką ji susiorganizavo į patvarų vienetą ir pądėjo pamatus ateities
veikimui. Sąjungos organas ’’BRITANIJOS LIETUVIS" nuolat didėjo ir
tobulėjo, kaip savo išorine išvaizda taip ir turiniu, ir šis numeris
yra dar vienas pavyzdys ta pačia linkme. Skaitytojų skaičius per ke
turis mėnesius pašoko iš 100 iki netoli 1000, ir tas skaičius kasdie
didėja. "BRITANIJOS LIETUVIS" žvelgia į ateitį su pagrįsta viltimi
ir pasitikėjimu.
Per anksti dar būtų dalintis laurais,bet negalima nepaminė
ti tos mažos inicijatorių grupės, kuri su dideliu pasišventimu ėiUfesi
sąjungos organizavimo darbo ir kurios dėka sąjunga šiandien yra gyvu
veikiančiu organu. Sąjungos steigimą savo patarimais ir paskatinimai
karštai rėmė Lietuvos Ministeris, kuriam visi lietuviai reiškia gi
lią padėką. Didžiausia nuopelnų dalis tačiau tenka Britanijos lietu
viams, kaip nuo seniau čia gyvenantiems taip ir naujai atvykusiems,
be kurių aktyvaus prisidėjimo Sąjungos suorganizavimas būtų buvęs ne
įmanomas.
<
Kas toliau. Kas laukia mūsų ateityje. Niekas negali į šiuo
klausimus atsakyti. Ateitis yra pilna netikėtumų ir spėliojimų. Mūs
likimas yra glaudžiai surištas su pasauliniais įvykiais, kurie ne nu
• mūsų priklauso. Ideaologinė kova tarp kominizmo ir demokratijos veda'
ma dabar visu smarkumu, ir mes galime ir turime padaryti -savo įnašą
į tą kavą. Mes privalome pagal išgales remti tas pajėgas, kurių sie
kimai yra mums artimiausi. Gyvendami viename iš svarbiausių laisvojo
pasaulio centrų, mes D. Britanijos lietuviai nešame atsakomingas pa
reigas prieš lietuvių tautą. Nusiminti tačiau nereikia. Lietuva nebe
pirmą kartą atsiduria panašioje padėtyje. Juk jau buvo žmonių, kurie
prieš mus vedė kovą už Lietuvos laisvą ir ją laimėjo. Jie šiandien
stovi prieš mus kaipo pavyzdys ir paskatininmas tąsti jų pradėtą dar
bą.
’
Toje kovoje mes esame ne vieni, bet tik labai maža dalis t
pasaulio, kuris remiasi krikščionybės principais ir tvarko,savo gyve
nimą laisvos demokratijos pagrindais. Mūsų pusėje yra dvi didžiausio
pasaulyje pajėgos; Amerikos Kontinentas ir Britų Imperija, kurias re
mia daugelis kitų laisvą mylinčiiį valstybių. 0 ir pačioje bolševikų
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priespaudoje esančioje Europoje žmonės \dantis
sukandę
laukia progos, kada jie galės atsiskaitytiisu savo valdovais. Jie
sudaro jėgą, kuri bus pražūtinga sovietinei diktatūrai. Juo labiau
sovietai spaudžia žmones, juo daugiau jie pasigrobia, tuo gilesnę
duobę jie patys sau kasasi. Istorijoj dar nebuvo atsitikimų, kad
toks galingas žmonijos junginys,- kuri*,dabar sudaro visos demokra
tiškos pajėgos, neišeitų laimėtoju. Laimėsime ir mes, jei tik visi
su pasišventimu dirbsime.: vienam tikslui, -.kad išgelbėti žmoni ją ir
tuoipačiu mūšų, tėvynę iš: komunistų vergi jos-aasni 1 sotilgnA angisJe
*■■■' ■ ' Gyvendami
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nOitBritanijoj
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veltui leisti laiko,
jį tinkamai išnaudoti, kad Šia praleistai laikas atneštų naudos .
kaip mums asmeniškai taip ir visai lietuvių.tąutai. Santykiuose ' .L
su britų tauta mūsų laikysena neturi būti kaip išmaldos prašančio^
su ponu, bei turi būti pagrįsta'tinkama pagarba vienų kitiems.'Mū-^
sų laikysena turi būti santūri, patriotiška, bet ne šovinistiška.
Siauros pasaulėžvalgos naci joną lizinas yra kenksmingas geram tautų
sugyvenimui pasaulyje. Mūsų akiratis turi būti platus ir apimti vi
są žmoni ją,, kurios nariais mes esame. Geriausią pasitarnavimą Lie
tuvai padarysime kulturingu elgesiu, sąžiningu pareigų atlikimu^
pavyzdingu gyvenimu ir tautinių savybių, kaip meno, dainos, muzikos
bei šokių pasirodymu. Iš to svetimtautis susidarys duomoną.apie lie
tuvių tautą ir jos dvasinį turtą, kuriuo mes galime labai pasidi
džiuoti. Jau prieš kelis Šimtus metų Lietuvoje buvo įgyvendinti ‘li
berališki principai ir tolerancija kitoms tautoms, kas gali būtį.,
pavyzdžiu net dvidešimto amžiaus santvarkai. Tuo laiku, kada' kituo
se kraštuose žmonės vieni kitiems dar galvas kapojo, Lietuvoje jau
viešpatavo humaniškumas ir tvarka.pMievinsa ps..
. oiarn:! oiž
'rnt iąlylnb oijiOT.psiusxJimccisai’B p-gie-isą pi-ier e ėdy . T^v ir si
Šiandien, kada pasaulis yra paskendęs materi jalizmo dvasio
je, kada-viskas yra vertinamą doleriais, auksu ir raumenų s.tiprumu,
kada su valstybėmis skaitomasi tik tiek, kiek divizijų jos savo ži
nioje turi, yra svarbiau negu bet kada kelti mūsų tautos dvasines-.
Įvertybes ir jomis vesti kovą už Lietuvos išlaisvinimą. Ginklų irau
ii vizijų mes neturime, bet mes turime savo kultūrą ir savo meną,
ištvermę ir pasirįžimą, humaniškumą ir tėvynės meilę. Tų dalykų

Šventai tikėkime, kad mes savo tikslą atsieksime, jei tik
visi be išimties prisidėsime prie bendro darbo. Susiorganizavę į1^
vieną stiprų vienetą galėsime lengviau nugalėti sunkumus. Yra gy
vas reikalas pritrąukti visus šiame krašte gyvenančius lietuvius,
prie Sąjungos, kurios vienintelis tikslas yra tarnauti- jos nariųn
gerovei ir dirbti Lietuvos išlaisvinimui* Mūsų galybė yra mūsųax#
vienybėje. Ateitis bus mūsų, jei tik mės ją nusipelnysime,
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‘ii p į 'Pereitos savaitės gale didelę politinę sensaciją sukėlė
staigus Anglijos Finansų Miniterio Daltono atsistatydinimas. Jvy-’
kių raida buvo tokia. Trečiadienį Mr. Dalton paskelbė ^parlament© I
savo rudens biudžetą. Kalias minutes prieš biudžeto paskelbimą
Londono vakarinis laikraštis "STAR'1 įsidėjo trumpą žinutę,kurioje
buvo duotas tikslus biudžeto svarbiausių punktų ispranašavintas.
Ryto jaus dieną vienas parlamento narys užklausė Finansų Minister!©'
kaip tas laikraštis galėjo taip tiksliai atspėti biudžete numatyta
dal./kus dar prieš jo paskelbimą parlamente.Daltonas atvirai prisi
pažino, kad jis įeinant į parlamento rūmus sutikęs to laikraščio
parlamentarinį korespondentą,kurį jis pažįstąs iš senai,ir jam da
vęs tą informaciją,kuri buvo paskelbta .Vis labai atsiprašė parla
mento už tokį savo elgesį.Mr.Churchill padėkojo Daltonui už jo at
virusią ir išreiškė jąm savo simpatiją,kad korespondentas neišlai
kęs konfidencijališkumo.Daltonas gi pridėjo,kad jis korespondento
nekaltinąs ir visą atsakomybę pasiimąs ant saves.Tos pačios die
nos vakare buvo paskelbta,kad Daltonas įteikęs Premjerui savo atsi
tatydinimo laišką,ir kad premjeras tą atsistatydinimą priėmęs.
u į k. c’. Šis įvykis pailiustruoja geriau negu ištisi tomai knygų
šio krašto demokratinę santvarką,aukštą valstybės tarnautojų mora
lę ir vyriausybės narių pareigų atsakomingumę.Tokie dalykai tur
būt:*tik Anglijoje gali atsitikti.Amerikos laikraščiai pažymi,kad
jei* jų ministerial dėl tokių dalykų atsistatydintų,tai greitai ne-liktuK nė vieno minister!©,kabinete.Daltonas buvo vienas iš
svarbiausių kabineto narių.Šiuo savo žygiu jis metė daug žadančią
karjerą ir gerai apmokamą tarnybą.Net ir’opozicijos spauda pareik
kė daug simpatijų Daltonui^e amiTjJi eem ied .emikudėn asm ptisiv.it
^^J‘sBiudžetas yra viena iš labiausiai saugojamų paslapčių.
|
Išskyrus kabineto narius niekas kitas apie’biudžetą neturi žinoti'
iki t jis nėra paskelbtas parlamente.Kitaip privatus asmenys galėtų
tuo pasinaudodami daug pasipelnyti..1’
'asLtmfši e<f ie
•i;- k Konservą toriai ir Liberalai pareikalavo, kad būtų sudaryta
speciali parlamento komisija aukščiau minėtam biudžeto paslapties
išdavimui ištirti.Kaip atsimename,panaši komisija tyrė jau anks
čiau vieno parlamentaro prasižengimą su parlamentariniu etiketu,
jį rado kaltu pašalindami iš parlamento.Darbo Partija paskutiniu
laiku turėjo namaža skaudžių smūgių,įskaitant savivaldybių rinki
mų pralaimėjimą,ir vis daugiau balsų girdima,reikalaujant naujų
parlamento rinkimų.
<.
Ykvi-k.,.
Nauju Finansų Ministeriu paskirtas Sir Stafford Cripps,
kuris be to dar yra ir Ministeriu Ekonominiams Reikalams.Šiuo
nauju paskyrimu Sir Stafford tampa visišku Anglijos ūkio dikta
toriumi Jo prestyžas šiame krašte yra didelis ir į jį dedama daug
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-iJilcq stfailBisdil -gjjfibioq ėbev siiu^.aisbsv p'iaixiuuoil aifiitunl
vilčių. Sakoma gkad.iBal tonas; buvęs /perdaug op timistiškasdėl kžaiĮ^
to ekonominės padėties ir-kad jo biudžetas esąs nepakankamasis pi
inflacijai sustabdyti.Sir Stafford Cripps ne visad® sutikę^Tsitil!
Daltono vedamą politika ir norėjęs /griežtesnio biudžeto. Buvo;cl)sv
-tačiau ofiieiallęt5pąskėiWt®»ikad ^Sir^ta^ord tesąs DaltonotcbttuiuC
džeto debatus parlamentei!er debatus kartais esti mažesnių biu-’
džetožpakehtimųftti.' i.+aieiiBą jjtftfd ii isvsisM pJ/liJsu.iijUn.U įsų.
. iS£IC7taK'BG Biy fiisi

Komunistai išėjo į atvirą pasipriešinimą Europoje.
neramumai Pranūūžijojė ir Italijoje didėja.Komunistai
pagal iš anksto išdirbtą planą organizuoja streikus,demonstra
cijas,ruošia riaušes ir pan.Italijoje jau ne kartą priėjo prie
susirėmimų tarp komunistų ir policijos.Gi į Marselį /Prancūzijoje
vyriausybė turėjo pasiųsti kariuomenės sustiprinimus,kad atsta
čius tvarką.Ten komunistai suorganizavo didelį darbininkų strei
ką ir laike riaušių užpuolė miesto burmistrą ir išmetė iš vie
tų kitus savivaldybės tarnauto jus.Prancūzijos vyriausybė spe
cialiu įstatymu paleido Marselio žandarmeriją,kuri nesugebėjį£į£i
savo-pareigų tinkamai atlikti.Paskutiniu laiku į jų eiles įsis
kverbė namaža komunistų,kurių tikslas tvarką ardyti,o ne ją
saugoti .Komunistų tikslas yra sukelti paniką,suirutę ir ekonomi
nį skurdą,kas gali geriausiai pasitarnauti naujai sudaryto Kominformo interesams.Prancūzijos vyriausybė užėmė stipresne po
litiką komunistų atžvilgiu,ir manoma,-kad ji greitai likviduos
slaptus komunistą1laikomus ginklų sandelius krašte.Pirmas žygis
jau buvo padarytas rusų stovykloje.
3P2e bvčcvbi.aOdynilBg
-.TX.M,a.MinY wėP
telikti asIcieneD.eėajją aoįie
ietei .etvlSovietų Rusija -P^ėncūzi jo je. turį stovyklą,kur laikoj^-a®
^ęusų.piliečiai norintieji repatrijuoti į Rusi ją.Oficialiai tie .
žmonės yra savanoriai,bet buvęįątsitikimų,kad asmenys?iPrancūzįjįOr
je dingdavo, be žinios ir spėjama,kad jie atsidurdavo toje sto
vykloje* kūpi saugoma rusų kareivių.Prieš kelįąs dienas prancū
zų karo pajėgos - viso 2000 karių -su keturiais šarvuočiais pa
darė toje .stovykloje kratą būk tai su tikslu surą®tj^ tris v^b*oo
kus priklausančius prancūzui,bet kurių motina - rusė -juos lai
kiusi toje ^stovykloje.Kratos metu rasti paslėptų ginklų sandėliai,prikrauti revolverių,šautuvų,granatų ir kt.Prancūzijos vy
riausybė nutarė tąrStęĮyy^ąxlįkviduotįiyBt9žiia II ii itžuinžu ovnd
'
Sis įvykis labai pablogino Sovietu-Prancūzų santykius.
Stebė tojai i® Europos praneša,kad paskutiniai įvykiai rodą fcxP-x
munistų vadovybės taktikos'pakeitimą Europoje.Jau pasibaigęs' ' ‘
letalinis etapas,ir prasidėjęs viešo pasipriešinimo ir teroriz■ Įpo^etėpas,kuriuo komuništai’Ttikisi paimtffji^av^<W0«O/0
Čia aiškiai matosi naujo Kominformo įtaka.Toks taktikos -pakeiti
mas vyksta beveik visoje Europoje.Ten kur komunistai jau yra
valdžioje,jieždabar likviduoja paskutinims opozicijos likučius,
kaip tai Bulgarijoje,Rumunijojevir Lenkijoje.Gi ten,kur jų dominacija nėra dar pilna,kaip tai Čekoslovakijoje,Vengri joje ir
Italijoje,komunistai pradėjo vartoti revoliucinius metodus jė
gai į savo rankas paimti.Kominformas atrodo nėra patenkintas kai
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kuriais komunistų vadais,kurie vedė perdaug liberališką politik^.‘?įdbdiif.pa3'ytaėtti,jicad kai'«P^xS0ūz£j'0 je až©fidb£^tėt^pB®®eJŠ
rq pa-3±prieš’‘inū3ną?pTj?e§:-vyriadSybą, Ja vadas'?TliOž>ez MWwDdMId c s
Maskvoje, ir nesirengia grįžti. RSkoši/Vengr-ijdsbk3SŽ.-uats tų tpartijos
va da s^vt^sa^lSe&foJ Wlgam-ą?tt£lsiai Pg*i ėTOgliat t-S i/I fali forfš^viipnoi led
Got#;?h]®9<JrJ^fosl'0W!^kfl^(pJ^bri-rg:p j.y^a>įiiioldifil8pžĮ6ięik(5rfaiiis-tqBi^aiidosir^^ė&ke^i{’Upe'rde!ug 'stebėtis/Jdi?lši’e vdsdai’$fctfrie tariamioėfdb
per minkšti,patiktų Maksvai ir būtų pakeisti kitaįs^Pavyzdžitis^tam yra pakankamai.
. etoqo-w3 pminižėiiąiEBgeiivtBį otėži isteianmcX
i et c ixwmcX. Bį BbTF" š7
oTlTsII-'ll
ix” et,ct
eT." rsffSxuw*! iamcsien
ietaixwmc5.BtdcID
e{,oLldBJl
-siiancmsb .an^isę^^^tonsinfigio pust- ptdiibži otaine ži legs-.
PstT.nng ii aežuali Bjtšom,estio
■teinumo?! ąiBt pciitnėi Įeiti.
lasą otėmt
šcfYBUBfrrv
zuiilOto ujįt3intnncnf
neT.paisyt
enJ
ifiL'moTf neT.ptfisvt ant5*
ėlosąšn pižvBti etflBl ii p’
-evqe ėdvenBtiYV eoį isffonsi'i 8L’totxifTĮist aėdyblcvivBe aut ii pi
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--eaWJ#
S® aidima s'! . i$r .Wilson, atsakydamas ParlaPrano^lejp%
Praną$z jgjp % są-Vį^ldyMę
sąyįi^Į dybįų;
,;rįn*i 83j
-j jipenįęijį
jijien-įąyį tkomunistų
koiRUftįąt ų BŠgiįjosAgtsstopąafeldo s ėėįąlP kiro.ų^KŽftA®®6
uViešą ; pa»- vo.' Pirą tino paklausimą, pasakė, kad
kimu
r eląįgjgį
ia»PrancĮŪ j- paĘri
tani ją
jįnąįįjįtrąį š
rei^iB^J^įJ^iįtąąjį^iįRįęį^.i
PfJląitani
ja j-yęa,
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pąįartąfįftSįn^Sreiš
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____
naująjjjfaižftĄ
ją-? jį?tyratpąj:e.į;^ĮĘUs.įisągUs-r^ė^&fOtAoi- ipTąšąulinl4 iJŠKfta piygąg*^siŠollSll8ą^i^$lnalb9B^
4
galimybės.Pavojus esąs iš Ra
sijos pusės. Generolą s tikisi
______________
ma
-ttSrižtųl .^utiysk są j ungai j, c J, x xxJ ujpo vi š uo tinaii3posedy je. įstei
vieton dabartinės partinės
>. gė "mažąją -tarybą”,kuri posedžiau
•sįsteittOSs Siata'S;-kra^te>^ .pmiiliiIštištisus -mėtdSil^7 įsteigimą-pasisa
oia eįot cvebiobiats eit .6
•1kė•^41
- 6.Rusi
*41 valstybė,prieš
valstybė, prie&^2-6
. Rusi ja
-J «n ■12•P-‘perspėjo,kad3jos
bloko-valstybės
Londonas ,(15 >■
-tq Tyrimo laboratorijoje ’dėst boikotuos "mažąją tarybą".tPJ Si
cot^^®D^./jteS
BuW£wKtiėĘa-lst
_a-kurUJbuvo
atlieka■a*;! Nenuolatini u’Saugumo1-'Tarybos
hi Irbk^ėtini ip^šVi edfiffihį « slėpti .nariu i šrinkta^Ukraina, vieton’ Iš-1
tyrfrlė-jimd darbai ,7įiėiiktądi^ffi|'1 ^ėjusios
Jttsf^Š ‘Lenki
c l? eįot iani;
LenkijdsY
još¥yyc,
pvuipse .piiėvPovei
.piievlovei Jtitssuliiq, isii
įvyko -'-sprogimą s. Trys žmonės^'1-? .pvntnBa
4nn Mybjj šit
buvo užmušti ir 11 sužeistųJUž ; Paryžius,14^X1.muštųjų tarpe yra yokiečių,mokąj-, ;-j,,5ąmadier-vyriausybė įsakė sulįj^nka^^p^įįSchmidt, kuris ka - ^tl Marselio neramumų organizaro
torius ir nubausti vietos adminislaboratorijose prie skraidantracijos valdinįnkus,kurie prilei
^^4rakietinių
įQ prie įvykių.Siame svarbiame Vi
. Bjfsip offiiduržemio jūros jpąstę ^gęygįgtąįo j
siy tJBį ietEirwmoji iu:{ neT.aęaošįąyvįęuotiną -stręiką^ęOe&a,EDi3jj>'ii Ėotioiscųc a®iiiitndsgl’iUrirbtWlti^S81b3Ž9i^UgrJg5feą
-imcb pį ’iml.net K. e j, o tinas J ui v sį oq innmnH, eį otiiBgloH 1st ąis>
ii etotiianeV.etotialBVcIaojIeD 1st qissJ.saitą isb Biėn BįisBn
~št aubotem Eninionilcvei itotisv otėbBią istsiaiirnoi.stoįtįsti
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pasiųsta į Marselį,policijos
bei žandarmerijos sustiprini
mui.
•

Nuo lapkričio pradžios angliakasiams
dirbantiems po žeme,bus mokama per
savaitę 15 šilingų daugiau,-pavii;šiuje-10 šilingų daugiau.
Tuo pat laiku susitarta dėl
priemonių padidinti darbininkų skai
čių kasyklose.Nutarta pradėti regis
traciją 30000 Europos savanorių dar
bininkų, kurie būtų laikotarpyje se
kančių 12 mėnesių mokomi kasti ang
lis ir anglų kalbos specialiose mokyklose.Taip pat nutarta suregistruo
ti 10000 jaunuolių iš DP stovyklų
Vokietijoje.

Roma,14.XI.Iš Milano apylinkių ir
kitur pranešama apie neramu-A
nūs,ryšium su susirėmimais
tarp komunistų, jų priešinin
kų bei policijos.Turine komonistų demonstracijoje daly
varo 80 fūkst.žmonių.minia
sunaikino anti-komunistinių
organizacijų būstinę.

Jeruzalė,14.XI.“
Žydų Stern organizacijos
nariai įmetė dvi bombas į Mustasha policijos kareivinių
kiemą, sužeisdami vieną Britų
policijos seržantą.Toje pat
vietoje anksčiau teroristai
iš automatinių ginklų nužudė
du policininkus,kiti buvo su
žeisti.
•
Haifoje vienas žydas buvo
užmuštas ir kitas sužeistas,
kai iš vieno automobilio buvo
paleista keletas šūvių į auto
busą.
Praga^ 14.XI.-Moste.Bohemijoję.buvo suimta apie 60 čekų,įtariamų
šnipinėjimu Britanijos naudai,
Kai kurie iš jų yra karinin-.
kai,vienas-įgulos pulkininkas,
daugumoje buvę laike karo če
kų Armijoje,Britanijoje.Apie
kaltinimus -Britanijos Ambasa
da nebuvo painformuota ir če
kų spaudai buvo uždrausta ra
šyti apie suėmimus.Šeštadienį
praneštai kad suimtieji yra pa
leisti.

Paryžius,15.XIPrancūzijos užs.reik.ministeri
ja įteikė notą Sovietų Ambasadoriui
informuojant jį,kad Ramadier vyriau
sybė yra pasiryžusi laikotarpyje 5
dienų likviduoti rusų repatriacijos
stovyklą Blauregard.prie Paryžiaus.
Pastaruoju laiku prancūzų organai
su 2000 karių pagelbą padarė stovyk
loję kratą ir rado ginklų.

.

Londonas,15.XI."Trečias pasaulinis karas jau
vyksta",sako Mt.Burham savo knygoje
"The Struggle for the World”.Komunistų Partija nuo savo pradžios turi tikslą dominuoti pasaulyje.Atominė bomba padarė pasaulinės valstybės reikalingumą apsaugojimui Vakarų civilizacijos.JAV-bės yra vienin
tele valstybė galinti neprileisti
komunistų ir galinti įkurti libera
liną pasaulio valstybę.
Budapeštas,17.XI.Susėktas sąmokslas susprogdin
ti Parlamento rūmus.Suimti du veng
rai.pas kuriuos policija radusi
ginklų ir sprogstamos medžiagos.

Londoną s,17.XI.Londoną s,14.XI» " Paskutine proga" sako šios die
yakar buvo prieita susi nos "Daily Herald” dėl kitą savaitę
tarimo tarp anglies kasyklų ad prasidedančios 4 ministerių konfe
ministracijos ir prof.s-gos va rencijos Londone.Konferencija paro
paktllno
dys ar yra galimybes bendradarbiauti.

i
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Londoną s, 16 <> XI. -

Sir Osvald Mosley pasakė pirmą po karo kalbą,pažadėdamas
dviejų savaičių laikotarpyje pasakyti ar jis gris 1 politinę
areną.Jo polotinė partija būtų pavadinta "Vienybės Sąjūdžiu"
/Union Movement/.Kalbėto ja s nurodė Europos Sąjungos reikalin
gumą "pasauliui išgelbėti nuo barbarų" ir pasakė,kad šiandien
' Amerika stovi kovoje viena prieš rusišką komunizmą,apsaugoti
vakarų ęivilizącijos likučius.
III Ii
Mr.Hamm
tame pat susirinkime pasakė,kad "mus sulaiko .tau
tos vado stoka.Gali būti tik vienas vadas.Jis yra šiandien ir
turi būti visuomet-Oswald Mosley."

Latvijos Nepriklausomybės šventės minėjimas.
Lapkričio 18 d. broliška latvių tauta minėjo savo neprik
somybės sukaktuves.Vakare Holborn Hali Įvyko latviškos muzi
kos koncertas,! kur!'atsilankė nemaža svečių.Latvijos Ministeris Londone M,Zarin <1 minė jimo dalyvius tarė žodi latviškai ir
angliškai.U.B.Lietuvių Taryba pasveikino latvius telegrama.
Koncerto programa buvo išpildyta gerai ir minėjimas praė
jo gražioje nuotaikojė.Po koncerto sekė šokiai toje pačioje
salėje.
•k <

'Skaitytojams.
Suvažiavimo proga spausdiname BRITANIJOS LIETUVI fotosta
tiniu būdu.Dėl spausdinimo brangumo kitų numerių tokiu pat mete
du šiais metais leisti negalėsime.
Norime sužinoti skaityrojų nuomonės dėl fotostatinio lei
dinio tinkamumą,ir jei tas ras pritarimą po Naujų Metų ji pra
dėsime leisti kas savaitė.Prenumerator©s kaina,dėja,turės
būti padidinta iki 5-6 penų už egz.kas tik apmokės spausdinimo
5|/y..išlaidas,
Spaustuvėje spausdinti laikrašti išeina per brangu,kol sta
tytojų skaičius yra tik apie tūkstanti.Skaitytojų skaičiui ple
čiantis, tikimės atsiras galimybių leisti spausdintą laikrašti.
1

•

•

Bedhamptono stovyklos
pabaltiečių pastatytas
paminklas,išvežtiesiems
1 Sibirą paminėti.

Projektas ir darbas lie
tuvio Alg.Kaulėno.

