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' 1 D.Britanijos lietuvius,
,:■■ ■ Didžiosios Britanijos Lietuvių .Sąjungos atstovų visuotinas 

suvažiavimas. įvyloę s 1947 nu lapkričio mėn. 22 ir 23 d.d> Londone, 
priėmė-šio turinio rėzoliuvi'ją,'.kurią nutarė paskelbti visiems D.Bri- 

■..tani jos lietuviams', .• :. .'. . . .. \ ■
D,B.L.S. Skyrių atstovų šuva šlavimas,apsvarstęs D>Britani~ 

•jos. lietuvių reikalus ir.sunkią šio krašto pokarinę būklę,kviečia 
visus D,Britanijos lietuvius reikiamai1-įsigilinti ir suprasti tik- 
;ra-į. didelius šio krašto ūkinius sunkumus ir nelengvus gyvenimo' są
lygas., su kuriomis tenka susidurti visiems gyventa jams,o ypa tingai 
jfiaująi atvykusioms, mūsų tautiečiams .Atsižvelgiant į tai, s-uvažįavimo 
kviečia visus lietuvius tinkamai' prisitaikinti prie esamų sąlygų, 
rimtai atlikti savo pareigas ir.tuomi prisidėti prie lietuvių gero • 
■vardo, išlaikymo šioje šalyje." '• ' ''-L-

Akivaizdoje lietuvių tautos didžiosios nelaimės,suvažiavimas • 
kviečia visus D.Britanijos lietuvius,tiek naujai atvykusius,tiek 
senai įsikūrusius,visas Jėgas .suka/.upti laisvos ir nepriklausomos 
.Lietuvos atstatymui kaip.ir. ligi: šiol laikytis vienybės bei lietu
viško ta urumo ne-tik tarpusavyje,bet ypatingai santykiaujant, su ki 
;tų.tautii žmonėmis, ska tina ■ aktingai dalyvauti šio -krašto: liotuviš- 
'kameį visuomeniniame- gyvenime- stoti nariais į D.B.L-.S-gą ir. vispu
siškai remti jos darbus.-. . '■ .'. '■1..,.'
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Europos padalinimas laikomas neišvengiamu.
• • “ " I-’*’-
\ •. • ■ • . • . .4- - ; .<■ •

- Antradienį, Lancaster House,Londone,prasidėjo keturių užsienio 
reikalų ministerių konferencija Vokietijos ir Austrijos taikos sutar
tims š'uda ryti,Jojo dalyvauja Bevin /D.Britanija/.Marshall /U.S.A,/ 
Bidanlt /Prancūzija./ ir Molotov /Rusi ja/, a u anksčiau Mr.Bevin. pa
sakė,kad ši konferencija būsianti paskutiriė proga tų valstybių susi
tarimui. ' . .. ■■ • r// ,. -> •* •» ys • , • f - • * ’. • - • ' w
... .t Konferencijai atmosfera nugalėtų būti"■ ^blogesnė.Maršalas Soko
lovskis prieš*kelios dienas apkaltino kitas tris valstybes už neva 
tai sustabdymą Vokietijos dėmiIitor izuci jos ir tų Vokietijos zonų pa
vertimą karo bazėmis su tikslu Europoje įgyvendinti innerializną.Už- 
slcnio reikalų.ministorių padėjėjai negalėjo-net susitarti dėl konfe
rencijos dienotvarkės.Vakarų demokratijos nori svarstyti pirmoje ei
lėje Austrijos klausimą,gi Rusija nori tą klausimą palikti pabaigai; 
Rūsiga,aišku nenori.sutarties su-Austrijaj nes ji kol sutarties nėra 
gali laikyti savo kariuomenę ten,Vengrijo je ir Rumunijoje ir "padėti" 
tų kraštų komunistams žmonių'"perauklėjimo" misijoj,o taip pat,ji ga
li patik pasiimti Austrijoje reparacijas,kurių kitos valstybės nesutin 
ka. duoti, , ?

. Skirtumai Vokietijos klausine yra dar didesni,Rusi ja nori bal
so Ruhro kontrolėje,gi Anglija su Amerika su tuo nesutinka,kol nebus 
pasiektas Vokietijos ūkio vienumas,kuriam griežtai priešinasi Sovie
tai .JAV taip pat atnaujino savo pasiūlymą sudaryti : 40 metų-sutartį,, 
kad apsaugojus Europą nuo eventualios Vokietijos agresijos,Sovietų 
Rusija ir to nenori,nes jos tikslas Amerikos įtaką Europoje pašalin
ti, kad pati šia gautų laisvas rankas šeimininkauti.Anglija su Araeri- 
ka gi gerai žino,kad Rusijos ekspansija turi būti sustabdyta,ir dėl 
to jie nesutinka Rusijai leisti- įsikišti į Ruhro kontrolę,-

Diplomatiniuose sluogsniuose žiūrima-su dideliu pesimizmu į • 
konferencijos rezultatus.Nekalbama apie tai,ar bus susitarimas ar ne, 
bet kaip didelis bus nesusitarimas,ir kokios bus to nėsusitarimo pa
sėkos.Amerika yra nusistačiusi tokiam atsitikime sudaryti atskirą tai 
kos sutartį,prie ko manoma prisidės ir Anglija su Prancūzija.Tuo bų- 
du Vokietija taptų padalinta į dvi valstybes,ir tuo pačiu įvyktų ir 
visos Europos galutinis padalinimas tarp Vakarų demokratijų ir Sovie
tų Rusijos.Vokietija yra užtenkamai didelė.kad išlaikytų padalinimą 
bet Austrija yra tam per maža ir per silpna,ir padalinimas į dvi da
lis reikštų palaidosimą Austrijos,kaip nepriklausomos valstybės.

JAV atrodo jau yra" visai susigyvenusios su~Europos padalinimu, 
bet Anglija žiūri į tai su baime.Ji jra nuomonė s,kad vis-dėlto bū
tų geriau palaikyti santykius su Rusija ir jos-satelitais,kad tuo 
turėti už "geležinės uždangos" savo stebėtojus,kurie gali duoti bent 
mažą padrąsinimą tų kraštų gyventojams.

Prancūzija suirutes išvakarėse.
Komunistų organizuojami streikai visiškai suparaližavo Prancū

zijos ūkį.Streikuoja apie vienas milijonas darbininkų.,Pramonė trans-
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purtąs ir;sūsiokinas-stovi vie to je^Paryžiaas- geležinkelių stotys be- 
vąįįįneveikia,o--uostuose stovi laivai -su maistoir kitais produktais 
nei'škrą uti .Ne t mokyklų mokytojai - -sustreikavo .Koaunis tų kontruliuoja- 
.ęioa.-'p.rpf .sąjungos siekia visuotino.Prancūzi jos darbininkų .streiko,ku
rio pasčkbjd Prancūzijos ūkis .atsidurtų visiškam chaose.Vyriausybė 
pašaukė daug rezervistų į aktyvią tarnybą j ir kariuomenė- palaiko, tvar
ką Paryžiuje ir kituose- idi dėsniuose ui estuose ^Pranešama, kad įvairio
se vietose rasti slapti komunistų ginklų sandėliai,ir jie Sulikvi- 
duptį.Komunistų vadas Thorez tebesėd-i'Maskvo je. ■■ ’ . .. .

Ramadi er vyriausybei atsistatydįnus-,:pręzidcntas pakvietė M. 
Blun-į sėcioJ-istą, sudaryti naują vyriausjfbą.Sis gi negavo parlamente 

mpasitikėjimo.Tada prezidentės pavedė "M.Robert Shuman sudaryti vy- 
rinusybą.Parlementas jam pareiškė pasitikėjimą didele balsų dauguma. 
■Vien i tik komunistai- balsavo prieš. Vyriausybės sudarymas buvo tačiau 
labai sunkus.į vyriausybą įeina 9 pažangiųjų katalikų /MRP/ parti
jos nariai,6 socialistai,4 radikalai ir vienas nepriklausomas konser
vą tor i us.M. Bida ui t tebėra užs.reikalų ministeriu.

Naujoji vyriausybė stovi prieš labai-sunkų uždavinį t.y; at- 
statyti tvarką krašte.Abejojama ar jai pavyks tai padarytiiGen.de 
Gaulle tuo tarpu dar tyli ir jokios-akcijos nesiima.

w ** »W«M
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Budapeštas,18.XI-
Du vengrai,kurie už kėsini r

naši susprogdinti Parlamento rū 
mus buvo nuteisti mirties baus
me, buvo pakarti dvi valandas po 
teismo sprendimo.

Maskva,18.XI-
"Novaja Vremia" pašiepia

mai atsiliepia apie užsieniečius 
kurie abejoja Rusijos pramonės 
galingumu.Rusįja jau turinti pa- 
k;nk£:i.t^-pramonės aparatą atomi
nės-bombos gamybai,jei nusista- 
tys,kad•tokia'gamyba.jai reika
linga. " 
Vašingtonas,19.XI-

. ■ •• Prieš’ išvykstant •• į Lo nduną 
užs-;ręik.minister i ų dttaferenci- 
jai.JĄV-bių Valstybės Sekreto-i 
rius ’Marshall pasakė kalbą -Chi
cago ■ už s .'re i k, tar yb o j e. Ji s ragi - 

;no Rusiją nustoti begėdišką ir 
viską niekinančią propogandą-j .-

t.1.j,' •

Komunistiniai veiksmai įkaitiną ame
rikiečius pereiti į aktyvų pasiprie
šinimą. '

, • • • . ■ 
Londonas,20,XI-.

Westminsterio vienuolyne šiandien 
susituokė D.Britanijos sosto įpede-
ne Princesė Elisabeth’su jūrų-lei- 
t® n an t u F i 1 i p u Mo un tba 11 en, k oriam 
jungtuvių,išvakarėse Karalius.sutei
kė Edinburgo kunigaikščio titulą. 
Jungtuves seke visas pasaulis,isskie 
riamt Rusi ja,kurios spaudo je nei per 
'radiją nebuvo apie jungtuves.užsimin
ta. . -■ ' ;.
Paryži us, 20. XI - ' -

• - Socialistas min.pirnnin.P.Ramadiei 
įteikė Prancūzijos Prezidentui savo 
koalicines vyriausybes atsistatydini
mo pareiškimą.Naują ministerių kabi
netą sudaryti buvo pavesta socialis
tui. Leon Blum, be-t'-jis negavo Parlamen
te pasitikėjimui reikiamo balsų kie
kio. . . . . /■'.
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Jis pasisakė kovosiąs dviem _jaėjo,kad šios^-įmonės visos-akcijos 
frontąis-už. respubliką-ir priož^^vokioKians ir pagal Berlyno susi ta 
komunistus ;ir prieš de Gautis- .. rimą įmonė' skaitosi "vokiečių t.urti 
tus. •• ' " "Daily Telegraph" korespondentas r:

- ■ . . ■ ■- šo,kad faktinei'raginerija-prikišu
Londonas, 20,XI,- .. , . . sė Britų, anerikiečių ir olandų

•• Mr.Attlee pasakė Parlamen bedrovei. ■ ; '
te,kad netrukus prasidės pa šita- • ' ' -
rimai dėl naujos civilinės gyny. Londonas,22,XI- 
bos‘organizacijos steigimo,Giyi ' Pifauo"ju”uzs, reikalų mini sterili 

7 llnės gynybos tarnybon bus pri- į-'antradienį, prasidedančią’konfcrei 
imami savanoriai.Naujoji orga- ciją atvyko JAV-bių Valst.Sekr.G. 
nižacija susidės dalinai ią ci- Marshall. Jis čia buvo paskutinį, kai 
vilių ir dalinai iš judomų ka- . tų 1944 metais.Išlipąs ’iš lėktuvo 
riškų dalinių. jis pasakė,kad jam yra malonu būti

.■ ‘ ■' vėl-čia-tarp senų draugų.
Proga<21 .XI- . '

Cekoslovakų valdios organai Berlynas,22,XI- i
areštavo britų-tarybos tarnauto- “Maskvos radijas pranešė iš Kali 
ją naj.R,Polak,ryšium su^pasta- ningrado/Karąlisučiaus/, kad sovie- 
ruoju laiku išaiškinata šnipi- tų pasienio sargyba sulaikė du as- 

■ nėjiuo organizacija,Ji s buvęs menis,kurie nelegaliai pateko į Ru 
Britų tarybos pasamdytas ryšiams sijos teritoriją.Tie asmenys /Kand 
palaikyti tarp Tarybos ir įvai- dos karinės misijos atstovai/ esą 
ritį Anglo-Cekų bendrovių. " paklydą,vykdami iš Varšuvos į Dan- 

... i— ■ ~ T cigą^Soviėtų radijas’juos kaltina
Budapeštas,22Xx- / 'užsiimant ypatingais reiktais.

Vengrų social-denokrutu -
partijos lyderis Karl Payer pa- Londonas,.22.XI- ..........
bėgo iš Vengrijos į Austriją, Karr.i.iS'kųjų jungtuvių aukštieji

Vengrijos vyriausybėįtei- svečiai apleidžia Londoną,jų tarpe 
kė protestą Vašingtone dėl lei daugumas kitų valstybių karalių be 
dina buv.Vengri jos neprikl.paf- karalienių jau-iš vyko, Rumunijos kai 
tijos lyderiui Pfeiffer’iui įva rali is Mykolas -/vienintelis atvykd 
žinoti į JAV-bes be paso bei iš už "geležinės uždangos"/tuo tar 
vizos,"pagal ypatingas Valsty- pu nėra pasiskyrąs išvykimo datos, 

’ bės Departamento instrukcijas", - . -■:\
■ Buka: ’ e š ta s, 22, XI -:: ;•

Vašingtonas, 21,XI.- . '' T^fskvos radijas praneša,kad poli
• ■ -Prez.Tr umanas'. paskyrė gėn. tine policija suėmė 1.7 Dr.Maniu m 

0.Bradley JAV-bių generalinio munų:ūkininkų partijos narių.Jie i
štabo viršininku, vieton pasi- karinto tribunolo' teisiami, be t kai
traukiančio gen.Eišenhovėrįo. tinimai dar nepaskelbti. 
Prezidentas dar nepažymėjo da- - ■ ' ■
tos,kada štabo viršiinko pasi- Beriji as,22.XI->

■•keitimas įvyks,., '. • ■ Aliantų kontrolės komisijos pas
. ■ dyje.penktadienį Sovietų vyr.komei

, Viena,21.XI- ■■ ■ dantas Vokietijoje,marš,Sokolovski
Atsakydama į Britanijos perskaiti pareiškimą,kaltinant Bri 

protestą dėl Lobau naftos rafi-' tani jų, J^ V~b.es ir Prancūziją lau- 
nerijos užgrobimo. Rusi ja pažy- -žant anks tyvesniu tarp-aliantų sui!

-y • ' • ' ’ ; — . ' • •’ j

1 : t I I . . ’
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tarimų kiekvieną svarbesnį punk
tą (161 Vokieti jos.Sis pareiški
mas' sąjungininkams buvo visai ne 
tikėtas ir yra Laikomas kaipo 
Sovietų bandymas prieš Londono 
konferenciją paimti iš anksto 
diplomatinę iniciatyvą į savo 
rankas.Pareiškimas tuoj pat buvo 
atspausdintas Sovietų :Zonos . vo
kiečių1 spaudoje irtpaskelbtas 

'•per Maskvos radiją* ■ ?: :v . ’ •

Rawalpindi, 23,XI, -J ; - 
. 'Dalis iš 800 sukilėlių,ku-

žygiabo į Punč iš pietų Afganis 
tano įvairių dalių,buvo apginkluo 
ti naujausio modelio rusų šau
tuvo i s. Pakiš tano armijos žvalgy
bos karininkai pagrobė vieną 
šautufrą tyrimui ir nustatė,kad -j. 
tai buvo šių'metų.modelis..■ ’ i. ..

Paryžius,24.XI- ' - ;
-Katalikų parti jos narys R. 

Shuman paskelbė,kad jis sudarė ' 
naują koalicijos -vyriausybę.Par
lamentas naujam kabinetui pareiš
kė pasitikėjimą 412 balsų,prieš - 
184.Prieš balsavo tik komunistai.

Tuo pat laiku pranešama, - 
kad neramumai Paryžiuje didėja. 
Komuniste i ■■bando sukelti genera
linį streiką ir eiti prie suki
limo, : '

.Londonas,23,XI-. . ■
. . Molotovas atvyko-į Londoną 

sekmadienio vakare.Rusų delcga- 
ci ja susideda iš 250; asmenų,.

12 Britų buv.karių,kurių 
Rusijoje- gimusioms žmonoms'So
vietų vyriausybė neleidžia atvyk
ti į Britaniją,įteikė (Sovietų 
ambasadai Londone Molotovui ad- • 
resuotą laišką,kuriuo prašoma, 
dviem vyrų delegatams pasikalbė
jimo su Molotovu,išsiaiškinti 
kodėl jie turi būti atskirti nuo 
savo žmonų bei vaikų.

Varšuva,23,XI
Mikolaiėikp partijos laikraščio 

"Gūžėta Ludova" redaktorius Dr.J.Bu- 
latovič ir jo šeimos 4 nariai vakar 
rasti mirė Varšuvos priemestyje.Mir
ties priežastis- nuodai,

• • r. "t

Londonas,25,XI-
Britų parlamente Mr.L.D.Ganmans 

paklausė,ar 12 žmonų sulaikymas tu
ri- ryšio sutariamu Sovietų pilie
čių Vokieti jos- Britų zonoje sulai
kymu, Užs. reik, pasekretorius Mr .May
hew atsakėt "Mes nekliudėme grįžti 
jokiam DP,Mes- repatrijavome 1.140 
tūkstančių į Rusiją ir tas dar tę
siama."

Seoul/Korėja/,24.XI- -
Reuterio žiniomis,amerikiečių 

žvalgybos karininkai tvirtina,kad 
gavo žinių rodančių, jog Šiaurės Ko
rėjoje, esančioje Sovietų-okupacijo
je, 200 tūkstančių' "liaudies" kariuo
menė yra pasiruošusi peržengti rūbe
lių ir užimti (pietuose esančiai ame
rikiečių zoną.

•w

Sofija, 25,XI-
Jugoslavijos premjeras marš.J, 

Tito,kuris su delegacija lankėsi 
Bulgari joje,jį sutinkantiems pasakė 
"daugelis gali sakyti,kad jie atvyko 
sudaryti federaciją.Mes taip tampriai 
bendradarbiausine,kad federacijos 
klausimas, tebus tik formaiurnas.Nau
joji Bulgarija ir naujoji Jugosla-- 
vija yra vieningos savo siekimuose. 
Jokia jėga niekad mus peperskirs nuo 
mūsų didžiųjų brolių,Sovietų Sąjun
gos tautų," A, j 4..

Londonas,26,XI-
Vaker įvyko pirmas 4 ministerių 

konferencijos posėdis.Buvo tarta- 
si del konferenci jos darbų-tvarkos. 
Pasaulio spauda yra-.pešimištines 
nuomones dės del konferencijos pa
sisekimo.
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Ryšy su "keturių Didžiųjų" konferencija,Lietuvos Pasiuntinybt 
kaip.tenka patirti,įteikė du raštus.Lapkričio 21 d. įteikta bendra 

.. nota su estais ir latviais.Prie jos pridėta bendras'Lietuvos-Latvi 
’-^Jas^sti jos raštas-petici ja . pasirašyta tų valstybių buvusių prezi- 

dent-ų^ministerių pirmininkų,kabineto narių ir žymių tų krastų ly- 
'■ derių ir veikė jų. Siame rašte plačiai išdėstyta skriaudos, padarytos 

' šiems Pabaltijo kiaštams taip iš~ Vokieti jos, taip iš Sovietų Rusija 
. pusės .Prašoma apsaugoti lietuvių, latvių ir estų tautas nuo išnaiki 

’nimo ir-grąžinti joms laisvą ir'nepriklausomybę. • . .'
Antra nota įteikta lapkričio 22 d.Joje Lietuvos Ministeris 

Londone atkreipia dėmesį į tai,kad Lietuva,kaip šalis turėjusi 
bendrą prieškarinę sieną su Vokieti ja, yra gyvai suinteresuota dal 
svarstomu konferencijoje Vokietijos klausimu.Netoje primenama,kad 
nors po karo jau dauguma nuropos valstybių yra atgavusios savo lai 
vę;Lietuva dar vįs yra■ svetinio je Sovietų okupacijaję.Notoję pažymį 

- ma-,kad okupaciją vykdoma brutalios jėgos ir teroro pagalba,bet lit 
. s tuviu:; tautos pasiryžimas atgauti laisvę yra nepalaužiamos,ir lieti 
■vių. tauta nekantriai laukia tokio-jos klausimo išrišimo,kuris.pa
tikrintų jai laisvę ir hepriklausomybę.Šia ploga;pakartotinai pri 
rienąma Lietuvos susiinteresavimas Klaipėdos ^raštu,Rytprūsių likt 
okupacijomis padarytų nuostolių atlyginimu ir.-1.1. Pagaliau prašo 
na,kad Lietuvos užgrobimą s nebūtų pripažintas-, bet kad Lietuvos • te: 
sėti atstovai tinkamu .laiku turėtų progos Lietuvos reikalus ginti 
taikos konferencijoje. . " ., -

SOSTO ■ -tPŽDINŽS ■ PADĖKA ..
Princesė Elzbieta,-Anglijos Baltų Tarybai atsiuntė sekančio tu 

rinio padėkos laišką; i:: .J • m-’ - .. . .. '
"Aš esu.labai sujaudinta,kad Estėį,Latviai ir Lietuviai gyvena 

tieji šiame krašte,-parodė ‘ man savo prisirišimą ir prielankumą 
įteikdami man tokį puikų sidabro: padėklą kaip vestuvinę, dovaną.

Aš esu ja labai. susižavėjusi ir mane labai džiugina,kad ant pa 
dėklo yrz išgraviruota tų trijų valstybių .herbai, kas-man vi suomei 
primins duoėnuną ir nuoširdumą tų,kurie prisidėjo prie tos taip 
priimtinos dovanos,’’ . ■

■»n p ' * u* . • oT į*,®'"? C * .. ■ -.'id,* <

•(pas) Elizabeth
• " ' " ' " • i. -X- ' '-V ’■>,«" 1

(Visų vedybų proga Princesei įteiktų dovanų paroda visuomenei
atidaroma gruodžio 1 d. St.James’s rūmuose.) ■
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DfBeL,S„ VISUOTINAS SKYRIŲ ^TSTOVŲ

Š.n. lapkričio mėn.22 d. tautinėms-vėliavomis bei Lietuvos emb
lemomis išpuoštoje Gt,Cumberland "Salėje,Londone,susirinko iš viso 
krašto D,B.Lietuvių Sąjungos Skyrių.atstovai, pirmam suvažiavimui. 
Suvažiavimą pasveikinti> atvyko’- J;,-E-;Liėtuyob: Minister i pįLoądone B,Kr 
Balutis, ir pasakė i ■tari^ing^ kalbąjkuri’fbUvb ^palydėta/ ilgomis’ ovaci- 

v jomis • Tol tau.' ’šuva ž i.a v imą s vei kino -< K.un ,’G ttt suskas ■ - Sko t i jo s - L i ė t u vi ų 
■ s Organizacijų; ir "Įšeivių-praugoVJvardUoP'rahcūžijoje gyvenančių lie
tuvi ų vardu'sveikino p,M.Žilinskas»Londono Eiėtuvi ų..darybos ir-ki
tų organizacijų vardu suvažiavimą .sveikino P.Bulaitis.'Ttalijos,Ar
gentinos ir JAV-bių lietuvių ;vardu ,-kųnf Jakaitįs.po;"k.un.;Sakevičiaus 
„įondono ..lietuvių dvasios vado kąįbosybuvo perskaityta /sveikinimai 
'raštu bei telegramomis,, .. ’’i •; -

•» •' z* * k * » . - . . » • •

-' Sąjungos DlPminilfkas P„Varkala trumpais bet ryškiais bruožais 
apibrėžė S-gos steigimąsi etapą ir ligšiolinę veiklą,Jis pasakė 

. kad S-ga.-šiandien. jau turi 46 skyrius.su 1840 narių.Dauguma narių
- tai na u ja į n t vykę Britanijon taip vadinami Europos savanoriai dar
bininkai,bet netrūksta narių eilėse in senos emigracijos atstovų. 
Visi supranta naujos organizacijos reikalingumą ir noriai-stoja jos 
nariais,S-gos iždininkas,P„Daumantąs Labai-aiškiai išdėstė-', S-gos 
materialų padėtį ir referavo biudžetą naujiems; metams,"Britanijos 
Lietuvio!’ 'redakcinės komisi jos-vardu kalbęjo P.Ba jorinuš'/kuris iiti- 
roKė~šuhkuBUs<$^^ sti'"’tokį Ii et uvi šką lai kra š-
tį* kokio visi pageidautųįPo Valdybos pranešimo- sekė labai gyvos dis
kus! jos, kurios užsitęsė ligi, vakaro,/''l.'-

Vakare visi suvažiavimo dalyviai ir-garbės svečia i buvo pakvies
ti į Londono I Skyriaus suruoštą "pobūvį,kuris įvyko.Sv.Monikas salė
je. Vaišių metu .svečiai pasidalino įspūdžiais ir padainavo gražių," 
lietuviškų dainelių,Šokiai užsitęsė iki vėlaus vakaro, ■ . . ■

'• ' Sekančia dieną iš pat ryto- suvažiavimo- išrinktos-komisijos susi
rinko posėdžiams ir turėjo darbo-.iki pat-II'valandos,kada turėjo 
vykti į,Londono lietuvių bažnyčią pamaldomš.Bažriyčioje mišias laikė 
'kun,Gutauskas,šiai dienai’ pritaikytą, gražų, pamokslą; pasakė .kun,Kuz- 
mickis.: ' ■ '■._ , ” ■ ,. . ... ..

” Lapkričio 23 dienos--suvažiavimo posėdis.prasidėjo ovacijomis,buv. 
Lietuvos nin,pirmininkui geri,J,Černiui,kuris atvyko pasveikinti su
važiavimą Lietuvos kariuomenės šventės proga„Jis priminė suvažiavi- 
mo dalyviams,kad Lietuvai niekas neguli prikisti" dėl jos laikymosi 
prieš karą ir karo metu.Lietuva karo nenorėjo'ir buvo.neutrali,Jan~ 
būnant ĘxirL, pirmininku. Vokieti ja 'darė • didžiau šį spaudimą -į Lietuvą, 
kad 1939 m.rudenį Lietuva pultų Lenkiją,Bet Lietuva' .atlaikė visus 
spaudimus ir jos byla liko švari,Jis ragino visus tikėti ’į Lietuvos 
ateitį ir su pakeltomis galvomis ramiar dirbti sunkų atstatymo dar
bų, •

Dienai pritaikyta prakalbą pasakė E,Kaulėnas.Po to suvažiavi- 
-ma s-grįžo 'prie darbo .Pirmoje eilė je,.įstatų Komisijos buvo pasiūly
tos kelios pataisas į S-gos įstatus.Suvažiavimas įstatų pakeitimą - 
priėmė .Kita komisija pasiūlė visą eilę sveikinimų bei rezoliucijųr 
kurios buvo vienbalsiai suvažiavimo priimtos.
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■ ; " v- r. '
... 'VNc.ujon-S-gos -Centro;Valdybom išrinkti! P.Varkala*PįBūlaitis, 
/'A*Kaulėnas,ktm.Sakevičius ir M.Bająrinas.Kon-jr.Koriisi don*. Pr .Matu
lionis, Dįpįfinž,VytvIzbickas4ff.Dėdinaš.Garbėo-Teisman! Kun.KuzmU 
k‘is,kum.J,Gutauskas, JxMatulionis,H,Kazakaitif , J.Lūža*

• i ‘ • . .

Lie-tuvių..organizacijoms bei--spaudai remti suvažiavimas nutarė 
nuo' 1'947 n,sausio 1 dienos apsidėti visiems llėtuviams solidarumo 
mokesčiu po 6 penus savai tėję. Tai vienas būdas,kuriuo visi lietu
viai .gali parodyti ; savo vienybę. • . ■> -

■ • "Vardan tos Lietuvos,Vienybė težydi"baigė dvi dienas tr
; kusį suvažiaviiaą.Atstovai su pakeltu ūpu išsi skirstė prie savo 
k^^cninio d^bo.
!r-/ I■:VZ TV. ■

, . * M - ■ - V. .f-*

CENTRO VALDYBOS SUDĖTIS 'M. r/W
.Naujoji Centro Valdyba pareigomis pasiskirstė sekančiaiUfc.* 
■P.B.Varkala-pirmininkas,.

i M.Bajorinas-vicepirmininkas., - . '
„ Kun.J.Sakevičius-vicepirmininkafV,
‘ , A.Kaulėnas-sekretorius,

■ P.Bulaitis-iždininkas, ' • jicž..- j
■' ' _________________________

C ’’ 1 * *■ l . •

Pirmadienį į Angliją atvyko trečiasis šeimų trano sportas,Viso 92 
asmenys /moterys ir vaikai/. ’ ; į /
Kiti viengungių transportoi/vyrai ir -moterys/ atv.yko trečiadienį, 
ir atvyksta penktadienį ir sekmadienį, f

Suvažiavimui pageidaujant šio leidinio puslapiuose talpinti dau
giau informacijų apie emigracijos galimumus į kituos kraštus bei 
tiekti kitus patarimus- Gen.Sekretorius išsiuntinė; lo laiškus Ka
nados, Australi jos,Brazil! jos ir Argentinos- konsulai, pms ir gau- 

i tos žinios bus talpinamos kituose numeriuose, . p- i •
* » - ■ •

PARAMA-AUKOMIS •• J. ’ \
■ ,’"X" Škotija/S-gos reikalams/ £5,-*-

• "X" Škoti ja/Spaudo s: reikalams/ £5.-,-
JėGiedraitis-Škotija/S-gos reik,/ / £1.-.- 
J,Balnius /Spaudos reikalams/' £1,-,-
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