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Vienas iš svarbesnių šio leidinio uždavinių yra laikas nuo
laiko iškelti aikštėn pasitaikiusius negerumus mūsų tarpe,įvairias
mūsų ydas bei daromas klaidas,-kurios yra. žalingos kaip mums patiems
taip.ir visai lietuvių tautai.Nė viena tauta pasaulyje nėra idea
li, nešame tokiais ir mes.Tašiau būtų labai neišmintinga nesistengti
.-kiek galima tobulėti ir siekti idealo.Klysti .yra žmoniška,bet klai
doje pasilikti yra neprotinga.Ir-mūsų pačių tarpo yra visokių pa
vyzdžiui gerų,blogų ir vidutinių.Ners ir apgailėtina,bet turime
pripažinti faktą, kadblogi pavyzdžiai beveik visuomet iškyla aikš
tėn ir kenkia mūsų geram vardui,todėl mums reikia su dvigubu budru
mu saugoti,kad-išvengus tokių dalykų.Nekalbant apie šalutinumus,
kiekvienam iš mūsų lieka pakankamai vietos tobulėjimui ir progre
sui, ir kiekvienas iš mūsų gali ką nors naujo,ką nors; gero .pasisem
ti' iš'gyvenimo išminties šaltinio ir tuo praturtinti savo dvasinį
žinyną."Teisinga .yra sakyti, kad ką mes darome-priklauso nuo . . to,
kas mes esamo,bet 'taip, pat-reikalinga pridėti,kad iki tam tįkro
laipsnio mes esame tokiais,kokiais mes save pasidarėme, ir kad mes
nuolat save kuriame."-rašo Henri Bergson.
*■
.
Tokiais tad.-sumetimais įvairūosnegerovės ir yra-keliamos šio
leidinio skiltyse.Savikritika yra viena iš sunkiausių,bet taip pat
ir. svarbiausių žmogaus dorybių.Kas nustoja save kritikavęs, tas^nustoja progresavęs,ir tokiam telieka tik kelias atgal.Jeigu.iki šiol
šiose skiltyse buvo daugiausiai kalbama apie blogybes,tas toli gra
žu nereiškia,kad medalis teturi tik vieną pusę.Tačiau yra išmintin. giau patiems iškelti savo ydas,o dorybes palikti kitiems pastebėti.
Didžiavimasis yra nesuderinamas su lietuvių tautos būduijuiors turi
me daug'kuo.pasididžiuoti.ir pasigerėti.Kaipo pavyzdį imkime mūsų
santykius su britų t autą. Vykdant. pasiruošimus lietuviams į šį kraš
tą-atvežti, buvo. dažnai galima nugirsti kalbant,ar skaityti spaudo
je, kad naujakuriai naudos šiam kraštui neduosią,o tik suvalgysią
maistą ir užimsią anglų butus.Gi šiandien jau viešai kitaip.kalba
ma. tai' yra nuopelnas naujai atvykusių,kurie savo darbštumu ir są• žiningumu. su kaupu pateisino-savo egzistenciją, šiame krašte,paga
mina maistą ne tik patys sau,bet ir kitiems gyventojams,ir nė vie
na britų šeima nebuvo išmesta iš buto naujakusių apgyvendinimui.
Savo pavyzdingu-elgėsiu įgavome daug gerų Lietuvos draugų ,šio kraš
to žmonių tarpe-; Britą i ne kartą žavėjosi lietuvių meno vertybėmis,
dainomis,muzika,šokiais ir pan.
. f
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Vidujinio susiorgenizavimo reikale irgi, galine daug kuo pasi' / girti.Per labai trumpą laiką-į DsB.lietuvių Sąjungą susibūrė dide
/ lis skaičius įvairių pažiūrų ir įvairių-partijų lietuviai,ir dėka_
į
narių entuziastingo pritarimo ir rėmimo,Sąjunga, šiandien yra didži
šia ir.aktyviausia lietuvių organizacija Britanijoje.Kiekvienas
prašymas ar kreipimasis iš centroį -narius-,ar tai eitų reikalas
apie aukas, laikraščio leidimą ir t.t,susilaukia pritarimo,ir yra
greitai .įvykdomas.Taip veikdami, būkime tikri,kad susilauksime nori
mų rezuįtatų,ir padarysime, gero sau ir visai mūsų tautai. . ‘
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Marshall* is reikalauja greitas pagelbės Europai,'
J

Valstybės - sekretorius Mrx.Mar shall, duodamas Savo paliudijimą
kongreso atstovams pirmadienį,prašė JAV Kongreso paskirti £150
•nilj.laikinai.pagelbai Prancūzijai,Italijai.ir Austrijai.Tos vals
tybės ra ndasį ypatingai'blogoje padėtyje ir greita pašalpa joms
.-būtinai reikalinga,Tos pagalbos užtektų iki kitų metų kovo mėh.l d
-.kada tikimasi Amerikos pagelta Europai
Europai'bus-pradėta
bus .pradėta vykdyti
vykdyti- pletesplete-s■ niu mastu .ir ilgesniam terminui.Ši
laikina pašalpa
pašalpa turėtų
turėtų būti,
»Si laikina
būti tei
tei
kiama pavidale maisto, kuro, trąšų,medicinos' reikmenų ir pan.Tai bū• ■
tų ne kaip paskola,bet kaip dovana... .
:
,-Mr.Marshall dar pridėjo,kad,JAV gelbėdamas.Europą,gelbėtų ir
j- ■ save,nes patvari Europa yra'būtinai reikalinga Amerikos gerovei.
Amerika nešanti didelę -atsakomybę pa šaulyje, kuris- be Amerikos. pa- gelbos -pražūtų.
• -.Porą- dienų prieš Harrimano -Komitetas,kūris: Trumanui pavedus
tyrė Amerikos pagelbos Europai, reikalą sąryšyje su Paryžiaus.pra■' nešimu, pa skelbė - savo- išvada s.,Komi tetas rekomenduoja duoti Europai
kaipo dovaną pirmais metais maisto,kuro ir trąšų vertėje apie £750
mil j. Po. to būtų duodama kitos prekės, kaip tai pramonės-mašinos
kurios padidintų Europos potc-ncialuma t užsidirbti,Šios prekės bū' tų finansuo jamos Pase, ulinio Banko ir Amerikos;Ir galiausiai-. Europa
■ gautų žaliavų, kas būtų‘finansuo jama Eksporto ir Importo Banko,
JAV iždui tokia pagalba numatoma kainuotų £1.437.500.000 pirmais
.'metais ir tarp .£3-£4. 250;milj, per visus keturis metus,Dėl nepūsto
vių kainų Amerikoje tiksliai negalima apskaičiuoti,Tos skaitlinės
yra gerokai mažesnės negu-.buvo prašoma Paryžiaus:±težjdxs: praneši
me.Harrimano Komitetas daug kur kritikuoja Paryžiaus pranešimą ir
pada rė narnaža pakeitimų,Pirmiausiai abejojama Paryžiaus praneši’ne'numatomu Europos valstybių eksporto išplėtimu ir kritikuojama
■kai kurių valstybių vidaus industrinė politika,siekianti'kapita
linių statybų.kaip tai Anglijos naujų laivų statymas ir pan.Komite
tas taip pat pripažįsta,kad svarbiausias Europos atstatymo progra
mos tikslas yra politinis t.y. sulaikyti Rusijos, agresiją ir nelei
' ti Vakarų Europai patekti į komunistu kontrolę.Ir paskiausiai Ko
mitetas siūlo Prezidentui paskirtį vieną administratorių,kuris pri
• žiūrėtų Amerikos pagelbos tiekimą Europai.
- ;.
Harrimano pranešimas yra labai ilgas ir nuoseklus.Kai kurios
valstybės juo gal kiek ir nusivils,nes jis sumažina Paryžiaus skai
lines, ir numato nors ir da linį Amerikos įsikišimą į valstybių vi-
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.i da-ųs reikalus,kas- gali duoti, gerą temą komunistiškai' propagandai,
' } Iš'kįto’š: pusė-s,atrodo natūralu,kad Amerika nori pasilikti sau teigą.prižiūrėti,kad jos, pinigai nebūtų blogam tikslui panaudoja mi,
^Komunistinės partijos Europoje jau nuo senai veda didele, pro.'pOgandą-prieš.Marshalllio Planą,Prancūzijoje ši kova priėjo- .prie
.prof^-sąjungų'suskilimo.Kaip žinome,prancūzų prof.sąjungos yra kontro':liuo jamoš komunistų,kurie griežtai pasipriešino. Marshall’io Pla nui
’. '-.Ne ■ visi-'prof .sąjungų nariai su tuo sutiko, ir jie šucialistų vadovau
jami''išėjo į opoziciją,Tačiau jie nenori išeiti iš pof.sąjungų,bet
nutarė vesti kovą prieš komunistus' pačiose sąjungose,
Marshall*io Planas bus pradėtas svarstyti Kongrese ateinantį
••^pirmadienį,Manoma. ,kadb be anksčiau minė to Harrimąno Komiteto pra
nešimo Amerikos'vyriausybė pati patieksianti savo pageidavimus
Kongresui ir kad jos pageidavimai būsią žymiai didesni -negu Harri• mano Komiteto,
.
-A'.' ■
• Molotovas giriasi turįs atomine bomabg,

'

’

'

Rusijos reyoliucijos 30 metų paminėjime, olotovas pasakė kalbą
kurioje apkaltino Ameriką ir Angliją už ruošimasį agresijai ir pa
saulio' domina c i-jai „Jis kvietė visas "demokratines jėgas" jungtis
prieš Amerikos imperializmą,Sovietų kariuomenė išgelbėjusi Europos
civilizaciją iš fašizmo, Europa ■ jau buvusi prie- liepto galo,ir padė
ti S..pakitėjo tik tada,kai Sovietai pradėją ofenzyvą prieš vokiečius.
: ą.Pb kąro tik Rusija prisilaikanti sutarčių,kada visi kiti trukdą su,■sitarimams ir steigią- naujas,bazes agresi jai,"įdomu.požymėti"-argu‘ montavo Molotovas,"kad JAV ekspansijonistų tarpe, vyraujanti^ keista
nauja iliuzija, etųrėda mi pasitikėjimo savo vidujiniu stiprumu,vil• tis deda ant atominės'bombos pasla pties,nors ta paslaptis jau sepaslaptimi." Molotovas tačiau turėjo prisipažintijkad Rusijoj esą "kiek nepagrįstos pagarbos.Vakarams ’*,kas ypatingai
-ryšku senosios kartos inteligentijoje, .
Dėl Molotovo gyrimosi atominės bombos paslapties žino j imu, moks
lininkai pastebi,kad tai esąs galimas dalykas,tačiau tas nereiškia,
kad rusai gali pačias atomines bombas pagaminti,Teoriją,padedant
vokiečių, mokslininkams, jie greičiausiai žino,bet praktiškas bombos
pagaminimas reikalauja milžiniškų įrengimų., kas-pareikalauja daug laiko ir pinigų,Rusi ja negalinti slaptai pagaminti atominės bombos,
nes JAV turi aparatus,kurie užregistruoja bet kokius .daromus su ato
mine bomba bandymus bet kurioje pc šaulio dalyje,
'
Dėl to'labai skeptiškai žiūrima į vieno prancūzų laikraščio
...pranešimą iš Maskvos, kur i ame. jis tvirtina, kad-rusai pirmas atominės
"'bombos sprogdinimo bandymus jau padarė birželio'15 d.Jei tas ir bū
tų tiesa,masinis atominių bombų gaminimas Rusijoje praktiškai dar
yra neįmanomas,
'
~

JTO Politiniame Komitete Rusija turėjo didelį pral.ąimė.jimą,kai 43
balsais prieš 6 buvo priimta Amerikos rezoliucija '"Mažai Sesijai"
sudaryti.Rusija ir jos satelitai pareiškė,kad jie tą sesiją boiko
tuosią.Mažo ji Sesija buvo pasiūlyta su tikslu apeiti veto teisei,
■ Ji lieka-nuolatiniu organu.kuris posėdžiaus ištisus metus,Amerikos
rezoliucija.;.>us greitu laiku svarstoma .JT pilnaties posėdžio.
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Rusija atstato Wehmnachtq...
•
•
■'

1
■

Tarptautinis Komitetas Europos. Klausimams studijuoti savo pas
kutintame pranešimo rašo,kad Rusija duodanti savo pritarimą "Leis
vos. Vokietijos Komiteto" vadams ir generolams atstatyti vokiečių
kariuomenę ir užtikrinti benrdadarbiavimą tarp Rusijos ir Vokieti
jos.Maskvos vokiečiams vadovauja Maršalas von Paulus,gen.vori Seyd
Iit3 ir kt.Išti-sos divizijos esančios:sudarytos iš vokiečių karo
belaisvių ir treniruojamos Ladogos ežero apylinkėse, prie Leningr
do,Minsko ir Kryme.Taip pat sakoma,kad Rusija ir Vokietija aktyvi
bendradarbiaujanti miIitariniuose tyrimuose ir ginklų gamyboje.Vo
kieti ja būsianti bazė iš kutios Rusija vesianti karų prieš Vakar

? Naujas biudžetas.

,

!

’ :

Finansų Ministeris Dalton;trečiadienį paskelbė -sa vo rudens
biudžetą,kurio tikslas sustabdyti krašte infliaciją.Žymesni pakei
timai yra šie;
-7., ;
Pelno mokestis padvigubintas,
■■ • . ■- ■ ■
Alkoholinių gėrimų mokestis padidinamas.Alaus kaina
■
už boka: lą pakeliama vienu penu,.. *’.
Tabako mokestis paliktas tas pats.V .
r.
■ ‘ . į

_•

.

Trumpai Iš visur.

. Varšuva,8,XI;- Iš aštubnių asmenų-;kurie spalio mėn.pabaigoje norfe
jo pabėgti iš Lenkijos,tik vienam, S.Mikolaičikui, pabėgimas pavyko
'Jrys asmenys, jų tarpe Mikolaičikb sekretorė,-buvo-suimti-pėrė jus
Cekoslovakijon ir išduoti lenkų saugumo organams.Kitų bėglių lik!
raas lig šiol, nežinomas.
'
Londonas, 6, XI. - Aukštuose Rūmuose- Lordas Vansittart pasiūlė per.'žiūrėti pastaruoju laiku sudarytas taikos sutartis su Sovietų sat
litinėmis valstybėmis,, kurios nuolat laužo savo pasižadėjimus ūžti
rinti žmogaus teisių bei pagrindinių spaudos,tikybos,politinio įp
tikinimo ir susirinkimų laisvių pasireiškimui."Mes suderinėjome s
thrtis su žmonėmis,kurio.nei jų laikėsi,nei buvo pasiryžę laikyti
- pasakė
jis,
.
~
.
Vyriausybės atstovas Lordas Jowitt perspėjo,kad politinių, va
dų "juridinės žudynės" Sovietų satelitinėse valstybėse gali prive
ti Britaniją iškelti visą problemą J.T.0-joje,
Vašingtonas,5,-11,~ J.A.V-bių Valstybės sekretorius George Marshal
pareiškė,kad jis išvyksiąs į Londoną lapkričio 21 dieną Prez.Trun
no privačiame orlaivyje.Lapkričio 25 dieną prasidės keturių minis
terių konferencija,taikos sutarčiai su Vokietiją paruošti.

Viena,8.XI,- Vengrų hepriklausomos/opozicijos/ partijos Lyderis
Zoltan Pfeiffer pabėgo į Austriją į amerikiečių okupacinę zoną.Ji
perėjo sieną su žmona ir 5 metų dukrele ir pirmiausiai, apsistojo
Vienoje,kaipo Amerikos valdžios svečias.Sovietų Berlyno laikrašti
•sako,ka.d Z,Pfeiffer pabėgo iš Vengrijos su amerikiečiu pagelba,

Bukare š ta s,7.XI.- Baigiantis J,Maniu teismo procesui,Rumunijoje
laukiama nauja ^byla,šį kartą prieš buv.užs.reik.min.G.Tatarescu,k

J?
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■ , PaTlamente buvo anka!tintas išdavyste., ryšium, su užsienių reikalų
. ministori jos0yH§yBte,Mih.'G.Tatarescu ir 3 kiti minįsteriai/liberalų
partijos/tuoj atsistatydino iš Koalicinio kabineto,- '
(
Žinoma komunistė Anna Pauker buvo prisaikdinta,kaipo naujas
Rumunijos užs,reik,minister!s.Taip pat pranešama apie kitų trijų
ministėrių paskyrimą.
>■ ■
/.
1 Maiffita, 7,XI^*- Spalių revoliucijos 30 metų sukakties proga. Molotovas
pa sakė kalbą,kurioj c apkaltino "imperialistines valstybes" už-stei. giną naujų laivyno bei karo bazių* "ne gynimui si, bet .puolimui".'
Raudonoje Aikštėje įvyko didžiausias ligšiol buvusių kariųome. nės parados,Sniegas ir lietus sukliudė aviacijos pasĮrodymą,Marš.
Stalinas jau treti metai iš eilės parade nedalyvavo,Sį kartą neda
lyvavo/ taip pat JAV-bių ambasadorius gen,Įeit,Bedell Smith ir.Ame
rikos1 ginkluotų pajėgų atstovai,Kitų valstybių karo atstovai,taip
pat-Britų-gen.maj.R,Hilton,gavo pakvietimus ir dalyvavo,Paradą prį-.
ėmė mars'.Bulganin, sovietų, ginki.pa jėgų ministeris.Tarp sovietų va
dą tribūno jebuvoiružs. re ik.min,Molotovas.
Iš tribūnos marš.Bulganih pasakė kalbai "Kapitalistų pajėgos
ruošia naują imperialistinį karą,Sovietų Sąjunga lig šiol kovoja ■
dėl taikos ir saugumo.Sovietų politika yra remiama pažangiosios
žmonijos,kuri nenori karo,bet siekia pastovios taikos."Paskutiniuo,... ju iŠ 48 silkių .Sovietų' liaudžiai buvo "Po Lenino vėliava, Stalino
^.^.dovaujamįepįrmyn. ,į komunizmo.pergalę?M, <4^X22.
*' r Southampton,8,XI,- ..JAV-bių-Senato atstovai,kurie tyrinėjo Europos,
pokarines sąlygas,išvyko į Ameriką.
. ..
■
...
Vašingtonas,8.XI,- Prez.Trumanas atsiuntė Amerikos ambasadoriui
Londone Mr.Douglas 'skubų pakvietimą grįžti į Vašingtoną™da lyvauti
prie galutino, pagelbės. Europai plano formulavimo .Manoma., kad ambasa
dorius užtruks apie 10 dienų, -•
IStambuląs,10,XI,- BUP praheša,apie stiprią Sovietų kariuomenės
koncentraciją prie Turkijos sienos /šiaurinės pusės/,Žinios gautos •
iš graikų-ir -bulgarų pabėgėlių.
Šiandien prasidėjo dideli turkų kariuomenė s manevrai,kurie
vyksta- • prie sąsiaurių esančiuose ra jonuose. ...
Londonas, 10, XI.- .Maitinimo Ministerija praneša, kad nuo šios dienos;
įvedamas bulvių'normavimas.Suaugusiems bulvių bus duodama 3 svarai ■
m savaitėje.Registruotis pas-pardavėjus nereikia,.-..-.yVilnius? - Radijas pranešė ,kad spalių 16 d,Vilniuje-nuo širdies™
priepuolio 'staiga mirė prof .dr.Balys. Sruoga,poetas, drama turgas, li
teratūros kritikas ir .Universiteto profesorius,
Vašingtonas,11.XI.Qro pajėgų vyr.vadovybė pranešė kad JAV-bių oro
pajėgos išima iš' atsargos sandelių 250 skraidančiųjų super-tyirtovių ir priskiria jas į aktyvią oro gynybos tarnybą.Tai . esanti. oro
gynybos programos,kuri buvo pranešta, prieš kelis mėnesius,dalis.
Atėnai į11,XI.- Graikų vyriausybė įsakė kariuomenei pereiti tuoj
pat į ofenzyvą Ii atiduoti sukilėlius.
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Anie Afidavitus ir kas su- jais daryti*
-■ "...
...'.
.
Daugelis atvykusių iš' ’“ritu Zonos Anglijote gauna,taip vadina
mus "Affidavit of-; Šippdrt'-L iš. savo-giminių ar pažįstamų Amerikoj.
Jie mano,kad tokie Affidavitai.yra dokumentai ar leidimai išvažiuo
ti AmorikOn,Todėl .;tųo jaus kreipiasi ..-į Lietuvos Pšiuntinybę Londo
ne arba į UBrįtani jos-’Lfotuvį ” ir klausia,kas toliau daryti.Zomiau se"ka?>p.aa.iškinimaš; ’
■. ■ .
'■Afiėsvitasąyią dokumentas reikalingas išvažiavimui į, Ameriką.;
■ Bet tai dar nėra leidimas įvažiuoti Amerikon.Afidavitas -tai tik
liūdi j ima s,‘•kad kviečiantis garantuoja kviečiamajam užlaikymą ligi
pastarasis., gaus-sau‘darbo.Prie afidavito paprastai yra pridėti ir
kiti- dokumentai,kurie parodo kiek turto turi afidavitą išdavusis ,
savo duotai garantijai įvykdyti.
'■ 7
i.'
Leidimą vykti Amerikon /ar į kitus kraštus/ suteikia taip va
dinamo ji ’’Viza", t. y, antspaudas, kurį Amerikos ar kito krašto Kon
sulatas už deda ant emigranto-'užsienio paso.Tokiai vizai gauti,rei
kia Konsulatui-pristatyti; Lietuvos’užsienio.pasą,gimimo metrikus,
Afidavitą ir.eilę kitų dokumentų,kuri uos nurodo Konsulatas.
Kad išsirūpinti sau vizą išvažiavimui į Ameriką,-pirmi a ųsiąi •.
reikia užsiregistruoti- Amerikos Konsulate Londone.Užsiregistruoti gali" tik gyvenantieji Anglijoje.Užsiregistravimui nereikia jo■.Mų.dokumentų.Tereikia užpildyti tam tįkrą ankietos lapą,kuris
gaunamas pas Amerikos - Konduią Londono.Siame' ankietos lapė' /angliš' kai jis vadinasi "Application for Registration for Immigration"/
yra 20 klausimų,į kariuos reikia aiškiai ir tiksliai atsakyti.Ne
pilnai atsakyti ankietos lapai nepriimami domėn.Ankietos lapas.
'■ grąžinamas Amerikos Konsulatui paštu ir jokių dokumentų prie jo
' nereikia pridėti.
■
■-,/’:
'■•Konsulatas, gavęs ankietos lapą,, jį užregistruos,suteiks jam'ei-*
linį numerį,pažymės kada jię. užregistruotas ir apie tai praneš raš
tu ankietos lapo padavėjui.Siamo rašte bus pažymėta,kokie dokumen
tai reikalinga pasigaminti.Taip pat nurodyta.kad užsiregistravusis
.: turi laukti eilės,ir jai• priartėjus, jis bus &onsųlatorpainformuo." tad ir paskirta diena kuomet turės atvykti Konsulą t an asmeniniai
ir atsinešti 'su savimi visus reikiamus dokumentus.
’
Savo eilės gali tekti., laukti labai- ilgai t.nemažiau metų,o gre
■
čiausiai žymiai ilgiau.Tas yra todėl,kad iš-Lietuvoje gimusių
-Amerikon įsileidžiama kas metai tik apie 380 emigrąntų,o norinčių
-. emigruoti.-yra tūkstančiai.Gavus vizą,reikės susiieškoti ir vietą
■ laive,Tas bus taip pat nelengva,nes dabar laivai .perpildyti.Dėl
vietų laive reikia kreiptis į laivų agentūras,arba kelionių biu
rus /Travel Agents/,kaip Thomas Cook & Son ir kitus,Jie yra kiek
vienam didesniame mieste.Neroik tuo reikalu kreiptis į Lietuvos
Pasiuntinybę.
.'.
Dauguma atvykusiųjų,.lietuvių dar nepramoko anglų.kalbos.Todėl
jie turi sunkumų net ir 'dėl metikų dalykų. Jų. patogumui, laikas nuo
laiko bus paduodama "Britanijos Lietuvyje", kai kurią nurodymų ir
patarimų.Šiuo kartu Amerikos Konsulato adreąas ir forma laiškelio
’• * •
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American Embassy,
-Cosulcr Section, , ~.
. ,
1,Grosvenor Sęįuare,
London,W.l.
...... L- - r ....
■
Sf.^SirSj p: i .
’ - ■•T" - 't
. J?;.
'
Disiringto emigrate to the U. S.A. I shall appreciate it if
you will'be good enough'to send me a copy of APPLICATION.FOR REGIS}
TRATION FOR IMMIGRATION.
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Yours truly,
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/Parašas aukščiau linijos
ir vardas-pavardė'didžiosioms
spausdintoms raidėmis žemiau
linijos
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’ .SvarbUi-j* Jeigu Jūs--jau6 esate-užsiregistravęs; Amerikos Konsulate
\
' r ii"ir po to Jums-tektų pakeisti gyvenamą vietą, tai apie adreso pakeitimą'reikia Konsulatą painformuoji. ..
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LIETUVOS PASIUNTINYBĖ LONDONE

•
Vykstantiems j Argentiną.
.
Nuo to laiko,kai Lietuvos Pasiuntinybė Argentinoje buvo užda
ryta, Argent Inos Konsulatas Londone,neišduoda vizų ant Lietuvos
užsienio pasų.
'
'
‘
' 4 '
Vykstantieji Argentinon turi įsigyti iŠ Vidaus Reikalų Ministe
rijos-Užsicniečių Skyriaus taip vadinamą Kelionės pažymėjimą
/Travel Certificate/.
.■
.
Tų'dokumentų reikalu, reįkia^kreįptįs adresui.
< -»
,
Home Office, • ’• ;
Aliens Department, ..
- - r
r
Princeton House,
,
■ 271, High Holborn,
•’
/
London, W. C. 1.
.

Argentinos Konsulato Londone adresas yra i
Consul General-of Argentine,
. - 12,.South Place, '.
/
London,E;C.2.- ;

8

Dovana Princesei Elzbietai jos yędfrbų^jjroga,
D.Britanijoje gyvenančių lietuvių, estų ir Latvių -dayana'"'s'o s to
■"įpėdinei buvo įteikta ketvirtadienį per Baltijos Tarybą.Dovanai
nupirkta sidabrinis padėklas,ant kurio buvo išgraviruoti tautinis
hc-rbai su žodžiais "Lithuania", "Latvia" ir "Estonia" ir jungtuvių
data.Prie..dovanos.pridėtas atatinkamas adresas,
■ Sąjungos centras dėkoja visiems lietuviams už greitą ir duosm
pritarimą šiuo reikalu.Aukomis prisidėjo 1480 lietuvių.

Šcinų at vež imas.
'
1
į
• ■
Turimomis”žiniomis antras šeimų transportas susidedantis iš
apie 100 žmonių -daugumoje žmonų ir vaikų atvyks į Angliją š.mėn,
18 d.Tolimesni transportai bus vežami,kai tik bus surandamos pa
talpos.
.
■
_
_
Yra nusiskundimų,kad ne visi gauna šeimų reikalu pareiškimo
blankus,Pasiteiravus Darbo Ministerijoje patirta,kad blankai dali'
■narai tik tiems,kurie yra atvykę į darbams į Angliją iki tam tikro:
datos.Vėliau atvykusioms blankai bus iš duodami vėliau.
. . Asmenys.kurie sugebėjo surasti privačias patalpas,turi atatin
kanai painfor.tuoY. vietinę D.M-jos įstaigą ir jų šeimų atvežimas
bus pagreitintas.-

Žinios iš oko-puo tos' Lietuvos.
■Šiomis dienomis gauta autentiškų žinių apie padėtį Lietuvoje
šm. rugsėjo;, mėn.
• ■’’Partizanai'vTš dar tebekovoja prieš okupantus.Daugelyje vals
čių vyrai t'ebesi-slapsto miškuose ir progai pasitaikius užpuola
Sovietų miliciją,Ekonominis gyvenimas nė kiek nepagerėjo,Jokių
prekių negalima gauti,Visa lietuviškos pramonės produkcija išveža
ma į Rusi ją.Krašte vyrauja desperatiška nuotaika.Daugelis ūkių vi
dar dirvonuoja,kituose pasilikę tik moterys,seneliai ir našlaičio

Dėl vienkartinio leidinio,.■ ;'
Sunkumai 'su spaustuve nudelsė vienkartinio leidinio išleidimų
kuris buvo .numatyta išleisti prieš suvažiavimą,Leidinys pasirodys
kitą mėnesį ir bus spausdintas fotografiniu:b>du.
Vakaras. Londone.
■
;
' . ‘ ■
DBLS-gos"suvažiavimo proga,Londono.1 skyrius,Monikos salėje,
rengia šokių.vakarą.
:
~
■
>■ 1 St.Monica’s Hali,
. ..i. ...... •.
.Hoxton- Square, < .
London,N.1. •
■'
Pradžia 7 v.v, ■
Lapkričio 22 d,

' .

;

;

Aukos.
; _
West Byfleet stovyklos lietuviai
,vn w-
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.Įėjimas 2/6

■

£9.4.-

F“

M

Malonų pastebėti,kad "Brit.Liet." domisi vis daugiau lietuvi
Šiuo metu turima 850 skaitytojų.
<

