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ŽINIŲV BIULETLNIS

Ilr.l.

Šis savaitinis biuletenis pradėtas
leisti tikslu- supažindinti savo narius
su užsienio ir vidaus' įvykių eiga-.Jo
leidimas bus nutrauktas, kai atsiras
galimybės išleisti laikraštį atatinkantį visų reikalavimams.Nariai yra
prisidėti prie biuletenio patobulini■ no.
D.Britanijos Lietuvių S-ga.
į:.'
Indonezija .Liepos 20 d.-vidurnaktį prasidėjo mūšiai tarp indo.Azų nepriklausomybės gynėjų ir olandų kariuomenės.Indonczai kreipėsi
į Britanija., Indi ją, Austrai! ją ir'Arabų Lygtą prašydami tarpininkavimo.
Olandų pranešimais jų kariuomenė visuose frontuose.žygiuoja pirmyn.mū
šiai taip pat persimetė ir į Sumatros salą..
Britų Už s.Reikalų Ministcris Mr.Bovin trečiadienį parlamenta,
pareiškė,kad Britų valdžia yra rimtai susirūpinusi padėtimi Indonezi
joje. ir seka įvykius su dideliu a. tylumu ir pirmai prpgęi,pasitaikius
dnrys žygių prieiti ąiiric taikingo ginčo išsprendimo .Mr .Bovin castcbėjo,kad. jis nors ir noatmeto galimybės'šį reikalą patiekti Saugumo Ta
rybai,.tačiau pasekt "Aš turiu vadovautis patyrimu.įlietas klausimų,
kurio nesenai buvo patiekti Saugumo Tarybai,nubuvo galutinai ir teisia
vai išspręsti® Del įvykių Javoje ir Sumatroje rimto susirūpinimo pa
reiškė ir J.A.Valstybės.Taip pat griežtą protestą paraškė Pandit Nehru
Indijos vyriausybė.
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Yanina ,20 VII,The Times specialus korespondentas pranašo,kad
JT specialiai paskirtoji komisija B- Ikonoms v -.ko r atvyko į Leniną ty
rinėti Konitzos incidento.Kaip žinomu, lic-bos 12 d. banditinė'grupe
Langiau kaip- iš 2500 vyrų norėjo Albanijos-Graikijos sieną su tikslu
Jinti Konitzą ir sudaryti tome miesto komunistinę vyriausybę.Graikų
kariuomenė atmušė .puolėjus paimdama daug belaisvių.Šiuo motu likusioji
įnditų dalis,: s udį Skridę mažomis prū ..lėmię, dar. .t-bmiovo j . Zagoria
kalnynuose puolami graikų lėktuvų bei k Lniečių dalinių, .-

Burma 22-VII.Reuterio neoficialiu, pranešimu Rangunp.policija
iki šiol suome daugiau ko. i p 300 asmenų ryšium su šeštadienio vakaru
-kdytu 7 Burnos vyriausybės-ministerių nužudymu.Nėra patvirtintų n dėl neramumų krest..,,tačiau pačiame Rangunu įtempimas augu.

'-c.-Lokv Succes, 22-VII. Vengri jos. pr-šynas priimti ją į
buvo priimtas 10 balsų prieš 1 su 7 susilnikiusiais(BUF)
2-VII.Tho Daily Telegraph diplomatinis korespondentas
ijc vykstančiuose Anglo-Sovietų prekybos pasitarimuose
j4 no sutarimų. Britų deivg''tai nesutink'. su rusų paisto tytoj kainomis kvieči-ms.B.., to,nežiūrint pereitos savaitės
josidarė aišku,kad Rusija negali’ tiekti miško medžiagos
Bepktndienio Pravda, nusiskundė, kad Sovietų industriją ne.šu-ildyti produkcijos plano ir nesą atliekamos miško medžio.-
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Paryžius,22-711.The Daily Telegraph korespondentas praneša,ka
Užjūrio Ministerija patvirtino jog greitu .laiku bus imtasi plataus
nasto "nuraminimo priemonių” jei Malagasy sukilėliaięiMadakaskare,nę
pa siduo's.Pastiprinimai yra nusiųsti į Antananarivo ir kitus centrus

'■ ■
Londonas,23-VII.Karo Ministerio Mr.Bellenger pranešimu,anglai
birželio 30 d,kariuomenėjc turėjo 1.301.30^ vyrų ir moterų.

Atėnai,23-VII. The- Times korespondento iš Atėnų pranešinu,did
lis banditų būrys užpuolė Nigritos miestelį.Nors jie bandė susprog
dinti elektros jėgainę ir.paleisti-kalinius,tačiau jų pagrindinis
tikslas buvo,korespondento nuomone,įbauginti kitus komunistus bei n’
bausti pasidavusiųjų šeima s.Po užpuolimo buvo rasta, žvėrišku būdu n
žudyta 30 asmenų, daug ūmo-j e moterys ir vaikai.Kitas-banditų būrys už
puolė Kato Vrontou kaimą,priopat Bulgarijos sienos,ir sudegino 70 v
mų.
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Maskva ,-23-VII MaskVos radijas pranešė, kad Sovietų S-ga savo asakymo į J.A.V. pakvietimą dalyvauti paruošiamuosiuose Japonijos ta?
kos sutarties pasitarimuose rugp.19 d. pareiškė,jog Sovietų Vyriaus;
bė nesutinka, kad klausim s sušaukti konferenciją būtų nuspręstas vi'
Amerikos prieš tai nepasitarus su Rusi ja,Kinija ir D.Britanija.Atsal
me pridėta,kad Rusijos nuomone klausimas sušaukti konferenciją Japoj
taikos sutarties planui paruošti pirmiausiai turėtų būti peržiūrėtu;
Užsienio Reikalų Ministerių Tarybos.
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■’ Buenos Aires, 23-VII. Pranešimuose iš Paragvajaus sakoma,kad pi
lietinis karas-ten dar tebesitęsia,Pagrindiniai mūšiai-vyksta Ipcne
upės krantuose,kur sukilėliai apsupo tris kariuomenės pulkus.(Esch.

Costa Rica,24-VII.Informuotu sluogsnių iš Balboa kanalo prone
Šimu Costa Ricoj gresia revoliucija ir įvestas kuro stovis,(A.P.)
Stockholnas ,24-VII.Dag&ns Nyhctcr po.skelbė,lead virš Odensalo
vidurinėje Švedijoje, 5 žmonės matė "skrendančią lėkštclę!?Sios pasl
tingos "skrendančios lėkštelės” pirmiausiai-buvo pastebėtos Amerika
Keletas asmenų sakėsi matę jas ir Anglijoje,
KITOS

ŽINIOS
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J,F,Byrnes apie Rusiją

Buvęs J.A.V. užsienio reikalų min’istoris James F.Byr*'
me vestuvių pokylyje,Vašingtone,tarp kitko pasakė i"nėr°
tumų tarp Rusijos ir likusio pasaulio,tik,kad tie pat’
nai labiau išryškėjo"
J.A.V, profesoriaus grasinimas

"24 vai,laikotarpyje Amerika galėtų nušluoti 7^
sų neprarasdama net 100 žmonių,"pasakė Teksas Univers.
rius Dr-.Robert Montgomery, Rusa i tai žino", pridėjo jis.
nu jais,bet savimi.Jei mes rengiamės žudyti juos,daryki
o nelaukime trijų metų,Sekantis karas nepaliks nieko nei
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5 mill j.komunistų Amerikoje,
... ,,
.Išlupi
Arierika turi apie 5 nili4ai^^'fc^iuh:i3(t{f‘hi*b-no paiarikių komunis
tams.Visi jie stumiesi dėl "didelės-trečiosios partijos" pareiškė Tau
sų.ugo ą, £pni t e t Og pįrminrnkas, Mr .Walter S. S t e c 1 c Atstovų. Runų
yrti prieš amerikoniškų veikalų.Jo apytikriu
00 su Komunistų Partijos liūdijinais,100.000
pie.4.80Q.000-narių komunistinio*fronto organi
kandidatų į narius ir
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Paskutinių laiku Ijr.-u keli siu
kitų tokiu būdu buvo pagrobti sovie
aerikiečių Vyriausybės- įteikė protas
’ Arcspondcnto pranešinu, iš Vienos,

sutiko įsilcisti 12.000T
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kalingi sunkiosios pramonės darbininkai'
grafitai turės-pasilikti nenašiau dvie jų
galimybių ‘pasirinkti bet kokį darbų ir po 5 netų tapti Australijos
liečiais.
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Kanados planas tremtiniams

-ų.

;■ Kanados Rekonstrukcijos uinisteris Mr/Hone parlamente pareiškė,
kad Kanada sutiktų priimti 30.000-35.000 DP’s iš Europos jei'J.A.Vals
tybių Kongresas ptvirtins Marshall’O-pasiūlymų įsileisti į Ameriką
400.000 emigrantų.Mr.Hone pridūrė,kad Kanada jau sutiko priimti antrų
grupe iš 5000’DP’s.Iš pirmosios grupės,jo pareiškimu,jau keli tūkstan
čiai esą, Kanadoje. ■ .
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Lietuva priklauso Vakarų Europai.
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Įtakingas britų žurnalistas Mr.Edward Hulton ilgame savo strai
nyje atspausdintame šios savaitės'"Picture Post" nagrinėja klausimų
ar Europa buvo kuomet nors vieninga .Minėtame straipsnyje jis tvirtina,
kad nrie-Vakarų Europos turi būti priskirta ne tik Suomi ja,Lenki ja,
Vengri ja,Balkanų kraštai,bet ir Estija.Latvijo ir "Rymo Katalikų Lie
tuva1 -'galinga rfilitėrinė pajėga viduramžiais - davusi Lenkijai Jogai
los dinastijų"
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laiškai iš J.E.Lietuvos Ministorio D.Britą#
nijai p.B.K.Balučio,Škotijos-lietuvių dvasios vado Kun.J.Gutausko ii
atskirai gyvenančių lietuvių.
.
.
I
- Sąjungos sekretorijatąn-ateina laiškai,kuriuose teiraujamasi
dėl emigracijos į kitus kraštus,darbo bei. klausiama patariau.Šio lai.
kai stengiamasi atsakyti galinai greičiau duodant pilnesnes informa
cijos.
-Sąjungos centro patalpų klausines labai akt uolus. At si žvelgia
į didelį-butų"trūkumą Londone* tinkamų patalpų s ura dinas yra nelengva;
Tikimasi, kad netrukus pavyks surasti ką nors tinkamesnio,kur galina
butų koncentruoti visas S-gos vcikimr.s.BO to vedamos derybos su lat
vių ir estų organinei Jonis dėl galimybių surasti didesnį namą ir
sudaryti Baltijos tautų biurą.
- Londono Lietuvai Gelbėti Lando Valdyba paskyrė paskolą ...
£100 sumoje.Bo to gautos aukos iš
4
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Kun.J.Gutausko
£ -5

UŽ aukas širdingai dėkojamo.
D.Britanijos Lietuvių S-ga.

Skelbimai

■ Britų šeimai yra reikalingas"patyręs sodininkąs-daržininkes.
Atlyginimas £4 į savaitę ir 3-4 kambarių butąs.Gyvenamoji vieta neto
li Liverpool.Sutiktų priimti .r nedidelę šeimą. Suinteresuotieji,pra"šau kreiptis į S-goš sekretorįjatą paduodant gyvenimo aprašymą,šei
mos sudėtį ir patyrimą. ■
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D.Britani jos. Lietuvių S-gą,*
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