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Indonezija Liepos 28 dienos olandų komunikate sakoma,kad ry
tinė ir vakarinė JavJs dalys esančios olandų kontrolėje.Daugelyje vie
tų respublikonų kovotojai pametė ginklus ir perėjo olandų pusėn.In- 
donezai pasitraukdami sudegino Malang miestų,vieną iš svarbiausių ry
tinėje Javoje. •’

D.Britanijos užs.roik.ministcris Bevinas,kalbėdamas parlamente 
,kad Britų Vyriausybė yra uždraudusi karo 
Indijai iš Singapūro ir kitų Britų teriĮ • 

tori jų Tolimuosiuose- Rytuose. "Joks ginklų tiekimas nebus leistas ir iš 
šio krašto”-pareiškė Bwinas.

Australijos pasiūlymu Indonezijos klausimas liepos 30 d,buvo-
• 4 1 » ♦ TTH —r— n -r «• 4 M

Indonezijos klausimais j

01 ta v; a 29-VII. 
sutartį.

Kan- t d; t ir Graikija pasirašė vienų metų prekybos

Roma 29-VII.Rusija pakvietė Italiją dalyvauti prekybos pasita
rimuose Maskvoje.Rusai davė suprasti,kad jie nori užmegsti glaudesnius 
ekonominius ryšius su italais.Manoma,kad greitu laiku italų delegacija 
išvyks į Maskvą. -

Maskva “Nows' Cronisle" korespondnntas.iš Maskvos praneša,kad 
Ukrainos’ žemės ūkio Konisarijotas perspėjo' ūkininkus dėl nepakankamo 
stropumo derliaus nuėmime. Ypač nepatenkinamas-derliaus suvežimas ir if' 
kūlimas.Ryškūs sumažėjimai pastebimi Poltavos,Odesos.Kijevo ir Kirovo- 
grado-apygardose.Rusų dienraštis Pravda pažymi,kad iki liepos 21 d. t 
tik penktoji dalis visų javų tebuvo iškulta.

No:; Yorkas .Gromyko JT Saugumo T-rybojc vėl paskelbė veto ( jo 
10 kartasT 9 narių iš 11 priimtai rezoliuci jai iPasto.ro j?, buvo išneš te 
svarstant klausimą dėl pastovesnės komisijos sudarymo Balkonams,kuri 
turėtų uždavinį stebėti Graikijos įvykių vystymąsi ir stengtųsi page
rinti santykius tarp Graikijos ir Albani jos, Bulgari jos ii- Jugoslav! 
j o s. Po Gromyko protesto buvo nutarta šį-klausimą patiekti Aukščiausi 
Tarybai kur Didž.P- jėgų veto neoperuoja.

Bud?. )vštas 29-VII.Vengrijos opozicijos vadas Zoltan Pfeiffe-i 
gavo leidimą iš generolo Sviridov,Vyr.Sovietų vado Vengri joje,sudar? 
naują "nepriklausomą” partiją.Social-demokratų laikraščiai smarkiai 
puola komunistų taktiką rinkiminėje kampanijoje.Jų pareiškimais kom 
nistai esą pasiruošę bandyti eliminuoti social-dcmokratus kiekvienu 
galimu šmežtu netgi jėga. • . .

Paryžius 29-VII.Prancūzų Šuoro pasienio sargyba sugrąžino 
kietijon 80 vidurinės Vokietijos žydų,kurie- bandė nelegaliai perei’ 
į Prancūziją.Sargybos valdininkai pareiškė,kad tai es<ų pabėgėliai : 
UNNRA'os stovyklų. į
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Hamburgas 30-VII Vokiečių žinių agentūra praneša-,kad nelegalūs 
perbėgėliai is rusų okupuotos srities į Britų, kontroliuojamą sritį 
yra perspėjami išilgai viso pasienio iškabintais skelbimai s,Tuose 
skelbimuose sakoma,kad perbėgėliai negaus leidimo pasilikti,maisto 
kortelių, darbo-bei būtų'pažymėjimų.Be to uždrausta pernešti, .na įstos 
į rusų-asritį ir .nesilaikantieji tų nuostatų bus baudžiami,

Maskva 30^-VH Radijo pranešimu S.V.ICcftanov, Rusijos Aukštųjų 
Mokslų ninisteris, krepida'nūsis į.Sovietų.inteligentiją pareiškė ’’pa
vydžiai saugoti visus Sovietų mokslines ir industrines paslaptis ir 
’neišduoti išradimų kapitalistiniam pasauliui”.Savo pareiškime jis 
pabrėžė,kad ’’kapitalistinis pasaulis” Rusijos mokslinius atsiekimus 
panaudotų dirbančiųjų-masių ■didesniam išnaudojimui, 

* y -
Amerika KomnaAstai varo didele, kampanija prieš generolą 

p.MacArthur matomai iš įsitikinimo,kad jis gali būti pastatytas kan
didatu į prezidentus kitais metais įvykstančiuose rinkimuose.

Londonas The Manchester Guardian diplomatinis korespondentas 
savo straipsnyje pav. ’’Rusijos Taktika” rašo, apie tai kaip Sovietų 
Vyriausybė, ieško būdų pakelti vietinės komunistų partijos prestyžų
kraštuose,nekontroliuojamuose komunistų,Ryškus pavyzdys gali būti 
Generalisimo Stalino laiškas Austrijos komunistams.Remiantis Austri
jos vid,reik, mini storio pranešimu Rusija laiko virš 100.000 austrų 
karo belaisvi ų.Mėnesiai s -Austrijos Vyriausybė bandė įtikinti Rusiją 
dėl belaisvių sugrąžinimo,bet į tuos prašymus buvo kreipiamas mažas 

. dėmesys.Prieš Asąife i te ar dvi Austrijos-komunistai parašė laišką Sta
linui su panašių prašymu.Ir antradienio vakaro Maskvos radijas vie
šai paskelbė Stalino-atsakymą.Tame laiške Stalinas prižadėjo.iki š.m, 
pabaigos, sugrąžinti visus austrų karo belaisvius. ir pridėjo, kad. Aus^- 
tri jos-Vyriausybė'-apie tai bus painformuota,(Kiti kraštai,išskyrus 
Rusiją,jau sena i repatrijavo visus austrų kiro •belaisvius)

Palestina 'Prieš,porą mėnesių už teroristinius veiksmus mirties^ 
bu usmu nubausti trys žydai britų šią savaitę buvo pakarti.Žydai atsi- 
keršydami pakorė du Britų puskarininkius.Šiuo žydų pasielgimu^reiš- 
kia didelį pasipyktinimą ne tik visa Britanija bet ir kiti kraštai, 
įtempimas Palestinoje padidėjo -ir laukiama, kad Britų valdžios^orga-ą 
nai griebsis griežtesnių priemonių teroristiniams- veiksmams užgniauš- 
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Brįtų jautrumas pabaįtiečiams
Vak. Londono apylinkės teisė jaš E?r.R.Guest,'svarstydamas bylą-sep

tynių estų,nelegaliai atvykusių į Angli ją, pareiškė jaučiąs gėdą dėl 
dabartinės civilizacijos."Štai žmonės", pasakė jis "kurie nėra pada
ro jokio nusikaltimo,buvo naudojami mūsų buvusių priešų kaip vergai , 
ir dabar dėl Europos sienų pasikeitimo neturi nei namų nei ateities"! 
Mr.Guost nesutikoišduoti deportacijos įsakymą ir perdavė juos Esti-Į 
jos pasiuntinybei, kad pastaroji per Vid.., eik .Mini stori ją sutvarkytų 
šių oštų apsigyvenimą šiame krašte., ■■ 'VA
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Priccsės Elizabctos vedybos.
- ■. ■ .

Iš karaliaus rūmų buvo pranešta,kad Princesės Eliz-betos 
Leitenanto Mountbatten vedybos įvyks lapkričio 20 dieną.Šiuo rei

kalu jau pradėti atatinkami-pasiruošimai.
Geros žinios iš Lancashire

"News Cronicle" redaktorius Oscar R.Hobson to pat pav.straips 
nyje nagrinėja kelių-metų atsio.kimus medvilnės išdirbinių fabrikuose, 
Lancashire grafijoje.Tame straipsnyje jis užsimena ir apie EVW’s 
"Lancashire deda visas pastangai ryšium su darbo jėgos trūkumu pasi- 
kviėsdama "Europos savanorius darbininkus"(EW.'’s)Pati sunkenybė .ži
noma,yra jų apgyvendinimas. Tačir,t to imtasi su visa energija.Kai-ku
rios įmonės perka didelius namus ir perdirba juos į bendrabučius,bet 
daugumai EVTI’s toks apsigyventi privačiuose namuose.Ir jau aktyviai 
vedamas ieškojimas kreipiantis į .gyventojus jų paskirstymui po namus 
užtikrinti."

Britų ekonominė krizė
Britai paskutinio karo metu išeikvojo milžiniškas pinigų su

mas karo reikalams.Apmokėti už Importuotos žaliavas turėjo išparduo
ti beveik visas kituose kraštuose turėtas invcstacijas,kurios prieš 
karą duodavo britamsi!džiulių pajamų nuošimčių ar di vi dentų pavidale. 
Be to Britai įsiskolino milžiniškos sumas savo Dominijoms bei Imperi- 
jai.pav.1947 m.sausio 1 d. Britti-buvo skolingi; Indijai virš 1000. 
mil j". svarų, Egypt ui 350 nil j. svarų, Persijai 300 nil j. .svarų ir dideles 
sumas kitiems kraštams.Karui pasibaigus,apmokėti už importuojamas ža
liavas ir maisto liko arba ezportuoti kaip galima dauginu arba skolin
tis iš -užsienio/Kadangi tuO-j po karo industrija negalėjo būti greitai 
pritaikinta exporto gamybai, todėl gana sunkiomis sąlygomis Britai -pa
siskolino iš J.A,Valstybių 3750 nilj.dolerių.Buvo tikš tąsi,kad sios 
paskolos pakaks trims metams apmokėti visiems importo užpirkimams. 
Praktikoje' pasirodė,kad ši paskola užsibaigs per pusantrų metų.Todė 1 
susidarė kritiška padėtis,kuri verčia arba sumažinti iki Minimumo 
importo arba ieškoti naujos paskolos.Kritiškos-padėties akyvaiždojc 
Britų valdžia jau paskelbė drastišką ekonomiją.Nutarto 'smarkiai suma
žinti mėsos,sviesto,javų,konservuoto maisto importą,popierio importą 
aunožinort laikraščiu dydį,sumažinti rūbų normą ir benzino importą, Etu krolpteslį engliafcslus Ir kitus Lrtlninkus pu.’.idlnti ganytą 
ir svarstomas kariniu pajėgų sumažinimas nuo dabartį esančių 1.300.000 vyrų i'ki 750*000 vyrąJA' suvnitę Parlunonto vyks.c-kououiniul. člebn- 
tai kuria motu min.pirm. Mr.C.Attlce padarys pranešimą apie tolimes
ni uš‘ vyriausybės planus.Opozicija kalba,kad darbiecių vyriausybė ne
sugebės pergyventi dabartinės krizės,kiti siūlo reikalą paskelbti nau
jus rinkimus į Parlamentą .Kas bebūtų, ši., ekoriomine krizė palies visus 
D.Britanijos gyventojus. ■ 1-
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Mini storis p.lVZndcikis Londoner ■ ,

Ketvirtadienį iš Vašingtono lėktuvu atskrido Lietuvos minis'" 
toris Jungtynems ValstybGnsįp.P.Žo.duikis .Ateinantį pirmadienį kartu 
su uinisteriu p^B.K.Bnlučiu:išskrenda į Paryžių,

Pranešinąs -
- -S.-n.- rugsėjo 14 d.Londone,Victoria Hall,Bloomsbury Square,--' 

pondon.H.C.l. Lietuvai Gelbėti Fondas bondrabioujnnt kitoms lietuviš
koms organizacijoms rengia * >,
Į Rugsėjo 8 d,minėjimą ir Koncertą
m dVt ■ ■ '

-___ ___ — — — — —
Lietuvių, estų ir latvių organizaci jos.Kkurios sudaro BalttW-' 

Tarybą( Baltic Council) liepos 30 d. tikęs jj pasitarimą^Buvo nutarta,,}
1. išsiuntinėti paruoštą kreipimąsį; į visus pabaltiečius ryšium 

su iškilusiais.nesutarimais bendrabučiuose trijų Baltijos
- tautų tarpoj

2. š.m.gegužės 17 d.įvykusio Baltijos vakaro pavyzdžiu sureggti 
'platesnio masto Baltijos Tautų Koncertą,Koncertas numatytas 
surengti lapkričio nėnv
Be to buvo svarstytos galimybės perkelti iš Vokietijos į 

Angliją Baltijos Universitetą.Numatyta Išdirbti smulkus planas ir pa
tiekti jį Britų Vyriausybei kartu kreipiantis į IRO,Tarptautinį Stu
dentų Pagalbos Fondą bei kitas šalpos organizacijas atatinkamų lėšų 
sudarymo reikalu.

"Lietuvių Žodžio"adilinistracija kreipėsi į Lietuvių S-gą pra
šydama platinti minėta^ laikraštį D.Britnnijojc.Administracija yra nu
mačiusi sekančias prenumeraturos kainas!atskiri numeriai 6 penai dir- 
banticnsj'ir-3 penai nedirbantiems, 6 šilingai 3 mėnesiams, 12 šilingų 
pusei tio^ųįS-gos Komitetas tuo reikalu veda susirašinėjimą ir svarsto 
galimybes koordinuoti"Lietuvių Žodžio"plotinimą su laikinai leidžiamu 
biulctoniUiNorįntie-ji užsiprenumeruoti "Lietuvių-Zodį” prŠ-šau kreiptis 
į LiotuviųąS-gOj''-.’! 12,Suthorlan d Str,,London,S.U.l,

L4: Aukos Licįavių S-gai

VII-29 pravažiuojantieji per Kulio perei
namą ją' stovyklą lietuviai suaukojo 10/-
A, Jančiauskaitė "7 £ 1 -
KjTa.ujenytė '■ £ L -
P.ProtasevičiTitė £ 1 -
M.Senionova itė ■

V A *Už suteiktas aukas
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nuoširdžiai dėkojamo
DiBritani jos Lietuvlų.S-ga, 

■'š' ■ ■, , ’’ -*
Sekantys biuletenio numeriai bus siuntinėk
..jnni tik Lietuvių S

Londonas, 1947 ^rugpjUčio 1 d.'
-.v. zd'adLA,.;:'’*::-?

. e’/
■ 1

4


	1947-08-01-BRITANIJOS-LIETUVIS-0001
	1947-08-01-BRITANIJOS-LIETUVIS-0002
	1947-08-01-BRITANIJOS-LIETUVIS-0003
	1947-08-01-BRITANIJOS-LIETUVIS-0004

