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Los /.ngclas Gen. Baker,būvąs J^V aviacijos vado pavaduoto jas! 
pareiškė,kad karas yra neišvengiamas ir jei Jungtynęs Valstybės nesi! 
ims tinkamesnių apsigynimo priemonių jos praloš trečią .pasaulinį kari 
Gen.Baker pasiūlė pastatytą radaro perspėjamąją. "uždangą”. z Į

Berlynas Amerikos laikraščių pranešinu visi karo pramonės | 
fabrikai iš Svietų okupuotos Vokietijos srities yra perkelti į Rusiga 
gilumą,už Uralo kalnų. I

Sttūtąardas Gen.L.D.Ciay pareiškė ,kad JAV karinė Vadovybė 1 
netoleruos vokiečių kaltiniams,kad vien DPs yra atsakomingi' dėl voki<| 
čių "juodosios rinkosB."Aukšti vokiečių pareigūnai",pasakė ■-gen,Clay į 
"viešai apkaltino DPs dėl juodosios rinkos amerikiečių srityje.Tie kai 
tinimai nėra pagrįsti ir negražu iš vokiečių pusės visą kaltą suvers-! 
ti DPs. ' I

VicnalTaktį iš šeštadienio į sekmadienį rusų ginkluotas dali
nys perėmė alyvos laukus prie Zistordorf,Austrijaje,priklausančius 
sąjungininkams. Sekma dieni o rytą visas austrų personal's buvo pakeistas 

- sovietų inžinieriais ir darbininkais. ' - j
» -• V ' • • ■ I

A t fenui Ryšium su padidėjusiais sukilėlių-užpuolimais Ir pra
nešimu, kad britų.paskutinieji daliniai numatomi atitraukti iš Graiki
jos,karulius Povilas kreipėsi į Anerikų ir .Britaniją-prašydama S sku
bios paramos.Padėtis Graikijoje yru žyniai pablogėjusi.

. Angli ja. VII 1-4 Apie 40 žmonių buvo suimta LivGrpulyjc.Mančcs 
teryje ir Londone po įvykusių "pogronų"prieš žydus.Daugelyje vietų 
buvo išmušti žydlškči krautuvių langai,Tos demonstracijos kylo dėl 2' 
britų puskarinkiu'pakorimo Pelostinojo. ]

•v

Londonas Transporto ministeris Mr.Barnes pranešė parlamente, 
kad nuo spalio 1 d. visų geležinkelių kainos bus pakeltos 16^; n

Britų ekonominė krizė
. ......... .... rr—wi ■■ fww va*

Britų valdžia ėmėsi griežių priemonių kraštui išgelbėti nuo 
ekonominės katastrofos.Praėjusį tročįadenį Parlamente,ministeris pirm. 
Mr.Attlcc išdėstė vyriausybės planą.šiam g plane'numatomai •

Mc is’ta sMa i s*to importas iš kietos valiutos kraštų (JAV, Pietų 
Amerikos,Kanados ir kitų kraštų)bus sumažintas 12 milijonų svarų mė - 
nėšiui.Vyriausybė prižadėjo daryti pastangų,kad išlaikius pagrindines 
maisto normas.Kitas maistas t.y.konservai, džiovinti kiaušiniai ir pan. 
bus sumažinti tuojaus.Taip pat bus padaryti- suvaržymai dėl maisto iš
davimo valgykloms ir viešbučiams, ;’

FiIno s$ava r žona s filmų įvežimus iš užsienio paskelbus naują 
75% muito mokestį nuo gautų pajamų.Žinovų nuomone tai gali sustabdyti 
amerikoniškų filmų importą Anglijon.

Benzinas 'Nuo spalio 11.benzino norma privatiems automobiliams 
bus sumažinta vienu trečdaliu.Prekybos reikalams -papildomos normos bus 
slirV-iži n -h1 rv^
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Išvykimai užsienin Nuo spalio 1 d. kelionės reikalaus vietoj 
75 svarų sterlingų (12 mėnesių) bus leidžiama pasiimti tik 35 svarbus 
(14 mėnesių)-. ■ •

. Importas prabangos dalykų bus sumažintas 5 nilJ*svarų.
Naujų namų statyba Sumažinus medžio importų 10 milj.svarų, 

atatinkamai sumažės ir nanų statyba.Bus dedama pastangų kad šie su
varžymui nepaliestų namų statybos ž.ū.darbininkams.

Transportas Garantuoti būtino reikalingumo prekių pristatymų 
bus atatinkamai suvaržytas keleivių judėjimas.

Žemės Ūkis iki 1951-1952 metų numatyta pakelti vietinę ž.ū. 
produktų gamybų bent 20%.Tam-bus reikalingo. 100.000 darbininkų ir 
papildomų ž.ū.įrankių,Netrukus bus paskelbtos naujos ž.ū.produktų 
kainos.

ŪksportąsBus dedamos, pastangos padidinti eksportų iki 160 pro
centų palyginus su 1938 metais.Tam pasiekti bus įvesti darbo pasi
rinkimo suvaržymai, kad tuo būdu'būtų galimo, daugiau darbininkų bū
tino reikalingumo fabrikams.Tiek anglies kasyklose tiek kituose fab
rikuose, darbininkai bus kviečiame pailginti darbo xsrksastosx laikų 
pusei valandos. g ■

Kariuomenė Iki 1943 m.kovo m&n, numatyta sumažinti dabartinį 
kariuomenės skaičių 200.000 žmonių,

Per,po to sekusius debatus,opozicijos partijos (Konservatoriai 
ir Liberalai) apkaltino Vyriausybę dėl nepakankamo ekonomines padė
ties į vertinimo ir kad dabartinės priemonė turėjo būti paskelbtos 
žyniai anksčiau.Tam tikros kritikos buvo pareikšta ir iš kairių 
Darbo Partijos narių.

. '' Brig.Gen.J.Černius .Anglijoje

.Pirmadienio "Lvęning Standard" rašo,kad 1939 m.buvęs Lietuvos 
nin.pirm. Brig.Gen.J.Černius randasi Hampshire DW's bendrabutyje 
gaudamas 5 šilingus savaiteje.ir laukdamas darbo.Jis patinkąs priimti 
kiekvienų darbų*Paklaustas apie grįžimų. Lietuvon Gen.Černius atsake 
"Grįšiu tik tuomet, kada mano kraštas bus nepriklausomas ir valdomas 
savų žmonių"

Kiek ilgesnį aprašymą įdėjo pereitos savaitės "Catholic Herald' 
ir lenkų laikraštis"Dzicnnik Polski".

Lukas Sųjungai r
J.h1cksan dra v i č i ūt ė,L.Pa1i uš y10 po 5/-,0. asaitytė 10/-
Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

D.Britanijos Lietuvių s-ga. - < 
Skelbimą s ■ -

■‘■’‘etoli Londono gyvenantieji lietuviai ar lietuvės norintieji 
praleisti atostogas kaime ir uždirbti po£4-£6 savaitėje prie slyvų 
akinimo prašau kreiptis į S-gos Sekretorijatų.Skynimo sezonas prasi-' 
deda apie 20 rugpjūčio ir tęsis apie tris savaites. j • . .. J
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