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•Savaitės bėgyje.
Ekonominė krizė dominuoja -dabar visą Anglijos.vidaus-ir dali

nai užsienio politiką.Ministeriai, nors ir būdami atostogose,dažnai ' F --- —
tariasi bėgamaisiais reikalais,kurio kasdien darosi blogesni.Užsienio 
prekybos balanso deficitas tebedidėja,o Amerikos dolerių paskola mano- 
ma pasibaigs - dar prieš spalio mėnesį.Maršalio planas nebus galima grei
tai" įvykdyti, o importuoti, iš. Jungtynių Valstybių Anglijai būtinai rei
kalinga.Kuo ji už importą apmokės-niekam tuo tarpu neaišku-. Tiesa, Angli
ja dar turi aukso ir svetimos valiutos rezervą,kurio prie dabartinių 
kainų užtektų pusei metų užpirkimams iš Siaurės Amerikos.Tas jau žino
ma būtų skęstančiojo griebimasis už plauko.

Vyriausybė ėmėsi drastiškų žygių;sumažina maisto produktų ir 
benzino importą iš Amerikos,filmas apdėjo 75% mokesčiu,tabako įvežimas 
jau anksčiau tapo sumažintas.Vašingtone dabar vedamos derybos dėl dvie
jų dolerių paskolos punktų suspendavimo,būtent,kad būtų leista Angli
jai padidinti pirkimąsi sterlingo sferoje esančiose valstybėse ir suma
žinti pirkimąsi JAV,ir kad paliuosuoti Angliją nuo pareigos sterlingo 
skolas užsieniui paversti doleriais,kas pareikalavo iš jos didelių su
mų tos taip vertingos valiutos.Su šiuo paskutiniu punktu Jungtynės 
Valstybės sutiko,ir Mr.Dalton,Finansų Ministeris,trečiadienio vakare 
paskelbė per radijo,kad nuo vidurnakčio sustabdomas sterlingų keitimas 
į dolerius.Tas reiškia,kad kitos valstybės,kurios turi iš karo laikų 
užsilikusius balansus D.nritani joje,negalės tų skolų panaudoti pirki- 
muisi dolerių šalyse,bet-bus priverstos pirkti ten,kur mokėjimas kito
kia valiuta yra leidžiamas. ;

K&d ‘pakėlus produkciją ii’ eksportą,kas yra visų svarbiausia,vy
riausybė kreipėsi į Prof.S-ges.prašydama prailginti darbo valandas 
ir padidinti našumą.Jaučiamas didelis trūkumas anglių,nuo ko priklauso 
beveik visas Britanijos ekonominis gyvenimas.Angliakasiai jau nuo gegu
žės mėnesio dirba tik penkias dienas savaitėje,o naujų darbininkų ver
bavimas nėra pa tenkinamas. Apmokomi lankai, bc-t anglai dažnai atsisako 
dirbti kartu su lenkais ir.jiems tenka pasitraukti.u savaite,kaip 
angliakasiai tariesi kokioje formoje darbo laikas turėtų būti prailgin- 
tas(ilgesnės valandos penkių dienų savaitėje,ar dirbti šeštadieniais), 
bet iki šiol dar neišnešė sprendimo.

Parlamente taip pat-buvo pravestas darbininkų kontrolės įstaty
mas, pagal kurį Darbo Ministerija gali duoti nurodymus darbininkams 
kur ir kokį darbą jie turi dirbtino taip nedirbančius priversti imtis 
nurodyto darbo.Tam įstatymui smarkiai priešinosi opozicija(konservąto-
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Tirti) ir jų vadas Hr.Churchill pereitą šeštadienį per radijo pareis* 
kė.kad -jo partija, tokio diktoriško įstatymo taikos rietu negalinti 
remti.Jis smarkiai kritikavo vyriausybę už vedimą partinės politikoj 
šiuo sunkiu laiku,ir apkaltino ^arbiečių Partiją dėl krašto priveli 
mo prie ekonominės krizės.Nors Churchill’is dabar yra ir mažumos 
vadas,jo prestyžas stovi gana aukštai ii jo kalbos klausomos su 
atydurnu. . •

■Didelės reformos yra pravedamos ir žemės ūkyje su tikslu pa
didinti maisto produktų gamybą bent 20^,Tada bus galina sumažinti 
importą iš užsienio,ypač Amerikos,kad sutaupius dolerius,

Primygtinai yra kartojena,kad dabartinė ko. ta strofinga ...padė
tis yra išdava ekonominės krizės visoje Nuropoję ir kituose kantinei] 
tuose, išskyrus Ameriką.Londone vyksta pasitarimai tarp Anglijos, Jung 
tynių Valstybių ir Prancūzijos dėl Vokietijos ekonomines padėties 
pagerinimo,nuo ko priklauso ir visos Europos atsistatynas.Anglija 
negali finansuoti maisto produktų įvežimą į Vokieti ją,kas reikia 
apmokėti doleriais.Pracūzija tačiau priešinasi prieš Vokietijos pra
monės padidinimą,kol tokio padidinimo pačioje Prancūzijoje nėra.

Užsienio politikoje daug susidomėjimo sukėlė Mr,Johnson'o 
J.A.V. atstovo prie Saugumo Tarybos,pareiškimas,kad Graikijos klau
simas būsiąs perduotas Jungtinių Tautų(UNO) susirinkimui nuspręsti, 
ir kad Amerika reikalausianti,pagal čąrterį,teisės viena ar su kito
mis suinteresuotomis valstybėmis gintis prieš agresorius,tuo būdu - 

. apeinant Saugumo Tarybos veto i Ta s pareiškimas buvo padarytas po to, 
kai Rusijos atstovas Gromyko užvetavo J»A.V,rezoliuciją sudarymui 
nuolatinės sienų saugumo komisijos Graikijoje.Gromyko,žinoma,apkal
tino ra ikijos "fašistinę" vyriausybę už civilinio karo vedimą.Jis- 
taip pat užvetavo kitas dvi rczoliucijas,nukreiptas, prieš Albaniją, 
Bulgariją ir Jugoslav!ją,iš kur sukilėliai yra remiami.Pradeda įsi
vyruoti nuomonė,kad jeigu taikos negalina apsaugoti kartu su Rusi
ja, ta.da tas turės būti padaryta be Rusijos.
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Trumpos žinios iš visur,

Westainster(Londonas) D.-“ritant jos parlamentas^ išsiskirstė atostogom 
iki spalio mėn.20 d.Dpuguma mini st erių. taip pat atostogauja.

Žemės ūkio darbininkams Anglijoje ir Vali joje padidinamas atlygini
mas ^vyrams 10"šilingų,moterims 8 šilingai per savaitę,Nuo sekančio 
mėnesio pradžios vyrai gaus £4.10.0, o moterys - £3.8.0. savaitėje.

TUO(Profes.S-gų vyriausias organas)pranešė,kad ekonominės krizės lai 
kotarpyje Prof.S-gos atsisako-nuo reikalavimo įvesti visur 40 vai. 
savaitę.

Sofija Opozicijos vadas Petkov nuteistas mirties bausme už "sukilimo 
rengimą prieš valstybę.Bulgari jos Informacijų Ministerija jo apkal
tinimą jau paskelbė kelias dienas prieš teismui prasidedant.
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Wh i t cha ven(Bri t ani j a)' Angįj ų kasyklos sprogime žuvo 1°4 žmonės,

?etroDolis(Brazilija) Pereitos savaitė s pabaigoje prasidėjo čia Ane? 
rikos kontinento savisaugos konferencija.To jo konferencijoje dalyvauk 
ja ir J.A.V. užs.reikalų ministeris Marshall' is.

Paryžius Europos tautų ekonominė konferencija,sąryšyje su Marshall’io 
plonu,Svarstė muitų unijos klausimų.Anglija pareiškė,kad ji šiuo mo
tu prisidėti negalinti,bot nutarta sudaryti studijų grupę,kuri tą 
reikalą toliau tyrinėtų.

Lake Succos (J.A.V*)bauguno Taryba priėmė naujais nariais į UNO 
^akistnn't’ą (nuzulnonų Indiją) ir Yemen (Pietų Arabi jo je) .Albani jos 
prašymas daugumos balsų buvo atmestas.Rusi ja vėl užvetavo prašymus 
iš Airi jos,Portugalijos ir Transjordanijos,nes jos neturinčios dip- 

^lonatinių santykių su SSSR.Be to, Trons jordani ja nesanti užtenkamai 
nepriklausoma valstybė; ■

■ » •

Sekantis karos Kapitonas B.H.Liddell-Hart,autoritetas kariškais klau
sima is","raf o' "Sunday Pictorial" apie būsimo karo galimybes, ir ..joformą 
Jo nuomone,karas tarp Rusijos ir Amerikos-esąs neišvengiamas,nors jis 
gali prasidėti ir tarp mažesnių valstybių, kurios yra. vienos ar, kitos 
tų didžiųjų valstybių Interesų sferoje.Pavojus esąs didelis* : •' - 

r-Rusija: dabar turi didžiausią sausumos kariuomenę Europoje, 
ir a tominė bomba dideliam žemės’plote bus mažia u pa sėkminga-. Tą plo.tą 
■karui prasidėjus Rusi ja dar padidins, užimdama greitu laiku visą' Eu
ropą, nes jos kariuomenė . turės jėgos persvarą. '

♦

Pa r b o MĮ n i s t er i jo s atstovas Vokietijoje, nusiskundė, kąd ą Angliją u t- 
važitsvusie ji “Teinu nariai darot sunkumų ir nesutinką dirbti kur nurody
ta, kas jų buvo pasižadėta.Jie sėdi ilgą laiką stovyklose be -darbo.
.Jei tas ir toliau tęsis,pareiškė jis,tokie asmenys galės būti grą-

- žinti ą Vokietiją ir daugiau šeimos narių neverbuosią. ■
' ■ , . . a -į. ;.Į-t

'Paragyajaųs Vyriausybės pranešinu 5 mėnesių ilgumo civilinis karas 
Paragvajuje pasibaigė su visiška vyriausybininkų pergale,
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Iš Pabe lt iečių veikimo. 
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D-B.Lietuvių Sąjungos steigiamojo komiteto posėdyje pereitą savaitę, 
S-gos piminikas p.^arkala padarė pranešiną apie iki šiol nuveiktus 
ir ateities plands.Palaikomas kontaktas su Vokietijoje pasilikusiais 
tautiečiais.daroma žygių,kaip galina greičiau gauti įstaigai-butą. 
Biuleteniui toliau leisti paskirta redakcinė komisija iš p.p.M.Bujo- 
rino,A^Mcsaičio-ir Br.Daumanto.S-gos įstatus pertvarkyti pavesta ....
sp,inž,A.Senėnui,

Baltų Taryba (Th®- Baltic Council) išsiuntinėjo atsišaukimą į lietuvius 
latvius ir estus,kviečiant vieniems su kitais bendradarbiauti.Balti jos 
tautų koncertas numatomas suruošti Lapkričio 12 d.
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Mini st ori s Londoncp.Balutis būdams Paryžiuje aplankė. Lietuvos skau
tus, kurio dalyvavo pasauliniame skautų suvažiavirio(jamboree)

Malonu pastebėti,kad Anglijos skautus tane suvažiavime turė
jo garbės atstovauti ir du Londono lietuviai.Vienas iš jų nuns gerai 
pažįstamo p. Bulaičio sūnus. t. . .
.Rugsėjo-8 d. ninėlinai yra rengiami daugelyje vietų D'.B.L.S.skyrių 
ivomitetų-nastangonis,Taikantis prie vietos sąlygų jie numatyti rug
sėjo 6,7,13 ar 14 d.d,Kai kuriose vietose nutarta paruošti koncertus 
kviečiant apylinkės anglų tautybės piliečius.

v • ■
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D.B-tL.S,' kasdien?gauna 15-20 laiškų,kuriuose prašomi įvairūs patari-
- na i, pa i cško ji©s-i:p-p'’'mmu-, j o s del xxgrcv* jų-\.y^>Limyb?-ų .ą

tus kraštus ir pan.S-ga stengiasi visais galimais būdais pagelbėti.

D.B,L.S.išsiuntinėjo laiškus į Ane riką,Argentiną ir Švediją tuose . 
kraštuose esančioms lietuviškoms organizacijoms bei laikraščių redak
cijoms, -

D.D;L,S-gos pirmininkas p.^arkala antradienio vakare išyyko.Vokieti
jon,kur tarp savo asmeninių reikalų susitiks su LTD,’’L.Žodžio” ir 
Emigracinės Eonisijos atstovais ir tarsis lietuvių tremtinių klausi
mais. . ■ ' , 4 ' ' .■■ ■.

Aukos D.B.L.S-gai: E.VasiIiausteitė 10/-, 0.Gerulytė 10/-.

D.D,Lietuvių Tarybai prašant,”Catholic Herald”- (katalikų.savaitraš- 
tis) nartu su Gcn.Morgan dedavpastangas gauti leidimui lietuviams 
kunigams atvažiuoti į Angliją.Šios savaitės numeryje "C.H.” redakto
rius prižadė jo įdėti straipsnį tuo reikalu. .

Biuletenio skaitytojams Redakcinė Komisija visus siųsti jai savo 
pageidavimus ir patarimus biuletenio patobulinimo reikalu.Kiek bus 

-^^Ximo -j, .bųs._.i-įadl..rytsL. ■
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