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Savaitės bėgyje . /■ ...
ypatingai sunkius laikus,kurie bus 

minėta anksčiau,šis kraštas sus^ 
atsupi ils bent likučius tos taip 
bar dai1 negalima pasakyti,bet v: 

suteikė didelį smūgį tarptautiniam prekių pasikeitimui.
3 irgi tų dolerių mažai turi,turės sumažinti importą

tabdė sterlingų keltiną į dolerius,kad
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vežtas prekes reikalaudavo mokėti doleriais, už kuriuos jie pirkdavosi 
reikalingų .prekių Amerikoje/ • , .

Ekonominės krizės.priežasčių-toli ieškoti.nereikia.Anglija ir 
kitos valstybės suvartoja daugiėu negu pagamina.D.Britanija dabar impor
tuoja prekių už £800.000.000,o eksportuoja už £200.000,000. Deficitas yi 
padengiamas JAV paskola,kuri išsibaigs prieš.spalio nbn.Tas paaiškina 
Šio-.krašto didelį ■ susirūpinimą ekonomine padėtini.

pagerinti yra dvejopo’; pobūdžioinegatyvie 
a importo,ypač maisto produktų,sumažinime 
tarptautinę prekybą.Užsienis bus priversi 
n .a

ityvių priemonių reikia

nijijonų tonų.anglies
t ■' ♦ ad,jei jis turė- 

užsienio paloti};
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kad privertus darbininkus lankyti 
ninkas turi nudirbti i diena ir į

laiko, sutrumpinimas,neatėjinas' į 
pragyv.enir.Tui sakysim per 4 dienas

kiti kliudymai iš prof.s-gų pu- 
uvolstybininas pašalins tas kliu- 
f.s-ga tebesitaria su Vyriausybe 
sutikusi imtis griežtų priemonių 
dien į darbą,neriboti kiek darbin 
ti į kasyklas užsieniečius.

v
i Žemės ūkio produkciją norima padidinti 20%,Kainos už ūkio pro

duktas tapo pakeltos ir vedamas vajus suverbuoti daugiau žū.darbininkų. 
Užsieni.ąčia,i. dabar jau.mielai priimami. • ..... .

, . , Pramonės įmonės turį dabar dar daugiau produktų eksportuoti ir 
mažiau palikti vidaus rinkai.Sis žygis tačiau yra surištas su dideliais 
pavojai s,Bijomasi infiacijos.Algos didinamos,o prekių kiekis mažoja.To
dėl žmonės vra raginami daugiau taupyti ir net kalbama,kad pajamų mokos-
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ti s,kuris ir taip yra vienas iš didžiausių pasaulyje,dar galįs būti 
padidintas.Trečicdi'Ėni o vakare Vyriausybė paskelbė maisto ir kitų. įv; 
Žanų prekių sumažinimo programųinuo 7.9. mėsos pirkimo kiekis sumaži
namas nuo 1/2 iki l/-,nuo 14.9. visi svečiai apsistoję viešbučiuose 
daugiau kaip 2 dienon turės atiduoti naisįo korteles.nuo 14.9.maisto 
ti akinas restoranams sumažinamas 15$-18$. Sis sumažinimas neliečia dai 
bininku valgyklas/Canteen/ ir restoranus,kuriuose pietūs kainuoja ne 
daugiau kaip 2/3,Nuo sekančio maisto kortelių perijodo sumažinama taj 
kų vertfc,Prabangos produktų įvežimas uždraudžiamas.Nuo 1.10. benzino 
paskirstymas privatiems reikalams sustabdomas.Benzino norma prekybos 
reikalus taip pat sumažinama.Nuo 1,10 kelionės į užsienį privačiais 
reikalais ar atostogoms uždraudžiamos.Tas uždraudimas neliečia kelio
nių į kraštus sterlingų sferoje.Netolimoje ateityje numatomi dar d. J 
dėsnį suvaržymai.Tuo būdu Vyriausybė yra numačiusi sutaupyti 228 nil 
svarų sterlingų per metus.

Ekonomine-padėtimi; yra susirūpinusi ne tik Anglija bot ir vją 
,sas- pasaulis,kas matyti iš šiuo laiku laikomų tarptautinių konfere ? 
ei jų.Vašingtone anglai su amerikiečiais 'tariasi1 Ruhr' o anglies klaus 
neis.Anglija matomai atsisakė nuo reikalavimo'Vokietijos ahglies ka
syklas suvalstybinti,kam Amerika labai priešinasi.Greičiausiai'kasyk 
los bus perduotos vokiečių administracijai po bendra anlo-amcrikieci 
priežiūra.Londone vyksta pasitarimai tarp .D.Britanijos, JAV ir Pranelį 
zijos Vokiečių industrijos klausimais.$is kraštas ir JAV nori pa didi 
ti Vokietijos geležies gamybą. Jfcancūzi jo. bijo leisti vokiečiams-sus
tiprėti. Paryžiuje 16 tautų konferencija ruošia raportų Amerikai,sąrj 
šyjo su Marshall'io. planu.Rezultatai kiek apgailėtini,Padarytas save 
tiškus sąrašas reikalingų-prekių i §'Amerikos, bet mažai nuveikta savi 
tarpinės pagalbos ęrityje.kas buvo vienas iš svarbiausių Marshall’ic 
plano reikalavimų.Ženevoje posėdžiavo atstovai"iš 60 kraštų ir suda
rė tarptautinį prekybos čartorį,kuris bus patiektas ratifikavimui di 
desnei -pasaulio tautų konferencijai,kuri susirinks lapkričio nėn. ) 
vendje.Carteris numoto lais\.*į prekybų tarp įvairių valstybių,D.BriJ 
ui jos atstovas tačiau jau spėjo pareikšti,kad kad jo šalis tuo.tarpi 
negalės įvykdyti čarterio reikalavimų dėl- dabartinės .-blogos ekonomi
nės padėties ir turėsianti ir toliau vesti prekybą pagal sutartis -j 
kiekviena valstybe atskirai,ypač tampriai bendradarbiaus su domini 
mis. v • ■' v

Pirmadienį Ženevoje taip pat prasidėjo Maisto ir Z,Ūkio Orgai 
konferencija,kurios ži pirmininkas pareiškė,kad ateinančią žiemą bū 
šiąs jaučiamas didžiausias trūkumas maisto produktų visame pasaulyj 

Užsienio politikoje varžytynės tarp JAV ir SSSR eina prie ku 
ninacinio puhkto.Dažni susikirtimai vyksta dėl Graikijos,Korėjos,Vo 
kieti jos,Austrijos ir JT Taryboje,Galutinis atsiskaitymas manoma bu 
padarytas lapkričio nėn,Londonc,kur susirenka JAV,SSSR,D.Britanijos 
ir Prancūzijos užs.reik.ministerial Vokieti jos taikos sutarčiai suė 
ryti,-Jei Sovietai- ir toliau nesutiks Vokietijų skaityti kaip vicn<ą 
ekonominį vienetą,galės būti sudaryta atskira sutartis tarp vakario 
■Vokietijos dalies ir Vakarų Europos demokratijų ir "geležinė.uždang 
bus galutinai nuleista,D.Britanija'remia tuo reikalu JAV politiką.

Sovietai vis atsisako ratifikuoti sutartis su buvusiais Voki 
tijos alijautais,kas jai suteikia teisų laikyti ten savo kariuomene
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. DieV tojai taip pat praneša,kad prie Persijos sienos esą sukoncen
truota 300.000 sovietų karių,Sovietai davė suprasti,kad jau laikas

■ Persijai ratifikuoti alyvos sutartį.versijos parlamentas tašiau nori 
tą sukartą atriesti .Amerika iš-savo pusės nenoria neatitrauks savo ka
riuomenės-dalinių iš Italijos, dargi gali pusti print!.Kalbama ,-kad

.• tarp Graikijos salų esą nepaprastai daug Amerikos karą laivų,kurių
■■ ten tiek ncblivo.net karo metu. - . .

Trumpai iš visur,
■ L-nke_ .'J;icccss( JAV)-Saugumo Taryba svarstė Egypto skundą prieš Angliją 
Egyptas roikalavo.kad Anglijos kariuomenė butų atitraukta iš kanalo 
zonos,ir Sudanos(kuris yra valdonas Anglijos ir Egypto)butų prijung
tas prie Egypto.Anglija tvirtina,kad pagal sutartį ji turinti teisės 
laikyti kariuomen ės dalinius kanalo'zonoje, o Sudano žmonėms turi 
būti leista: patiems apsispręsti.Saugumo- aryba rekomendavo Agyptui 
ir Anglijai ginčą išspręsti tarpusavyje.Egyptas tuo labai nepatenkin 
t ,;s i r Kaire įvyko didelės demonstracijos prieš UNO narius.
r ;idar’7et£0pSėknadieną- vyksta parlamento rinkimai .Korespondentai pra- 
ncT:,kad rinkimai būsią laisvesni kaip,Lenki joje ar kitur,bet dėl

.. rcz/Ji.tatų neabejojama.Rinkikai turi teisę nesti savo balsus bet ku- 
•p-riame rajone,tuo būdu komunistai,turėdami savuosius prie urnų.galėš 

balsuoti po kelis kartus,važinėdami iš vienos vietos į kitą.
.Atteai Graiki jos ligšiolinė vyriausybė atsistadininb.Naują vyriausy- 

' bą ėcVsi sudaryti būvąs užs.reik.ministeris p.Tsaldaris vien iš su- 
vo.partijos žmonių.nes liberalai atsisakė įeiti į. kabinetą.

' Canberra^Austrai!ja) D.Britanijos dominijos susirinko konferencijai 
‘^ponijos ’sutarčiai aptarti.Norima paimti bendrą liniją,kada Japoni
jos k-aušimas bus svarstomas artimoje ateityje,Susitarta nepripažin
ti va4" o teisės. . .

- Berlynas Sovietų laikraštyje"Trud ” buvo įdėtas~apkaltinir.ias;kad ru
sų ’vaitai esą laikomi Klingerbcrgo prieglaudoje,Britų zonoją, ir 
fi'oms neleidžiama išvažiuoti į Rusi ją.Britai gi atsakė, kad išleis

i tik tuos vaikus,kurie įrodys kad turi tėvus rusus,bet ne baltus,ar
ba. j-'i jie turi Rusijoj gyvenčius tėvus,kurie juos sutiktų priimti, 
iki"šiol buvo išleisti tik du vaikai; vienas rusų tėvų,kito motina 
’ai:b g-venanti Rusijoj. Ta pat proga Britai prjnir.b ir apie anglų 
karių žmonas-vuses,kurių sovietai neišleidžia išvažiuoti.
p. pAži'is Duonos norma sumažinama vienu penktadaliu.

■ y-įr-nborgos 22 buvę I.G.Farbcn Industrei direktoriai teisiami už 
• u-i',Kad”"'jie rėmė Hitlerio planus pinigais ir slaptais'gink lais ir
V už n'įsi žengimus žmonijai. ' .
Ti t c s'■ a s Jugoslavijos valdomoje zonoj komunistai įsiveržė į vieną 
kleboniją ir nužudė katalikų-kunigą-už tai,kad jis akksčiau davė 
žmonėms s'utvi etinimo sakramentą. p ‘ ; - _■ '

• b-., j tani ia Anglies kainą pakelta keturiais šilingais už toną.Dujų 
■' '; T- "elektros kaina dėl’to irgi bus padidinta.
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Gęn<Morgan.F era i t o s savaitės "Catholic Herald" įdėjo pasikalbėjimą 
su gen.Morgan /buv.UHNRAos direktorium/ kuris pareiškė,kad DPs ver
bavimo metodas esąs skandalingas is-nehumaniškas.Šeimynos išardomos 
nes anglai imą tik darbingus žmonės. JiWs esą laikom.i be darbo, ilga 
laiką ii* Morgan klausia kodėl Baltijos tautą turtas D.Britanijoje ne 
ra naudojamas tų valstybių 'žmonių gėrovei. Ne jaugi Anglija norinti 
tą turtą perduoti Sovietams iš atvykusių 20.000 EVUs pusė esą kata 
likai o iš 100 katalikų kunigų Vokietijoje iki šiol tik trys atvožia
vų į, Angliją. ą ■
Mow York J,B.Laučka,Lietuvių Gelbėjimo Fondo Direktorius pareiškė, J 
persiškė,deroni žygiai perkelti visą Baltijos Universitetą iš Pinnc- 
bcrgo>į Jungtynes Valstybes,Universitetas turi 1900 studentų ir 
100- profesorių /Evening Standard/ .'
Market.Harborough laikraščiai rašo kad arti 200 EVHs jau trečias učj 
nųp negauna darbo .ir jiems nelcįdži amp išoįti ,,į.š ,stovyklos pasirink
ti dafborąi^kir^i^ąr'hor-Min'isteri ja teisinasi,kad patalpų trūkumas
esanti didžiausia problema,
Nelaimingas atsitikimas Vladas Žilinskas.gin.1926n,lapkričio Ii d. 
nesenai atvykus darbams Anglijos,tapo nelaimingo atsitikimo auka.
Dirbdamas lauko darbus Manor ūkyje,Ormsby,netoli Sleaford Rugpiūčio
20 d, nelaimingu būdu buvo sužeistas,ir rugpiūčio 22 d, mirė Lincoln 
ligoninėje, • ./. . .
C o ycnt ry.3 ūda ryta s Lietuvių Komitetas į kurį įeina K.Jonelynns( pirm) 
vZV.afšvila-ir J.Cicėnas.Lietuvių yra.apie 40,-Tau ne kartą jų choras 
vedamas Pr.Džekeioriaus linksmina ir anglišką visuomeną.Numatoma įsi 
gyti patąlpą susirinkimams o taip pat-ir radijo aparatas.

į ” ■ ' ■ . -pi

D.B.L.S-goJ randasi laiškai; • ■ ;
. t j Broniui Vicraičiui ir .. . -

Vaciui Pulokui.
'■ Minėti asmenys prašomi pranešti dabartinius savo adresus.

\ D.B.Lietuvių S-ga <
■ . : . i 12,Sutherland Str.,

r m •• London,S,U.1.
Atsiųsta paminėti; '

The Wind and the-Rain
Bėgamųjų reikalų, f i los of i ^s.. Ii tėra turo s ir meno z urna 
Išeina kas trys mėnesiai,
Redaguoja Neville Braybrooke,Kaina metams 8/(5.

Redakcinė komisija gerai supranta,kad biuletenio biuletenio-lei
dimas yra tik laikinas dalykas ir kad jį,kai tik aplinkybes leis,tu
rės pakeisti didesnis spausdintas laikraštis lietuvįų-klb.Tokio laik
raščio leidimas yra susijus su nemažomis išiaisomis,ypač pradžiai rei 
kia turėti bent kiek kapitalo, ; ■

Tam tikslui redakcinė komisija nutarė nuo šios savaitės apdėti 
biuletenį kaina po du ponus,Iš surinktų pinigų bus padengtos spausdi
nimo išlaidos ir perteklius bus laikomas spaudos fonde.Tuo-būdu bus 
sudarytas bent mažas kapitalas laikraščio leidimui,Tikimės,kad skaitj 
tojai tinkamai įvertins šio žygio reikšmų ir sąžiningai atsiskaitys 
ii£ b i iii n t p n i o ni nn+.ino . T1.-vi oni r> i <-,ka-i t.vto tni . kur R-.'-OS skvriu nėra.

4


	1947-08-29-BRITANIJOS-LIETUVIS-0001
	1947-08-29-BRITANIJOS-LIETUVIS-0002
	1947-08-29-BRITANIJOS-LIETUVIS-0003
	1947-08-29-BRITANIJOS-LIETUVIS-0004

