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Savaitė
Kas. nori įvertinti. tinkami dabartiną sunkią šio krašto eko

nominę padėtį,tas turi pirmiausiai susipažinti su Britų tautos būdo 
savybėmis,nes .tarp tų dviejų dalykų yra labai tamprus ryšys,Nors eko
nominė krizė jau per du paskutinius metus. • grąsė Angliją, jos gyventoje 

-.tik šią^savaitę pabudo iš savo apgaunančio miego ir galutinai įsitiki 
no, kad jie jau skųsta ir turi imtis rimtų priemonių, kad išsigel
bėtų.

Iki praėjusio karo aukštas britų gyvenimo standartus buvo pa
laikomas importo, kuris tik dalinai buvo apmokamas exporto. Gi kita 
dalis importo buvo apmokama pajamomis, kurias Anglija gaudavo už sa
vo investacijas užsienyje. Tos invcstacijos buvo likviduotos karo ve
dimui finansuoti, ir, karui pasibaigus, atsakingi žmonės suprato,kad 
exportiniu prekių gamyba turės-būti smarkiai padidintą, jei Anglija 
ir toliau norės palaikyti prieškarinį gyvenimo standartų ir įsivežti 
tam reikalingų.prekių iš kitur. Pramonės įmones,tačiau, reikalavo 
laiko, kad galėtų padaryti reikalingus remontus ir pereiti nuo gink
lų gaminimo į ,taikos laikui reikalingų prekių gamybų. Darbininkų ir
gi trūko, o demobilizacijos per vienų dienų taipgi nepadarysi. Kad tą 
spragų užkišus, buvo prašytu ir gauta paskola iš Amerikos (£937.500.0 
kurios turėjo užtekti penkiems metams. Paskola buvo pasirašyta prieš 
keturiolika nčnc.sįų, ir ji jau beveik išsibaigusi, o importas dabar 
yra keturis kart didesnis, negu export-a-s. Paskola pels i baigė greičiau 
negu buvo t tikėtasi dėl dviejų priežasčių; kuinų pakilimas Jungtinėse 
Valstybėse ir per .maža gamyba .exportiniu prekių.

•’ - Kodėl Anglija negamina užtektinai exportiniu prekių, už kurias 
ji galėtų pirktis sau reikalingų prekių iš užsienio.Yra įvairių prie
žasčių, bet svarbiausia yra tas faktas,kad gyventojai iki šiol neįver- 

r tino padėties rimtumo.Dolerių paskola leido šiam kraštui importuotis 
reikalingų produktų ir tuo• palaikyti -užtenkamai aukštųgyvenimo stan
dartą.Britai menkai klauso,ką specialistai ar politikai kalbu.Be to, 
darbininkai,išsirinką savo vyriausybę, jautėsi tu.ęį teisų pagerinti 
savo gyvenimo sąlygas, reik liaudami didesnių algų ir trumpesnių dar
bo valandų. Vyriausybe gi ėmėsi vykdyti sociali stiškų politikų, su- 
"valstyblndama anglies kasyklos,, susisiekimų ir pan, Tr.s sukrėtė pra- 

. nonų ir pareikalavo didelių išlaidų. Ji taip pat nenorėjo pasidaryti 
nepopuliaria vyriausybe ir vengė imtis griežtų veiksmų. Ypač stengsi 
pataikauti darbininkams. Tokie reiškiniai sąryšyje su bendrai bloga 
ekonomine padėtimi Europoje privedė DfBritani jų prie katastrofiškos 
padėties ir gyvenimo standarto sumažnimo. Maisto produktų pirkimas 
JAV visai sustabdytas. Kas buvo neįmanoma, gauti iš ne dolerio kraš
tų, nes tie kraštai patys mažai turi. Tas privertė vyriausybę suma-
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- ______  ___  ___ inius iš ;Itąli jos, .. . . . .
vo kariuonenų laikyti Vengrijoj ir Rumunijoj apso...ugoti susisie iną 
su Austrija, ir Vokietija. ■- .. - . - .
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Nemaža dėmesio sukėlė parlamento rinkimai Vengrijoje, kur Tei
si ng uno Ministoris (socialistas) atsistatydino dėl to, kad Vidaus Rei
kalų Ministoris (komunistas) neleido jau nubausti balsuotojų, kurie 
nusižengė balsavimo įstatymams, t.y,, kurie balsavo keletą kartų su 
suklastotais dokumentais. Korespondentai praneša, kad rinktinų rezulta
tai, kokie jie bebūtų, mažai reikšmės turi, nes bet.kokioj koalicijoj 
komunistai reikalaus ir gaus Vidaus Reikalų Minister! ja„ kas Rusijos 
doninncijoj esančiose valstybė se yra visų svarbiausia. Komunistai su
rinko 21$ balsų (pirmiau turėjo 17$), Krikščionys Demokratai^16$, ma
žažemiai 15$, Socialdemokratai 14$, Vengrijos Nepriklausoma Partija 
14$, Epic 20$ balsuotojų neturėjo teisės balsuoti.

Antradieni, į Londoną atvažiavo J.V.Kongreso komitetas, suside
dąs iš 1$ narių, kurie studijuos D.Britanijos ir Europos ekonominę pė
dė tį sąryšyje su Marshall’io planu. Nuo ta komiteto raporto pareis ar 
kongresas sutiks duoti Europai pagalba, ar ne. Prezidentas Truman’as 
Pctropolyjc (Brazilija), kur buvo pasirašyta. Amerikos kontinento savi
tarpio paktas, pasakė svarbia, kalba,, kurioje jis pareiškė, kad gelbė
ti Europa, iš jos vargų esanti J.V. pareiga, nes kitaip sena Europos ei 
vilizacija žus. J.V. turi likti apsiginklavusios, kol pasaulis tebe
gyvena po ginkluotos agresijos uždanga, ir kol nėra galutino taikos si 
tarimo/Daugelis valstybių tebegyvenančios po svetima dominacija, ku
riai panaikinti Amerika ir kitos valstybės vedė paskutinį karą*

Prez. Truriano kalba yra laikoma viena iš svarbiausių it atvi
riausių. Niekam nėra abejonės prieš ką ji buvo nukreipta.-
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Turkija, Ingių spaudoj buvo paskelbta žinia, kad turkų priešlėktuvinė 
ir naikintuvai privertė nusileisti sovietų kariną lėktuvą, skraidžiusi 
Suyrnos rajone. įgulos nariaij generolas, du pulkininkai ir pilotas 
visi rusai - esą- sulaikyti. ■ •

. Oficialūs turkų sluoksniai tą žinia, paneigė.
Čilė. Prezidentas Qonzales Videla išleido įsakymą, kuriuo pašalinami i 
vietų visi dešimt Čilės gubernatorių komunistų, Pagal ta, įsakymą bus 
taip pat pašalinti pirmininkai ir vice-pirmininkai daugelio oficialiu 
ir pusiau oficialių organizacijų. Prezidentas pareiškus, kad tokio 
veiksmo imtis buvo priverstas, norėdamas pašalinti tautiną krizą,- su
sidariusia dėl kenksmingų streikų, kuriuos sukurstą komunistai.

•xr

Berlynas, (31.VIII). Kalbama, kad vokiečių fcld-naršalas von raulus, 
Stalingrade patekąs bolševikams į nelaisvo ir ligi šiol vadovavus Lais 
vosios Vokieti jos judėjimui Maskvoje, svečiuojasi pas U.Pieck, komu
nistų dominuojamos socialistų partijos rusų.zonoje, pirmininką. Iš kai 
kurių šaltinių patirte, kad von Paulus derąs pirmuosius pasirengimus 
prieš pasirodydamas koipo vadas naujos politinės partijos rusų zonoje. 
Si partija būsianti lyg ir dešiniųjų pakraipų, bet turėsianti tusų pri 
tarimą. ‘ ;.
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Hamburgą s. Britų karo teismas nuteisė mirties bausme - pakoriau

žudyn ų įr sąjungininkų karo lakūnų, pabėgusių is belaisviu 
Si-ų lakūnų tarpe buvo nacių nužudytas-lietuvis kap.

kuris tarnavo Britų karo aviacijoj (RAF) karo lakūnu.

Indų tautos vadas Gandhi, kuriam jau sukako 78 neto 
bado streiką, kol Indijoj nesustos vidaus neramumai

turkų -Juodosios jū artilerijos
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kurie loūk gaunu mėsos už 3/oį (normai 
dvigubą davinį sūrio ir 75/ daugiau
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v š e į mų verbavimas Vokietijoje.

: Naujų; šs-inų verbavimą s darbams’į -Angliją yra sustabdytas iki atskiro 
ė’dymo. Tai dalinai išdava tų mažų nesutarimų is jau atvykusių pus’ 

atsisako skirtis nesuradus darbo vienoje vietoje visiems šeimos naris
■ / p-n s buvo pasižadėta), nepriima pasiūlyto darbo ir pan. L. migracinė 
vm’šija, Dotmoldc, savo laiške iš 28.8.47 prašo, kad kiekvienos,L,jau .

" vykęs inglijon, atkreiptų dėmesį į tai, kad nesilaikymas duotų pažad 
’ t.y? nepriėmimas Darbo M-jos atstovų pnskirto darbo, užkerta kelie^ a 
'važiavimui naujų darbininkų iš Vokietijos. ■ , ,į

4



Seimų reikalu.

Darbo Ministerija pradėjo parengiamuosius žygius likusiųjų šeirių nar: 
Vokietijoje atvežimo reikalu. Netolimoje ateityje, kiekvienas asmuo, 
kurio šeima yra likusi Vokietijoje, gaus atatinkamo, ankietų ir paaiš
kinimų lapo,. Raikės įrašyti likusių šeimos nerių vardus, pavardes, g: 
■ninystės ryšį, lytį ir amžių. Šeimos bus patalpintos stovyklose. Bus 
stengiamasi atvežtųjų šeima. patalpinti galinai aršiau nuo dirbančioji 
kad darbininkas ir šeima galėtų praleisti bent šventes ir savaitgalii 
kartu. Kiekvienas dirbantysis turės pasižadėti mokėti/ (iš savo uždą: 
bio) Darbo Ministerijai ar tam reikalui paskirtiems asmenims už šeirį; 
išlaikymų (patalpas ir maiste) 21/- už kiekviena, suaugusį ir 7/6 už 
kiekvienų vaikų iki 16 metų amžiaus į -savaitę. (Šių-sumų Darbo Minis 
terija gali sumažinti, jei pasirodys, kad šeima yra gausi ir dirban
ti aijam nelieka pinigų sau būtiniems reikmenims nusipirkti.) Rūbus 
bei visa kita turės parūpinti dirbantysis šeimos narys.

Jei dirbantysis bus pakankamai pajėgus išlaikyti tsavo šeimų, 
jis galės parsikviesti jų iš stovyklos ir apgyvendinti privačiai.

■' Jau ruošiamos šeimoms apgyvendinti patalpos/ tačiau dar nėra 
tikrų žinių kada bus pradėtos vežti šeimos.

ĘVUs Į rofesines ųųjungas priėmimo reikalu.

S-ga kreipėsi į Profesinių Sąjungų Centrų (TUC) EVW3 į prof.
: s-gos. priėmimo reikalu. Savo atsakyme Irof.S-gų kxxxxxxxxfc gen.sekr.
V.Tewson rašo, kad šis klausimas bus svarstomas ir po Prof.S-g^ 
kongreso (vykstančio šiuo rietu) jis po tieksiąs smulkesnių paaiški
nimų.

Katalikų informacijų biuras pasisiūlė surasti plunksnos draugų 
angių katalikų tarpe. Sugebantieji rašyti angliškai ir norintieji 
/užmegsti santykius su.anglų kat. jaunimu, prašau rašyti į virš mi- 

■' neto, biurą (nurodant, jog norite surasti plunksnos draugų) a.dresa: 
L 4
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The Secretary .
St.Raphael's Social Service/ Bureau,
32 B. First Avenue, ,

1 ■ ■ Hove, 3, . , . ..
Sussex. ■

D.D.L.S-goj galima gauti knygų: . . . ■■ •— • - ;
r.wmamr*- n <- w«m.^*-**»-BB",,,***w****B**—Bm“**E’"**—<m*--**—“*

. S* ’ ■»’, i. 4>"-. ■

1. Vytauto Mačernio "VIZIJOS”, • m, i
■ė Iliustruotas eilėraščių rinkinys, . i. >.

79 psl., Išleista 'Romoje. , .
Kaina 5/- ..

- 2. Simo Sužįcdėlio ’’ŠVENTAS KAZIMIBRhŠ”.
Išleido Sv. Sosto Delegntūra Lietuviams. ' .
32 psl.
Kaina 1/-. ' .
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