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MALONUS SKAITYTOJAU
Rašo—P. B. Varkala,
DDLS Centro Valdybos Pirmininkas

Visa laika turėdama mintyje skaitytoju
norus. Centro Vaklyt>a rūpinosi patenkinti
ju pageidavimus ir patobulinti, kiek sąlygos
leidžia, mūsų savaitrašti " Britanijos lie
tuvi.*’ Deja, šiame krašte* sąlygos spaudai
yra labai nepalankios, — popieriaus įsigiji
mas yra valdžios kontroliuojamas ir l>e
specialaus leidimo yra draudžiama spausdinti
daugiau nei 1.600 egz. .mažo formato savai
trašti. Spausdinimo išlaidos, palyginus su
kitais kraštais, yra neproporcingai didele-,
taip kad mažo tiražo laikraščiui, be paramo-,
iš šalies, tiesiog neįmanoma išsiversti. Tik
todėl, bent iki šiol, mums nebuvo jokios
„ vilties prisilyginti savuoju laikraščiu mūsų
* tautiečiams Amerikoje, Kanadoje ar kitįir,
kur jokiu suvaržymu nebuvo ir nėra.
Tačiau Centro Vaidybai, po ilgu prrstartgtr,
galop pavyko gauti specialu leidimą pakan
kamam popieriaus kiekiui, kad būtu galima
leisti *"* Britanijos Lietuvi,” jo dabartiniame
formate iki 3.000 egz. kas savaite. Taipgi
pavyko susitarti su spaustuve, kurį sutiko,
palyginti prieinama kaina, spausdinti mūsų
savaitrašti.
Štai šis " Britanijos Lietuvio ” numeris
ir yra tu Centro Valdybos pastangų resultatas.
Bet,
nors laikraščio prenumeratorių
skaičius šiuo metu siekia 2.400, tačiau pre
numeratos mokestis nepadengia visu išlaidu.
Aiškumo deliai paduodu samata :
Pajamos:
Prenumerata, jx> 12/- per metus ....... £1440
Skelbimai ir kitos pajamos ................ £100

PRISIKĖLIMO ŠVENTEI
Baigiasi jau antras tūkstantis metu, kai
krikščioniškasis pasaulis kiekviena pavasari
iškilmingai švenčia Kristaus Prisikėlimo
švente.
Kiekviena tauta, kiekviename
pasaulio krašte, tu švenčiu mistine prasme
interpretuoja savitai, papildydama ja savo
tautiniu papročiu aspektais ir priderindama
juos prie individualios net išorines to krašto

aplinkos.
Kiekvienam lietuviui Velykų
Šventes niekad neišnyks iš jo atminties;
kokia vidine nuotaika jos jam suteikdavo
švenčiant savoj tėvu žemeje. Tas, religiniu
bei tautiniu papročiu junginys, lietuviui tiek
buvo brangus ir jo gyvenimui reikšmingas,
kad šių švenčiu metu jis jautėsi vėl dvasiniai
atsigavęs ir tartum prisikeles naujam

Viso pajamų ... £1540
Išlaidos:
Spausdinimas, po£28 isavaite .......... £1456
Pašto išlaidos ............................................ £400
Atlyginimai. Redaktoriui ir Adminis• tratoriui ................................
£462
Transporto ir kitosišlaidos ................. £100
Viso išlaidu ... £2418
Iš paduotųjų skaučių matosi, kad prie
dabartiniu pajamų turi būti apie £800
nuostolio per metus.
Tokia padėtis toliau testis negalėjo, nes
Sąjungą nėra tiek finansiškai pajėgi, kad
galėtu tokius nuostolius dengti pastoviai.
Reikia atsiminti, kad iki šiol “ Britanijos
Lietuvis ” buvo pats pigiausias EVW tauti
niu
organizacijų
leidžiamas
laikraštis.
Pavyzdžiui, latviai, estai ir ukrainiečiai už
savo laikraščius ima po 26/- šilingus už
metine prenumerata, neatsižvelgdami ar
skaitytojas užsimoka už visus metus, ar tik
už viena menesi. Tuo būdu j u laikraščio
kiekvienas numeris kainuoja po 6 pensus, gi
mūsiškis iki šiol kainavo nepilnus 3 pensus.
Centro Valdyba, išsamiai išsvarsčiusi susida
riusia padėti, priėjo išvados, kad tolimesnis
'Britanijos Lietuvio” nuolatinis rėmimą-'
nėra įmanomas, nes DBL Sąjungą, siekdama
savo užsibrežtuju tikslu, keičiantis padėčiai,
turi ir turės kitu labai svarbiu darbu, reika
laujančiu materialiniu resursu. Ir turint
galvoje nuolat gerejančia mūsų tautiečiu
materialine padėti, Centro Valdyba mano,
kad pakėlimas prenumeratos keliais šilingais
metams, neapsunkins per daug nei vieno
geru noru lietuvio, suprantančio ir atsižvel
giančio i susidarančia padėti.
lodei šio
numerio išleidimo proga nutarė pakelti
Britanijos Lietuvio ” prenumerata sekan
čiai :
Metine prenumerata ..................... 18 šilingu.
Pusmetine (6 menesiams) ............ 10 šilingu.

Ketvirčiui (trims menesiams) ... 5 6.
Sis pakėlimas nepalies tu prenumeratorių,
kurie
užsimokėjo prenumerata
visiems
metams. Centro Valdyba mano, kad Šiomis
kainomis laikraščio leidimui jau nebeteks
daryti primokejimu iš Centro ka-os, tokiu,
kokie buvo daryti iki šiol. Spaustuvėje
spausdinamas “ Britanijos Lietuvis ” turės
daugiau skaitomosios medžiagos ir' bus aiš
kiai geresnes sąlygos jo tobulėjimui. Centro
Valdyba tiki, kad visi skaitytojai parems
laikrašti ne vien prenumeravimu si patys,
bet skatins ir savo draugus bei pažįstamus,
kurie dar iki šiol jo neskaitė, prenumeruotis.
O plunksnos darbininkai nepasigailės surasti
laiko, kad prisidėti prie laikraščio paivairinimo ir pagerinimo savo straipsniais.
Šiuo metu mes turime visa- technikme-alygas, kad laikui atėjus ir sukaupus
didesni bendradarbiu kadra, galėtume pada
ryti savaji laikrašti norimo didžio ir apim
ties. Šioji padėtis, reikia skaityti, yra labai
svarbi, nes Vokietijoje išeinančioji letuviškoji spauda, padidėjus emigracijai, pergyvens
didesne krize, ir jei reik-., ” Britanijos
Lietuvis ” gales likti vieninteliu didesniu
lietuviu savaitraščiu, išeinančiu Europoje.
Tad prisidekime visi prie jo tobulinimo ir
išplitimo.
Sveikindamas šia proga Centro Valdvbos
vardu visus DBLS nariu- ir ” Britanijos
Lietuvio” -kaitytoji!- Prisikėlimo šventes

diena ir linkėdamas geriausios kloties ju
asmeniškame gyvenime, kviečiu visus ne
vien tik remti savaja spauda, bet ir kitais
būdais prisidėti prie lietuviško darbo, taip
svarbaus ir taip reikalingo šiuo metu. Hori
zontai mūsų pavergtai tautai tampa švieses
ni ir artėja laikas, kada ateis mūsų didžioji
valanda, kuri pareikalaus iš mūsų atsiskaity
mo už praleistaji laika. Daugelis iš mūsų, su
lengva sąžine gales duoti savo darbu
apyskaita, tačiau bus ir tokiu, kurie pasijus
nejaukiai, vien tik savo asmeniškais reikalais
tesirūpinę.
Lai šioji pavasario švente duoda mums
visiems daugiau jegu ir ištvermes, kad
pasiektume mūsų tautos didžiųjų idealu.

“ Kovas ”

gyvenimui, kartu su saulėtojo pavasario
gamta.
Prieš Šventes atlikęs savo religine pareiga,
jis dar nesijautė pilnai pasiruošęs didžiąsias
šventes sutikti, — jis būtu jautės dideli
sąžines griauž.ima, jei būtu palikes neišbaJLtintus sodo vaismedžius, nesukapotus kluone
žabus; jei būtu likes neišgrebstytas sodas,
diendaržis, kluonas bei skiedrynas ir kiemas.
Lietuve sese jaustu didžiausia geda, jei
gelvsu sitieliu paliktu neišbarstytu^-kiemo
takelius, neapdorotas rūtų darželio lysves,
arba liktu neiššveista ir neiškaišyta seklyčia.
Kai vakarui sutemus jis padėdavo. savo
vieton paskutini darbo iranki, tik tuomet
jis pajusdavo Šventes prasidėjus. O kai
atsiguldavo poilsiui, sieloj taip buvo ramu,
lengva. Ir pakilęs auštanti ryta, jis kiemo
gelsvu takeliu, perbaltuojanti soda, skubėjo
Viešpaties Prisikeliman . . . Pakluonėse ji
sutikdavo, savo giesme, šimtai plasdenančiu vieversiu. O ten, tik pasukus i lauko
keleli, ji apsupdavo pulkas pempių baltas
parniu, kurios lyg prisidedamos prie jo
džiaugsmo kartojo “ Velykos! Velykos!”
Jis, savo žemes šeimininkas, pavasario garsu
apkerėtas, išdidžiai žengp žibučiu melinakiu
ir ružaveidžiu peleneliu kilimais ten, kur
kloniais aidėjo sidabriniai varpu garsai,
kviesdami i Dievo namus atiduoti pagarba
žmogaus ir Dievo Sūnui — Kristui, savo
Prisikėlimu atnešusiam žemen ramybe geros
valios žmonėms . . .
Griže namo visi šeimos nariai sėdo prie
gausaus velykinio stalo, jausdami visi Vieš
paties Palaima esant kartu su jais. Argi
galėjo kur būti pasauly gražesne, prasmin
gesne ir šventesne tradicija!
Šiandien toji Palaima iš brangiosios tetai
žemes pasitraukė, savo vieta užleisdama
klastai, kančioms ir terorui . . .
Šiandien ten nebegaudžia tėviškės kloniais
varpu garsai, šaukdami iškilmingam Prisi
kėlimui ... Ir tik tylios maldos ašaros
griaužia
skausmo
išvagotus skruostus.
Velykų ryto skaisčios saules spinduliai nebekrenta ant iškilmingo velykinio stalo, jo
vietoje apšviečia tik išblyškusius ir alkio
iškantintus veidus. Sese lietuve senai jau
ištremta iš gimtos žemes, o jos brolius per
sekioja baime, kad neužkluptu beprasmiška
mirtis . . . Ramybe tik tam, kas sukniubo
spausdamas prie savo krūtines ginklą
permainingoj kovoj už Tėvynės laisve.
Teatgaivina mūsų kovojančius brolius ir
seseris, teatgaivina ir tesustiprina išvežtąsias
i šaltojo S biro taigas šeimas, tesustiprina
mus, čia tremties našta benešančius, Velykų
Švenčiu gilioji mistika ir teduoda mums
visiems, kur mes bebūtume, jegu ištverti
šiame didžiajame bandyme iki galo, kad
galėtume sugiedoti džiaugsminga Aleliuja,
sveikindami Laisve ir Ramybe grižus 1
Tėviškės laukus.
J. Laumakys.

Anglijos

Meisteris ?

” KOVAS ” NUGALI NOTTINGHAM© YMCA IR PATENKA ANGLIJOS
FINALINES RUNGTYNES BUS BIRKREPŠINIO PIRMENYBIŲ FINALAN.
2ELIO MEN ES Y LONDONE WEMBLEY Š I A DIONE.
Paskutinėse sporto žiniose esame jau rase, Birmingham© krepšininkais ir rungtynes
kad ” Kovui,” prieš ieinant i pusfinali, teks laimėjo, tuo būdu pusfinale susitinka su
dar susitikti su Midlando nugalėtoju — Manchesterio " Kovu.”
Kaip jau buvo rašyta, pusfinaliai buvo
Nottinghamo YMCA.
Šiuo metu padėtis yra pasikeitusi: Not numatyti irgi Wembley stadione, tačiau del
(nukelta i 4 p*!-)
tingham YMCA kvartfinale susitiko su
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Pažinkime šio krašto papročius f
Rašo—S. PRAPUOLENYTE
Žmogui, kuris išgyveno Anglijoje daug
metu, rašyti straipsnius apie angliškuosius
papročius,
atrodo,
visai
nereikalingas
daiktas. Jau jei karta anglai priima sveti
mšali i savo tarja, — jie ji priima toki,
koks jis yra, su visais jo, kad ir skirtingais,
papročiais, skirtingu apsiejimu, nuomonėmis
ir t.t. Ir ištikruju, jiems būtu bent kiek
keista ir net įtartina, jeigu svetimšalis,
atvykęs prieš keletą menesiu i ši krašta,
elgsis ir kalbės taip kaip anglas.
I naujai priimto savo aplinkon atėjūno
ypatumus jisai žiūrės su atlaidžiu smalsumu,
kuri galima būtu išreikšti šitaip: " Nieko
tokio, jis geriau nežino, pagaliau juk jis
svetimtautis.’’ Lygiai taip, kaip ir tas ate; jūnas, savo slapčiausiame širdies kampelyje,
puoselės minti: “ Ačiū Dievui, aš ne ang
las.” Šitokia bendravimo su anglais pradžia
yra visai normali ir sveika.
Iš kitos puses, norint duoti patarima apie
tai, kaip reikia elgtis angliškoje kompanijoje
;odus
tokiam asmeniui, kuris yra labai gc
svetimybėms, gali taip išeiti, kaip kitarta
; buvo su vienu Sijamo karaliumi. Jam buvo
pasakyta, kad pagal europietiška paproti
prie iškilmingu pietų būtinai reikia paduoti
Nelaimei, tarnai užsimiršo jas
H servetėles.
paduoti ir tik bevalgant saldžiąja karalius
tai pastebėjo. Būdamas labai jautrus, kad
Europos ambasadoriai nebūtu jo paskaitė
barbaru, del šio užsimiršimo, jis pašoko nuo
stalo ir inešes visa glebi servetėlių, didžiau
siam svečiu nustebimui, susijaudinės jas
išmėtė, per svečiu galvas ant stalo. Taigi ir
čia išejoj kaip Adomas Mickevičius sako:
' ‘ Ilgai mokytis reikia norint nepaklysti,
Išreikšti savo vietoj prietelyste.”
Pagrindiniai gero elgesio dėsniai visuose
kraštuose ir visose tautose yra tie patys ir
svarbiausias dalykas,—gyventi visuomet
. atviromis akimis ir atviromis ausimis. O
antraeiles svarbos dalykuose visuomet bus
galima vietoje susiorientuoti. Atvažiavus i
Anglija, ir apsigyvenus tarp akademinio
jaunimo, malonu buvo patirt, kad viskas,
ka natūraliai inteligentingi mūsų kaimo
tėvai moko net ir pačioje subtiliausioje
: draugijoje tinka ir čia.
Kitas svarbus-dalykas, kuris reikia atsi
minti, — anglas yra fanatiškas patriotas ir
jis nieko taip lengvai nesupras, kaip kita,
panašu i-save. G. K. Cestertonas mintijo:
Patriotizmas, kaip ir kiekviena kita
dorybe, mums brangiai kainuoja.”
Kad ir kaip anglas mėgins zulinti mūsų
perdaug lietuviškus kampus, savo širdyje
jis jus pagarba, jei matys mus laikant savo
senus ir gražius papročius. Patyrimas irodę,
kad tie, kurie greičiausia mėgino " išsinerti
iš savo kailio ” ir apsivilkti svetimu, —
atsisėdo tarp dvieju kėdžių ir neįsigijo
draugu ne vienur, ne kitur. Tie gi, kurie
svetimuose kraštuose gyvendami ieškojo
draugu savo kraštui, — susirado ju ir sau
patiems.
Po šios įžangos galime pradėti leistis i
šio krašto ivairenybiu labirinta ir panagri
nėti, bent paviršutiniškai, kai kuriuos j u
aspektus.
Dažnai tenka išgirsti iš naujai atvykusiu :
" Kiek prisiskaičiau apie ta Anglija! Kiek
apie ja visko girdėjau, bet vistiek atvažiavęs
viską radau kitaip, nei ten buvo parašyta ”
Ir radęs čia " viską kitaip,” nei kituose
Europos kraštuose, žmogus iš karto labai
supyksta: "Keistybes, matai, atsirado!
Aš gi puse pasaulio išvažinėjau, niekur taip
nėra.” Ir prasideda tada Anglijos, kaip seno
megstinio, ardymas.
Nieko, absoliučiai
nieko pozityvaus nesurandama . . .
Šitokios nuotaikos užsitęsia nuo 3 menesiu
iki puses metu. Tada pradeda atsirasti
vienas kitas, kuris ima ir pasako: " Ot,
šitas man tai patinka Anglijoje . . . ”

Venas iš pagrindiniu priekaištu, paprastai,
yra anglu šaltumas, iš ko padaromos
išvados, kad anglai visiškai neturi širdies ar
žmonišku jausmu.
Prie šios angliško
charakterio ypatybes
galima apsistoti
ilgėliau, tuo labiau, kad šia savybe anglas
igija ilgu ir sistemingu auklėjimu.' Juk
vaikai yra visu tautu mažne vienodi savu
charakteriu ir mažas anglas yra lygiai toks
pat, kaip mažas kitos tautos vaikas, bet jam
jau nuo pat mažens kalama i galva —
" don’t be soft,” t.y. nebūk perdaug
minkštas. Ir jis anksti išmoksta neberodyti
ašarų, sulaukės 7 metu jis jau dažniausia
yra išvykęs iš namu ilgesniam laikui — i
mokykla. O mokyklos tikslas ir yra ta maža
vaika padaryti geru piliečiu, išmokyti ji
pereiti nuo " aš ” i " jūs.” " Manners
maketh men ” — " Manieros padaro vyrus,”
sako užrašas ant Winchester’io berniuku
mokyklos, žinomos kaip viena iš geriausiu
anglišku " public schools,” i kurias plaukia
berniukai iš visu imperijos kampu.-' Šitokio
auklėjimo rezultate, ieškoti šiame krašte
tokiu žmonių, kuriu " širdis liejasi per
kraštus ” yra visai bergždžias darbas.
Ar anglas iš viso mėgsta išsikalbėti . . .
O taip, bet vienokios šnekos bus tarp jo ir
jo kaimyno, kitokios tarp jo draugu ir dar
kitokios tarp jo ir pirma karta sutikto
asmens, Apskritai, kalbinti nepažistama čia
nėra mados,, o kai kuriais atvejais tai gali
būti paskaityta dideliu nemandamugu.
Kalbėti apie asmeninius dalykus nepažįsta
majam yra nepriimta.
Svečiuose reikia
palaukti, kol šeimininkai supažindins, tik
tada tepradedamos kalbos. Gi traukiniuose
ir autobusuose, paprastai, žmones tyli, taip
jau čia priimta.
Sveikintis, paduodant
' !. Užtenka su
ranka, susitikus nėra madoje
sitikus nusišypsoti ir pasakyti " Heilo.”
Būti pakviestam i kito žmogaus namus
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Nusivylimas Naujuoju Biudžetu
O. B. Audrone

Upeliukai
Upeliukai saulei juokias,
Upeliukai iš kalnu —
Tu bangeliu greitas šokis —
Vikrumelis vandenų.

i

Upeliukai šnera, klega---Gaivaleliai tekini —
Veidrodine saule dega
U peliuku vandeny.

Pasigavę balto sniego
Iš kalnynu, iš aukštu —
Skuba, nešas, greitai bėgaTai stačiu, stačiu šlaitu.
Balto sniego — kaip nebuvę,
Saules šypsena karšta- —
Upeliukai lydi, sruvi
Su pavasario našta.

yra didele garbe ir didele privilegija, nes
žmogaus namai yra jo šventove. Viena, du
kart atsisakius priimti kvietimą, jis papras
tai nebe pakartojamas ir ryšiai tarp šių
žmonių nutrūksta. Nekviestam listi i sve
tima butą skaitoma storžieviškumu. Anglas
netikėtai užejes su reikalais ir net spiriamas
neis i kambarį, bet rekala atliks ant
slenksčio ar prieangyje.
Tai nėra jokia
" išimtis ” daroma svetimtaučiams, tai yra
vietinis ir senas paprotys.
Jei kalbėjome apie bendravimą, pravartu
bus visad atsiminti, kad kiekviename
didesniame susibuvime, niekad nesistenkime
save pastatyti centre, niekad nekalbėkime
per daug, visad atsiminkime, kad mokėjimas
klausyti yra subtilesnis menas, nei mokėji
mas kalbėt.

Rinkimai i Londono Savivadybe
Visu nustebimui, socialistai ir konserva vienintelis liberalu atstovas galėtu nulemti
toriai gavo po lygiai vietų, per rinkimus visus balsavimus, tačiau taip nėra, nes
pereita ketvirtadieni, i Londono Grafystes Taryba sudaro viso 150 nariu, iš kuriu 128
Taryba (angliškai London County Council, yra šie išrinktieji, gi likusius 21 Miesto
arba sutrumpintai LCC). Tokiu vienodu Valdybos narius (aidermen) renka tarybiniurezultatu istorijoje buvo tik viena karta — kai. Iki šiol visi aidermen buvo socialistai
1895m. Šiuose rinkimuose daugiausia balsu ir iš ju tik 11 bus perrenkami, o kiti 10
gavo konservatoriai, už kuriuos balsavo palieka tie patys. Pirmiausia bus renkamas
1.523.000 Londono gyventojai, už socialistus Tarybos (LCC) pirmininkas, kuris nebūtinai
— 1.405.000, už liberalus—37.000 ir už turi būti vienas iš tu 150 nariu. Tokiu būdu
komunistus tik 26.000. Tarybon pravedė: socialistai (64 plius 10 aidermenu) gali
Konservatoriai ....... 64. turėjo iki
šiol28.lengvai pravesti savo kandidata i pirminin
Socialistai ...........
64. turėjo iki
šiol90.kus. Po to Tarybos nariai rinks likusius 11
Socialistai čia galėtu
Liberalai ...........
1. turėjo iki
šiol2. nauju aidermenu.
Komunistai ................ — turėjo iki
šiol2. turėti dauguma 64 plius 1 pirmininkas) prieš
Kaip matyti iš rezultatu, socialistai, kurie 64 konservatorius, tačiau, manoma, kad tas
valde Londoną per paskutinius 15 metu, vienas liberalas balsuos už konservatorius,
skaudžiai pralaimėjo, surinkdami mažiau taigi vėl susidarytu lygsvara-65-65. Tokiu
balsu nei konservatoriai, nors atstovu pra atsitikimu įstatymas leidžia pirmininkui
vedė po lygiai. To priežastys yra keliariopos, turėti dar antra baisa, kas ir nusvertu balsabet gal viena iš svarbiausiu — paskelbimas vima socialistu naudai, — jie galėtu išrinkti
naujo buidžeto, kuris nedave lauktu kon visus aidermenus socialistus. Konservatoriai
cesijų, bet priešingai, pabrangino kai kuriu labai pysta už tai ir sako, kad teisingesnis
maisto produktu kainas. Ir provincijoje būdas būtu išrinkti aldermanus pagal partijų
socialistai nustojo daug vietų, todėl manoma stipruma, nes būtu visiškai nedemokratiška,
kad gyventoju pažiūros pradeda keistis link jei socialistai ,kurie gavo mažiau balsu už
konservatizmo, nors socialistai tai paneigia konservatorius, gautu Londono valdžia i
savo rankas.
ir sako, kad tai esąs tik laikinas reiškinys.
Provincijos grafysčių (apskričiu) rinki
Kalbant apie Londono Grafystes Taryba,
tenka pažymėti, kad čia susidaro ypatinga muose socialistai neteko. 253 vietų, gi
padėtis del vienodo vietų pasidalinimo tarp konservatoriai savo atstovu skaičių padidino
socalistu ir konservatorių.
Išeitu, kad 325 nariais.

Kai jis atsisėdo kedeje, jo kojos tolydžiais
judesiais eme daužytis i grindis, o jo milži
Gabriele D'Annunzio
niškas pilvas nusvyro ant keliu, panašus i
nepilna odini maiša. — Giovanni, — tare
kunigaikštis Mazzagrognai, — dabar tavo
— Jo didybes, Ferdinando II vardu, Dievo _
Per maža, jus aklieji snukiai, taše:
eile.
vardu, abieju Siciliju, Jeruzalės karaliaus . .
labai jau jūs i giltine panašūs!
Tas ryžtingu judesiu atidarė duris ir išėjo
— Mirtis vagiui!
Mazzagrogna žymėjo vis naujomis ir naujo
i balkoną.
Ta akimirksi trinktelėjo keletas šūviu, ir mis dvieilėmis. Laukinis džiūgavimas buvo
kalbėtojas, kuris mušėsi i krūtine ir galva, apemes minia. Kraujo vaizdas ir kvapas
Minia ji sutiko kutinamu kauksmu. Penki, susvyravo, mostelėjo rankomis ore ir par visiškai apsvaigino stovėjusius priešakyje.
dešimt, dvidešimt apačioje liepsnojančiu griuvo veidu pirmyn. Krintant galva jo Tamasas di Beffis ir Roccas Furcis, lenknendrių kuokščiu susiliejo i viena milžiniška istrigo tarpe dvieju balkono tvoreles virbu tiniaudami vikrumu eme akmenimis svaidyti
lauža. Ju šviesa nušvietė veidus, pagautus ir kaip moliūgas nusviro i lauko puse. i karanti dar šilto lavono kiauša. Nuo
naikinamo geismo, klaikiai spindėjo ginklu Kraujas lašėjo žemyn.
kiekvieno akmens smūgio galva sudrebėdavo
plienas ir kovos kirviu geležis. Nešančiu
Sis nuotykis pralinksmino minia. Riksmas ir apsipildavo krauju.
Pagaliau Rocco
deglus veidai buvo apibarstyti miltais, kad kylo aukštyn i žvaigždes.
Furcio akmuo pataikė i pati viduri, ir
apsaugotu nuo kibirkščių. Ir pro šita bal
Tada nešusieji kuolą su kabančiu ant jo kiaušas dusliai trakštelėjo. Žiūrovai pradėjo
tuma klaikiai žiežaravo kraugeriški j u Vincenzu Murru priėjo prie pat balkono ir ploti delnais. Tačiau miniai jau nusibodo
žvilgsniai.
I orą pakilo juodi dūmai ir norėjo pastatyti viena lavoną prie antro. smagintis Mazzagrogna.
greitai sklaidėsi aukštumoje. Visos ugnys, Minia tyliai ir įtemptai seke, kaip ore siū
Vėl pasigirdo šauksmai:
vėjo išpučiamos išsidriekė i viena kaspiną, bavo kuolas, kol abu lavonai atsidūrė vienas
— Cassaura!
Cassaura!
Kunigaikštis!
kuris švilpė ir draikėsi kaip raganos plaukai. prie antro.
Čia pat atsirado ir poetas Mirtis jam !
Plonesnes ir sausesnes nendres tvykstelėda improvizatorius, tyčiodamasis iš balsvu
Fabicius ir Ferdinandas Sciolis isiterpe
vo, parausdavo ir traškedamos lūždavo, ■ Mazzagragnos akiu ir pasiutusio žvairumo, minia ir eme ja akinti lemiamiems veiks
primindamos rakietu sprogimą. Tai buvo jis iš visos gerkles plėšė pajuokos eilute:
mams. 1 rūmu langus pasipylė visa kruša
linksmas vaizdas.
Se, rinkites kiaušiniai kam patinka:
akmenų, lydima šūviu garsu. Atšokę atgal
— Mazzagrogna !
Mazzagrogna !
Mirtis
Pirmasis murzinas., o antrasai
akmenys leke i minia ir daug sužeidė.
savadai! Mirtis žvairaakiui! — šaukė visi
pašvinkęs !
Kada visi akmenys buvo išsvaidyti ir
drąsindami vienas kita ir skatindami pirmą
Ekspromtą sutiko kurtinantis juokas, šoviniai iššaudyti,
Ferdinandas Sciolis
sias eiles nesigailėti keiksmu.
panašus i griausmą vandens, krintančio nuo sušuko:
Mazzagrogna ištiesė ranka, tarytum norė akmenuoto skardžio. Kitas poetas, konku
— Laužti duris !
damas sutramdyti rėksnius ir, itempes visa rentas, savo rėžtu sušuko:
Iš lūpų i lūpas perduodamas šauksmas
savo balso jėga, pradėjo karaliaus vardu,
Kai nusibaigs nereiks akiu užmerkti I
atėmė iš kunigaikščio d’Ofenos bet kuria
kaip iki šiol darydavo skelbdamas įstaty
Kaip malonu aklam pasaulyje gyventi:
išsigelbėjimo vilti.
mus,, kviesti maištininkus nurimti:
Vėl juokas. Trečias riktelėjo:

’

Naujas biudžetas mus nustebino, nes
nuėjo priešinga kryptimi, nei buvo tikėtasi
Finansų Ministeris savo ilgoje kalboje
Parlamente, pereita savaite, patiekė ateinan
čiu metu biudžetą, kurio svarbiausios pozici
jos yra Šios: MAISTAS. Subsidijos maisto
produktams
toliau
nebekeliamos,
nes
subsidijos kainuoja kraštui per daug pinigu.
Iki šiol maisto produktu kainos nebuvo
keliamos ir bet kokie kainu pakilimai,
vidaus ar užsienio rinkoje buvo vyriausybes
kompensuojami. Nuo dabar bet koks kainu
pakėlimas atsilieps i maisto produktu kainas
krautuvėse, nes subsidijos nebus didinamos.
Visiems aišku, kad vyriausybes išmokamos
subsidijos turi būti iš žmonių paimamos
kitokiu būdu, kaip tai pajamų mokesčiu,
muitu ir t.t. Taigi, jšeina, kad ka vyriau
sybe duoda žmonėms viena ranka, ji pasiima
atgal su kita.
Skirtumą tik toks, kad
turtingieji daugiau nukenčia, nes jie moka
didesnius mokesčius, gi maisto produktu
kiekiai, pagal normas, yra visiems tie patys.
Praktiškai išeina, kad turtingieji apmoka už
dali maisto, kuri suvartoja mažiau pasi
turintieji.
Subsidijas atšaukus, padidėja šios maisto
kainos: mėsai 4 penai, sūriui 4, sviestui 2.
ir margarinui 1. Reikia skaityti, kad maisto
kainu padidėjimas gali duoti pretekstą dar
bininkams reikalauti algų padidinimo.
ALUS. Muitas alui sumažintas ir alus
atpigo 1 ixmu už pint’i. VYNAS. Silpni
vynai atpigs 2 šiį. už' bonka. DEGTUKAIMokestis pakelta ir dėžutė kainuos 2 penai.
TELEFONAS. Mokestis padidintas. LAIŠ
KAI. Registruotas laiškas kainuoja dabar
4 penai vietoj 3. PAJAMŲ MOKESTIS.
Jokio pakeitimo. Tik dabar nereikes mokėti
jokio mokesčio už pašalpa, gauta sergant,—
nedirbant ar gimdymo atveju.
Apskritai paėmus, biudžetas yra labai
drastiškas ir neduoda jokiu žymesniu leng
vatų. Kaip Ministeris pasakė, turime dar
metus-kitus susispausti, kad po to galėtume
džiaugtis geresniu gyvenimu. Jei dabar to
nepadarysime, sako Ministeris, galime nie
kuomet geresnio gyvenimo nesulaukti.
Socialinis draudimas kraštui kaštuoja daug
pinigu, kuriuos reikia iš kur nors paimti.
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Gretai Ašmytei ir
Juozui Baltaduoniui
sukūrusiems lietuviška šeima, graži
ausi sveikinimai
ir
linkėjimai
laimingo ir gražaus gyvenimo.
Post Hill Lietuviai

i

Sveikinu Velykų švenčiu proga,
Lietuviu Jūrininku S-gos Užsienyje,
*
Anglijos skyriaus narius ir linkiu
4
daug tyro džiaugsmo ir ištvermes
4
siekiant užsibrėžtojo tikslo.
4
A. Keblys,
T
L.J.S-gos U. Anglijos Sk.„ . 4
Pirmininkas

Atsiusta Paminėti
Mokslo, Kultūros ir Politikos žurnalas
VILTIS Nr. 1. 48 pusi. Redaguoja Redak
cine Kolegija. Redaktorius B. Gaidžiūnas.
Leidžiamas Pfullingen, Vokietija. VILTIES
kaina Anglijoje 3 ii. Galima
~
užsisakyti
adresu — Pr. Bastys, Ewerby Hostel, Nr.
Sleaford, Lines.
Viliaus Peteraičio, Lietuviškai Angliškas
Žodynas. 579 pusi. Išleistas Vokietijoje.
Leidėjas Mečys Šutkevičius. Kaina nepažy
mėta. Gaunamas adresu — Mrs L. Towns
end, Back 19 Crookes, Sheffield 10.

J. Jankau? “ NAKTIS ANT MORU,”
papildomas kiekis jau gautas Sąjungos
Centre. Kaina 5/-.

Niekas neišdrįso uždaryti balkono, kur
tokia šiurpia mirtimi buvo žuvęs Mazzagrogna. Lavonas tebegulejo neapdorotas.
Kadangi maištininkai, norėdami turėti lais
vas rankas, buvo prie balkono virbės
prisišlieję kuolą su pamautu ant jo pasiun
tinio lavonu, tai pro plevėsuojančias užuolai
das buvo matyti dar vienas lavonas su
apkarpotais sąnariais. Jau visiškai sutemo.
Danguje spindėjo nesuskaitomos žavaigždes.
Tolumoje liepsnojo nup'auti javai.
Kunigaikštis d’Ofena, išgirdės daužymą
duru,'pasiryžo paskutiniai priemonei. Donas
Filipas, iš siaubo netekes proto, tyliai gulėjo
užmerktomis akimis.
Carlettas Grua. su
aprišta galva susigūžė i pati kampa ir ten
tūnojo, kalendamas iš baimes dantimis ir
sekdamas gatavomis iš akiduobių iššokti
akimis kiekviena savo pono žingsni, kiek
viena jo mostą ir judėsi.
Beveik visi tarnai buvo išsilakstė po
aukštus ir rūsius. Tik kai kurie buvo
pasilikę gretimuose kambariuose.
Donas Luigis juos subūrė, trumpa kalba
padrasino ir apginklavęs pistoletais bei
šautuvais, kiekvienam nurodė paskirta vieta
prie palangių ar už. balkono užuolaidų.
Kiekvienas turėjo kiek galima dažniau
šaudyti i minia, tylėdamas kaip žeme ir
neišsikišdamas pirmyn.
— Pradek!
f
Pasigirdo sutartine salve. Donas Luigis
tikėjosi sukelti minioje panika. Pats jis be
paliovos taisė savo ilgus pistoletus ir su
nuostabiu atkaklumu greitai ir nenuilstamai
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“ BRITANIJOS LIETUVIS ”

Brougham Hall

•

Netoli Penrith, prie kadaise didingos
Brougham pilies griuvėsiu, ąžuolu paunksmy, ypač subatvakariais, dabar čia skamba
lietuviška daina. Ne tik toji daina, bet ir
vyrai tuoj visiems patiko. Nors lietuviu
čia nedaug, tik 19, bet stovyklos štabe
užima daug, — veik kiekvienoje ištaigoje
rasi lietuvi ir būsi broliškai priimtas. Kiti
lietuviai dirba žemes ūkyje ir prie meldracijos.
Puošnia stovyklos gamta lietuviai pirmieji
išpuošė akmenėliais, ypač tikrai gražiai
išdėliojo " Vyti,” kas ir kitu tautybių
žmonėms patiko ir jie pradėjo pamėgdžioti
savais variantais.
Vietoj veikias DBLS skyrius ir taip neapsnūdusiems lietuviams primena lietu
viškuosius reikalus. Lietuviu vardas ne
mažiau čia garsus už tu senu, šimtmečiu
ąžuolu ošima. Su pulkais pempių, su kitais
pavasario paukščiais ir šis pulkelis lietuviu
vyru laukia kada irgi gales pakelti sparnus
Tėvynės link.
M.N.

Elmbridge DBLS Skyrius
Jei Tu keliauji šioj plūduriuojaričioj saloj
ir idomaujies bendro likimo broliais, pasuk
Gloucesterio link ir čia išlipęs, pažingsniuok
kiek i šaure ir štai rasi Elmbridge YMCA
hosteli. Jis tebestovi toje pat vietoje, kaip
ir stovėjęs, nuo 1947 metu liepos men.
pradžios. Bet EVW keičiasi ir j u skaičius
mažėja. Sumažėjo ir lietuviai. Dabar čia
gyvena tik 37, iš kuriu 68% priklauso
Sąjungai.
Yra ir apylinkėje gyvenančiu
mūsų tautiečiu, kuriu dauguma priklauso
DBLS Elmbridge skyriui.
Broliai ir Seses, argi mes jau pamiršome
mūsų mamytes ir mokytojo tiek kartu sekta
pašalui . . . Štai ji:
— Tėvas išleisdamas savo sūnusi pasauli,
pasišaukė juos ir paemes šluota davė kiek
vienam atskirai perlaužti. Ir kaipjie nemė
gino, bet ne vienas neiveike jos perlaužti.
Tada tėvas paėmė šluota, paleido ja ir
padavęs pačiam jaunesniam ir silpniausiam
sūnui, liepe sulaužyti po viena rykšte. Sis,
kuris anksčiau net palenkti nepajege, dabar
bematant sutriuškino ja i šipulius. Akivaiz
doje to, tėvas prabilo: “ Mano sūnūs, jeigu
jūs laikysitės vienybes, jus niekas nenugales,
taip, kaip jūs nepajeget sulaužyti šios
šluotos kol ji buvo surišta. Bet jeigu jūs
pabirsit, kaip pabiro ši šluota atleidus jos
ryšius, suklupsit ir prieš menkiausia kliūti
ir būsit lengvai po viena nugalėti.”
Ar ne panašioje padėtyje męs esame
šiandien . . .
Jei ,jau čia užklydai, malonus tautieti,
nepamiršk sutikta lietuvi užkalbinti ir štai
ka išgirsi:
— O ka gi. Gyvenam ir nesiskundžiam,

Svetimoj padangėj sukūrus lietuviška šeimos židini. DBLS Fairwarp skyriaus nari

Į,

p. KOSTA BARCIAUSKA
ir
p, LYDA JOKUBPREIKSAITE
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nuoširdžiai sveikiname ir linkime
gražaus ir ilgo gyvenimo
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DBLS Fairwarp Skyr.
Nariai ir Valdyba.

;l

šaudė. Kadangi maištininku minia stovėjo
beveik čia pat ir visai susiglaudus, tai šūviu
pro šalį beveik nebuvo. Šauksmas, kuris
kildavo po kiekvieno šūvio, drąsino tarnus
ir dvigubino ju uolumą. Maištininku eiles
susvyravo. Daugelis pasileido bėgti, palik
dami ant žemes sužeistuosius.
Tarnai pergales ženklan eme šauktit
— Tegyvuoja kunigaikštis d’Ofena !
Šie bailiai išvydę priešu nugaras, pasidarė
drąsuoliais. Jie nebesislapste ir nebešaudė
kaip pakliuvo, bet išdidžiai iššoko iš savo
priedangų ir šaudė taikydami. Ir kiekviena
karta, kai išvysdavo ka nors krentant,
džiūgaudami šaukė :
— Tegyvuoja kunigaikštis !
Veikiai rūmai nuo apgulimo buvo laisvi.
Aikštelėje dejavo maištininku sužeistieji.
Dar tebeliepsnoja ant žemes deglai ryškiu
spindesiu apšvietė sužeistųjų ir užmuštuju
veidus, atisp’ndejo kraujo klanuose ir šnypšdami geso. Vėl pakilo vejas ir ošė ąžuolu
viršūnėse. Slėnyje lojo šun'es. Apsvaiginti
pergales jausmo išvargę, prakaituoti tarnai
nuėjo pasistiprinti valgiu ir gėrimu. Visi
buvo sveiki ir gyvi. Del tos'priežasties jie
eme be saiko gerti ir kiek imanydam'
linksmintis. Kai kure skaičiavo vardus tu,
kuriuos buvo pašovė, ir net pasakojo, kaip
jie krito, pagražindami savo pasakojimus
ciniška pajuoka. Šunininkas vartojo medži
oklinius posakius. Virėjas gyrėsi, kad savo
ranka nudejes Rocca Purei. Pagirai, vyno
kaitinami vis augo.

nes žinome, kad tik ten gera, kur mūsų nėra.
Sugyvename gražiai, ne tik savųjų tarpe,
bet ir bendroj stovykloj, jos šeimoj. O ji
čia marga.
Prisimename ir vargstančia Tėvynė, —
atiduodame Jai priklausančia auka. Kovo
23 d. nuskambėjusi mūsų solistu daina.
susilaukė gražiausio atgarsio vietinėje spau
doje, mes tuo džiaugiamės, nors kiekvienam
stovyklos lietuviui ir kainavo po 1 švara, o
skyriui net apie penkis svarus. Bet nesigailim ! Priešingai, — jaučiamės morališkai
patenkinti bent kiek galeje prisidėti prie
Lietuvos išgarsinimo.
Šiais metais Lietuvos Nepriklausomybes
paskelbimo šventes 31 metu sukakties proga
buvome organizuotai
įsileisti
kataliku
bažnyčion su savo tautine vėliava. Vietinis
klebonas atlaike pamaldas už Lietuva, už
jos kenčiančius žmones ir pasakė gražu
pamokslą. Už tai gerb. Kelbonui esame
dėkingi.
Nepamirštame ir Tautos Fondo.
Nepamiršo mūsų ir su Misijomis, sustiprindami mus dvasia.
Už tai Tevui
Morkaičiui lietuviškas ačiū.
Taigi, dabar Jus ir aplankėt Elmbridge
skyrių, girdėjote apie jo darbus ir nuotaikas,
tad spręskite patys apie mus.
V. Balėnas

J

Prisikėlimas
Kai Kristus buvo negailestingai prikaltas
prie kryžiaus, nuliūdo apaštalai ir mokiniai.
Kai kurie net suabejojo Kristaus dievybe.
Tačiau Kristaus Prisikėlimo triumfas susti
prino visu dvasia, nes Prisikėlimas apvaini
kavo visa dieviškojo Mokytojo misija. Del
to vėliau šv. Povilas nesyruodamas tvirtino :
— Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai
ne Kristus neprisikele.
O jei Kristus
neprisikele, tai mūsų skelbimas yra tuščias
ir tuščias jūsų tikėjimas (1 Kor. 15. 3).
Prieš Kristaus prisikėlimo triumfą žmo
nėms buvo gyvi klausimai — skausmingi ir
be atsako. Net daugiau-žmones buvo mir
tininkai, pasmerkti bausmei. Jobo arba
Pranašu knygose rašoma apie pasauli gaubi
ančias sutemas. Žmogus, kančių slegiamas
ir liūdesio gaubiamas, negalėjo atsigaivinti

Redakcija yra gavusi nemažai atsiliepimu
iš skaitytoju, kurie pasisako del “ Britanijos
Lietuvyje ” išspausdintos atkarpos “ Vedy
bos.”
Negalėdami ištisai paduoti visu
atsiliepmu, čia duodame ju ištraukas.
Visi laišku autoriai yra vyrai ir visi
prieina vieningos nuomones, kad “Vedybos”
parašytos labai vienašališkai, kad jos teišgiriančios moteris, o vyrai liekasi tikri“ niekadiejai ” ir 1.1.
Štai vienas rašo: “ Mūsų motules visad
mums sakydavo: vaikeli, jei vesi, tai tik
žiūrėk, kad ji būtu gera šeimininke. Žinok,
kad ant šeimininkes pečiu guli trys namo
kertes, o ant vyro tik viena. Iš tolo venk
tos, kuri ilgai lovoje guli ir pusdieni prie
veidrodžio praleidžia. O dukrelei sakydavo :
vaikeli, saugokis tinginelio ir pijokelio.”
Iš visu atsiliepimu išplaukia šioji išvada:
“ Moteris turi būti neapsileidusi, švari,
tvarkinga ir neišlaidi, kad tinkamai sunau
dotu vyro uždarbi. Mes nemegstame mer
gaičių, kurios per daug dažosi ir pudruojąs:.
Jei jau senstelejusi poniute dažosi, tai nieko
stebetino, nes tai jai privalu, kad patikus
savo ar kitam vyrui, o be to, senas daiktas
perdažytas visad geriau atrodo, bet kam
jaunai dažytis ir slėpti savo natūralu groži,
— mes nesuprantame.
Moteris turi būti gera virėja, turi mokėti
baltinius skalbti ir juos išlyginti, kojines
adyti ir t.t. Ne “ princu gyvenimui ” mes
ruošiamės, bet kietam bandymui ir mums
nereikia moters, kuri tesvajotu apie pasakų
karalaičius, apie užburtus turtus. Mums
reikia geros žmonos ir puikaus gyvenimo
draugo, kuris ir laimėje ir nelaimėje būtu ir
liktu ištikimas.
Kurį pakeltu gyvenimo
sunkumus, kuri būtu ne našta, bet paguoda
ir skatintojas sunkiose valandose, Palikite
mums, vyrams, rūpintis materialiniu geriu,
ir kiekvienas rimtas vyras tuo sielosis, bet
jis turi justi, kad jo žmona gyvena šeimos
rūpesčiais, stengiasi būti kartu, dalintis
visukuo, kas gyvenimo kelyje sutinkama.
Mes žavimės švelniomis moterimis, mums
nereikia “ kazoku,” (š:u savybių, ačiū
Dievui ir mes patys turime) mes ieškome
moteryje to, ko mums trūksta, ko mes
neturimešvelnurno ir meiles, lydimos amži
nojo draugiškumo.
Jei moteris stokoja to, prasideda nesugy-

stipresne viltimi, nors jaute, kad “Išganyto
jas mano gyvas.” .
Ir tada pradėjo ryškėti atsakas į sunkuji
žmogaus klausima:
pirmiausia Kristus
įsikūnijo, paskum mirė ir atsikėlė.
Kristaus Prisikėlimas davė atšaka i
žmogu-skausminga klausima:
— Aš prisikėlimas ir gyvybe: kas tiki i
mane, nors ir būtu mires, bus gyvas. (Jon.
11.25).
.. ! ■
. . . Šiandien toks skausmingas ir surikus
klausimas yrakodel Lietuva turi merdėti,
kodėl tremtiniai turi mirti taigose-ir kasyk
lose, kalėjimuose ir požemiuose
Atšaka ryškina Prisikėlimo prasmekai
gėris su blogiu kovoja, kartkartėmis'piktos
jėgos apvaldo žmones ir tėritorijas; nė kirta
blogis pradeda triumfuoti ir, dangstydamasis
filantropijos kauke, eina kaip mirtis.7 J ’
Tačiau Tiesa prisikelia .’ : . po'mėnesiu,
po metu, po šimtmečio.
Prisikėlimas pareikalauja daugybes mirčių
ir dar daugiau auku. O kartais Prisikėlimas
iteigia žmogui, kad žmonių ir tautu gyvata
atsirėmusi i Prisikėlusiojo doktrina, leista
venimas.
Vyras,
nerasdamas šeimoje ne mirčiai, bet gyvybei.
Prisikėlimo triumfas pranašauja ir mūsų
palaimos, pradeda vengti šeimos, ieško
draugu aplinkos, išsiblaškymo. Tada jau Tautos prisikėlimą.
nebetolimas kelias ir iki karČiamos ... O
Pamaldos
'
kas gi kaltas . . . Moteris! Jei ji vien tik
HALIFAX St. Mary’s bažnyčioje pamal
save temato šeimoje, jei tik vien jos kapryzanis teskiriamas visas laikas ir visos dos balandžio 18 d- 1.0 vai. , Bus .palaiminta
pajamos, katastrofa neišvengiama. Tada ir Kaktavičiąus Kazio ir. Grinaites Lydos,
i
Jūsų, gerbiamoji autore, iškeltieji kaltinimai Bernadetos moteryste.
MANCHESTER Sister of Notrę Dame
šoferiams pasitvirtins, nes moteris bus at
stūmusi vyra. Duokite tokiam “ šoferiui ” bažnyčioje pamaldos balandžio 24 d. 10.30
. ' .
i/v "
šeimos palaima, — pamatysite, kad iš šimtu vai. '
miestu, iš toliliausiu kelionių jis skubės
namo, nes tik čia ras poilsi ir paguoda.
. tas
Mes puikiai žinome, suprantame ir įverti savo pasisekimu, renkatės vyrus .
name tas ypatingas sąlygas, kuriose šiandien negeras . . . tas negražus , . . tas netur
Vis nėra to pasakų karalaičio
gyvename. Neretas atsitikimas, kad abu- tingas . . .
vyras ir žmona, turi dirbti. Ir grižus iš ... O žiūrėk praktiškai, dažnai tie ir
darbo vyro pareiga padėti savo žmonai jos negražūs ir neturtingi ir negeri, sukuria
kasdienėje ruošoje. Ji fiziškai silpnesne ir gražiausia gyvenimą, įsitaiso ir išsimuša., nes
todėl mes, vyrai, pilnai sutinkame pasiimti jiems pakankamai užteko energijos gyveni
dali tos naštos ant savo pečiu. Ta’p. Bet mo kovai pakelti. Tada ir iš Jūsų ne viena
tai yra ypatingos sąlygos, padiktuotos gailisi . . . Bet jau po laiko. Ir paklausta
”
susidariusios padėties. Jei Jūs kalbate apie sakosi: “ A . . . dar turiu laiko .
normalia padėti, — mes kategoriškai atme “ AŠ ne kokia, bet ir man ne bile kas “ . .
“ Norėtume iškelti dar viena moters
tame tai. Normaliame gyvenime, jau nuo
neigiamybe, kuri prašyte prašosi pasitaiseno yra padalinti darbai vyriu ir moteriai.
Prikišate mums svetimtaučiu “ garbini simo. Tas klausimas buvo ir Nepriklausomos
mą." Taip, mes matome gerąsias puses pas Lietuvos laikais keltas spaudoje,
_
.. . -gvildentas
kai kurias moteris svetimtautes, bet tas dar ir taip be išvadų paliktas iki šiai dienai,
toli gražu nuo “ garbinimo.”
Mes tik Šiandien yra gera proga ju iš naujo pernorime, kad tuo gyventu ir lietuve, mūsų svarstyti: kiek daug J ūs, moterys, priduosesuo. Lygiai gerai mes pastebime ir ydas date reikšmes rūbams . . . Tu, sese, sutikai
. . . jei jau moteris pradeda daugiau mylėti berneli darbiniais rūbais, jau bandai slap
savo šuni, už vaika ir vyra . . . jei jos stytis nuo jo, vengi. Nemoki vienodai būti
praleidžiamos valandos neproporcingai di nuoširdi jam, kokia esi tada, kai ■ jis
deles ties veidrodžiu, jei jos virtuve nešvari, pasipuošęs . . . Tave baido darbo rūbai
jei jos vienintele pasikalbėjimo tema, su . . . Ar ne ta pačia liga sirgo ir mūsų
grįžusiu iš darbo vyru tėra pinigai pudrai, lietuviškoji visuomene . . . Visi vei*ždavosi
suknelei, dažams ir kitiems niekams, — ačiū i valdininkija, i tarnautojus, kurie, reikia ■
pasakyti, labai dažnais atvejais, gyveno kur
už pasiūlas i tokias vedybas . . .
Su Jūsų teigimu, kad mišrios vedybos kas prasčiau už amatininka.
Taip. Bet
niekad neduos laimes, mes sutinkame. Aišku amatininkas buvo “ nemadoje.” Tas pats
sunku suderinti atskiru tautu papročiai, raštininkėlis ar raštiniiikele vengdavo sukurie taip glaudžiai susieję šeimoje. Jei stikti ar bendrauti su darbininku ar ama
vienam atrodys, kad vyras turi langus tininku. O Vokietijoje ar čia-Anglijoje mes
prausti ir šuniuką išmazgoti, kitam gali pastebime visai ka kita. Čia darbininkas
atrodyti, kad moteris visai nenusimano vir yra lygiai gerbiamas, kaip ir raštininkas, net
tuves daubuose ir net nemoka išvirti . . . pirmieji kiek daugiau. Ar ne laikas ir mums
kopūstu . . .
būtu
persiaukleti ”...
Bet ka mes galime prikišti Jums,
Kitas rašo: “Vedybos — loterija. Jokiais
moterims. Jūs, kol jaunos, didžiuojantes • patarimais ir pamokymais nieko nepeši . ..

Kunigaikštis d’Ofena, tikras tuo, kad jau
bent šia naktį nėra jokio pavojaus, buvo
susirūpinės tiktai tuo, kaip raminti ir guosti
kūkčiojanti Carletta. Staiga viename vei
drodyje atsispindėjo akinama šviesa ir prie
pačiu rūmu, pro pietvakariu vėjo ūžimą,
netikėtai pasigirdo šauksmai. Tuo pačiu
metu ibego keletas tarnu, vos neuždususiu
nuo dūmu apatiniuose kambariuose, kur po
išgertuvių jie buvo kietai sumigę. Jie dar
nebuvo išsipagirioję, netvirtai stovėjo ant
kojų ir nesugebejo sumegsti nei žodžio, nes
ju liežuviai buvo tarytum sustingę. Veikiai
čia susibėgo ir likusieji.
— Gaisras ! Gaisras !
Jie drebėjo susimėtė i krūva, tarsi avinu
banda.
Juos vėl buvo apėmusi baime.
Kieto miego sukaustyta mintis nebeveike, ir
jie nežinojo, kas bepradeti. Neaiškus gresi
ančio pavojaus jausmas dar ju neverte
ieškotis išsigelbėjimo.
Pritrenktas kunigaikštis niekam nesiryžo.
Kai Carlettas Grua pamate, kad i viršutinius
kambarius skverbiasi dūmai ir išgirdo baisu
visa ryjančios ugnies traškejima, jis pakele
toki baisu klyksmą, jog iš sunkaus miego
pabudo donas Filipas ir savo galugalvyje
išvydo mirti.
Pražūtis buvo neišvengiama. Ugnis, išelusio viesuo plečiama augo ir apgaubdama
visus daiktus judria, tekančia ir šnypščian
čia liepsna. Liepsna lengvai sliuogė sieno
mis: štai ji lyžtelėjo išmušalus, pasvyravo
akimirka ties gobelenu lamstais ir, nusi

dažiusį daugybe visokiu spalvų, tūkstančiu
plonu judančiu liežuviu pasiekė audima.
Tarytum kokia dvasia isimete i sienų pa
veikslus : beregint atgijo ninfos ir deives ir
eme juoktis iki šiol negirdėtų juoku; ju
mostais ir pozos sujudo. Akijama liepsna
pradėjo savo pragariška šoki; ji apriete
medinius baldus, kurie tebeišlaikydami
senas formas, igavo ugninius apribus. Rodėsi
kad visi daiktai buvo apdėti granatomis,
kurias visas iškarto padege. Tarytum kažikokiais burtais viskas virto pelenais. Liepsna
ūžė, švilpė, šnypštė tūkstančiais garsu, su
darydama didinga chorą, kuriam netrūko
savotiškos darnos. Šitaip milijonais lapu
šalma giria ir milijonais vamzdžiu gaudžia
vargonai. Pro liepsnojančias sienų angas
jau sviete giedras dangus su savo žvaig
ždynais. Visi rūmai buvo ugnies gaivalo
valioje.
— Gelbėkit mane!
Gelbėkit mane! —
saukė senis, veltui stengdamasis atsikelti ir
jausdamas kaip po juo smenga grindys. Vis
arčiau ir arčiau akinama šviesa . . .
— Gelbėkit! . . .
Nežmoniška pastanga jam pavyko atsis
toti. Jis leidosi bėgti, palinkės pirmyn visu
kūnu ir šokuodamas smulkiais greitais
žingsniais,
tartum
neįveikiamos
jėgos
spiriamas. Jis bego atkišęs priešais save
Šlykščias rankas, kol griuvo, tarsi perkūno
trenktas, tapes liepsnos grobiu, supliuško,
kaip perdurta pūsle . . .
Maištingas minios šauksmas vis didėjo ir
jau nutrenkė gaisro ūžimą. Tarnai, del

SKAITYTOJI

kančių ir siaubo neteke gaivu ir apduję,
pusiau apdegė, šoko iš langu ir krito negyvi
ant žemes. Kas buvo dar gyvas, ta pribaig- v
davo minia. Kiekviena kritimą iš lango
lydėjo padūkę minios šauksmai.
—• Kunigaikšti!
Kunigaikšti! —• eme
šaukti laukiniai žmones.
Ju nebetenkino
tarnu mirtis ,jie norėjo matyti, kaip grius
žemyn tironas su savo meilučiu.
— Ana jis ! Ana jis ! Antai!
— Čia ! Čia ! Mes laukiame tavęs!
— Mirkč šunie! Mirk, šunie! Mirk!
Prie didžiųjų duru visu žmonių akivaizdo
je, pasirodė Luigis degančiais rūbais, jis ant
pečiu neše nejudomą Carletto kūną. Visas
jo veidas buvo taip apdegęs, jog kunigaikšti
vos begalima buvo pažinti; plauku ant
barzdos nebebuvo, galvos- taip pat. .Tačiau
jis drąsiai ženge pro liepsna. Pragariškas
skausmas jam palaike dvasios galia...
Apstulbusi minia akimirka nuščiuvo. Bet
ji vėl iniršusi eme stūgauti, žiauriai lauk
dama, kada žus pati svarbioji jos keršto
auka.
— Čia, čia, šunie ! Mes norime matyti,
kaip tu mirsi !
Pro liepsnų spragejima girdėjo Luigis
paskutinius plūstamus žodžius. Jis sukaupė
paskutines savo jėgas parodyti neaprašomai
paniekai. Paskui atsigręžę nugara i minia
ir amžinai dingo ten, kur su pašėlusiu
įniršimu siautėjo liepsnos.
K
Išvartė P. Povilaitis.
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BRIUSELIS. Belgijos vyriausbye nutarė
paleisti Parlamenta. Nauji rinkiniai ivyks
nustatytu konstitucijoje laiku. Prieš išsiskirstydamas Parlamentas ratifikuos Atlanto
Pakte. Sekančiuose rinkimuose, pirma karta
Belgijos istorijoje, dalyvaus ir moterys.
SOFIJA. Areštavimas Bulgarijos vice
premjero Kostkovo iššaukė žymesnius nera
mumus.
Kostkovas, vienas iš žymesniu
Bulgarijos komunistu, Stalinui nepatiko del
savo " nacionalines " politikos, artimos Tito
linijai. Krašte yra padaryta daug sueminu.
HAGA. Olandijoje susirinkę penki krašto
apsaugos ministerial (penkių Vakaru Sąjun
gos valstybiu-Britanijos, Prancūzijos, Belgi
jos, Olandijos ir Luksemburgo) patvirtino
Vakaru Europos gynybos planus.
ATĖNAI. Graikijoje vyksta labai smar
kios kovos tarp kariuomenes ir partizanu.
Graikijos vyriausbe apkaltino Albanija, kad
ji leidusį partizanams pasinaudoti savo teri
torija iš kurios jie ir pradėję puolimą ant
Graikijos.
. ATĖNAI. Graikijos valdininkai paskelbė
streiką, reikalaudami pakėlimo algų. Vy
riausybe paskelbė mobilizuojanti visus
valdininkus, tuo tikėdamosi išvengti streiko.
MIUNCHENAS. Penki tūkstančiai I>P
susirinkę i Koenigsplatz Miuchene, protes
tavo prieš darbo vergija, koncentracijos
stovyklas ir persekiojimus religijos Rusijoje
bei jos užimtuose kraštuose.
Amerikiečiu
žandarmerija, pavartojusi ašarojančias du
jas, demonstrantus išsklaidė.
BELGRADAS. Tito kalbėdamas Liaudies
Fronto susirinkime pareiškė, kad Kominformas nori iššaukti vidaus kara Jugoslavi
joje. Jis aštriai puolė komunistines partijas
satelitiniuose kraštuose.
SOFIJA. Bulgarijos vyriausybe pasiuntė
protesto nota JTO sekretoriui prieš įnešima
i darbotvarke JTO sesijai svarstymo bylos,
kuri buvo atlikta Bulgarijoje prieš 15
pastorių. JTO sesija, kuri dabar posėdžiauja
New Yorke, apart šios bylos, svarstys ir

kardinolo Mindzenčio byla. Balsuojant ar
klausima įrašyti i darbotvarke, 1 1 balsu
pasisakė už įrašymą ir du prieš (rusas ir
lenkas).
VAŠINGTONAS.
JAV Reprezentantu
Rūmai paskyrė krašto gynybai šiems metams
13.269 milijonus doleriu.
Tai rekordinis
karo biudžetas. Gen. Bradley kalbėdamas
pareiškė, kad jis daugiau nugastauja, jog
karas gailį kilti sekančiais metais, nei šiais.

1949, balandžio 15
'.......... .... ............................ =

NFORMACIJOS

“ Britanijos Lietuvis ” su šiuo numeriu i eina i normalu spaudos darbo bara atsi
daro nauji horizontai tobulėjimui, pletimuisi. Redakcine Kolegija šia proga kreipiasi
i visus žurnalistus, rašytojus, poetus, korespondentus, prašydama nuoširdaus bendra
darbiavimo ir talkos “ Britanijos Lietuviui.“
Atsiminkime, Kolegos, i kad laikraščio
technikine išvaizda dar nėra pagrindinis tikslas, tai yra tik priemone plotui ir talpumui
pakelti, — gi esme glūdi ir turi glūdėti jo turinyje. Nebuvo ir nebus laikraščio, kuris
vien siauro Redakcinio kolektyvo pastangomis būtu įdomus, patrauklus. Laikraščio
įdomumas pasiekiamas tik visu bendromis pastangomis, tik visu nuoširdžiu bendradarbi
avimu, talka. Išnaudokime šia proga ir padarykime, kad “ Britanijos Lietuvis ” būtu
pilnas ir išsamus veidrodis mūsų pastangų, mūsų darbu bei gyvenimo šioje šalyje.
+•
+
Sukaupkime visas pastangas turinio pagilinimui,—tai mūsų visu, plunksnos darbininku
+++♦+++ > >+>>>>>>>»» ++++++++ ♦
garbes reikalas. Gi “ Britanijos Lietuvis,” pagerėjus ekonominiai padėčiai, kiek sąlygos
leis-, neliks kurčias Jūsų pastangoms.
Lietuvos Ministeris p. B. K. Balutis š.m.
Balandžio men. 20 diena išvyksta i Vokietija
“ Britanijos Lietuvio“ formatas paliekamas tas pats. Tai daroma sąmoningai,
kad metu eigoje nepakeitus formato, kuris sudarytu nepatogumu tiems, kurie renka jo
aplankyti didesniu lietuvišku stovyklų.
Tikisi Vokietijoje užtrukti apie 10 dienu.
komplektus.
Kartu su juo vyksta latviu ir estu Minis
“ Britanijos Lietuvio ’’ prenumerata pakeliama. Tai iššaukia gyvenimo tikrove ir
terial.
būtinumas.
Juk mūsų laikraštis buvo pats pigiausias iš visu- (latviu, estu, ukrainiečiu
beį rusu) kitomis (EVW) kalbomis leidžiamu laikraščiu ir neše nuostolius Didž. Britanijos
Sąjungos Centro Valdybą apsvarsčiusi
Lietuviu Sąjungai, kaip leidėjui. Bet prenumeratos pakėlimas nepaliečia tu kurie jau
gauta pranešima, apie sudarymą Mancliesyra apsimokeje už laikrašti. Jiems bus ir toliau ” Brit. Lietuvis ” siuntinėjamas ta
tferyje tarporganizacinio darbo koordinavimo
pačia kaina, kaip iki šiol. Ir tik pasibaigus prenumeratai ir ja atnaujinant, mes
Komiteto, kurio pirmininku yra išrinktas p.
kviečiame visus laikytis naujos prenumeravimo kainos ir neišeiti iš mūsų glaudžios ir
K.
Barenas-Barauskas.
šias pastangas gražiai sugyvenančios skaitytoju šeimos. Atsiminkime, kad nors ir pakelta ” Britanijos
sveikina ir linki darbuose sėkmės.
Lietuvio ” kaina, bet vistiek mes liekame pigiausiu iš visu EVW laikraščiu!
Šis spausdinimo būdas leidžia patiekti skaitytojui naujesnes žinias. Paskutines
Centro Valdybai bendradarbiaujant ir
žinios, gautos Redakcijoje iki ketvirtadienio ryto, jau penktadieni ir šeštadieni pasieks
finansiškai remiant, Vokietijoje leidžiamas mieluosius skaitytojus.
propagandinis leidinys-knyga-“ Genocide.”
Didesniu sunkumu susidaro su nuotraukomis. Anksčiau jos nesukeldavo jokio
Knyga vaizdžiai nušviečia padėti Lietuvos,
per visus okupacijos laikus, gausiai iliustru » galvosūkio, — nepakeldavo atskiro numerio kainos, dabar gi kiekviena nuotrauka,
gaminant klišes, sudaro, žymesnius laikraščio kainos pakilimus ir Redakcija tegalės
ota.
retesnėmis progomis dėti nuotraukas. Bet atsimenant, kad nuotraukos laikraštyje yra
4- 4- 4graži istorine medžiaga, pavaizduojanti mūsų darba ir gyvenimą, tenka ieškoti kom
Lietuviu Sporto ir Socialinis Klubas,
promisines išeities ir siūlyti visiems mūsų Sąjungos skyriams ir foto bendradarbiams,
Lietuviu Klubo patalpose Londone, Victoria
Park Rd. 345a. rengia Velykini pasilinks pasidalinti išlaidas klišiu gamybai tarp Redakcijos ir Jūsų. Kviečiams Skyrius, siunčiant
savo veiklos nuotraukas, bent dalimi prisidkcijos ir Jūsų. Kviečiame Skyrius, siunčiant
minimą, sekmadieni, balandžio 17 d. 8 v.v.
Šokiai iki 12 vai. Bus įvairios pramogos prie kiekvienos nuotraukos po 16/-, jos pagaminimo išlaidu padengimi. Tikime, kad
šokiu metu. įėjimas 2/6. įėjimo bilietus veiklesniu Skyrių kasoms šioji suma nebus per didele, o Redakcijai palengvins pakelti
išlaidas.
prašoma pasaugoti, nes jais vyks loterija.
Turime vilties, kad šia propozicija Skyrių Vadovybes pasinaudos.
4- 4-4Šia proga atsiprašome mieluosius skaitytojus del šio numerio technikiniu bei
Balandžio 23 d. 7 v.v. Londono Moterų
korektūriniu klaidu. Ateityje ju tikimės visai išvengti, bet leidžiant pirmaji numeri,
Draugija ruošia “ Margučiu Baliu.” Šokiu
kuri renka rinkėjai visai nemoka lietuviu kalbos (anglai), to padaryti negalėjome.
metu bus programa.
Tikėdami Jūsų, malonūs bendradarbiai, nuoširdžia talka, su pasiryžimu ir tikėjimu
žvelgiame i ateiti ir esame isitikine, kad “ Britanijos Lietuvis ” pakertės spausdinimo
būda, kartu, bendromis pastangomis, istengs pagilėti ir turiniu.
A. J. Kaulenas,
M. Bajorinas,
(Atviras- laiškas Redakcijai)
M. Šilkaitis,
“
Britanijos
Lietuvio
” Redakcine Kolegija
lietuviu
tautos
atstovybe
—
Steigiamasis
Paskaitęs p. V. D. Vyturėlio straipsni
“ Mūsų Tautos Himnas " (žiūr. “ Išeiviu Seimas.
“-Britanijos Lietuvio” Administracija praneša Gerb. prenumeratoriams, kurie dar
Antra, —- kiekvienas meno kūrinys, taigi
Draugas " Nr. 14), kur straipsnio autorius
nepratese savo prenumeratos, kad šis numeris yra paskutinis. Atnaujinąnt prenumerata,
trumpai-drūtai, taip siūlo susitvarkyti su ir Lietuvos Himnas, nuo suklastojimo yra
prašome laikvtis naujos prenumeratos kainos.
mūsų Himnu: vietoje “ Tegul saule Lietu apdraustas baudžiamaisiais Įstatymais; ir
ADMINISTRACIJA.
vos " (kaip yra parašęs Himno autorius dr. priėmus siūlomąjį pakeitima tuo sąmoningai
V.
Kudirka), įrašyti — “Tegul Dievas būtu padarytas nusikaltimas.
Jei kam mūsų Tautos Himnas, išgyvenęs
Lietuvos.“ Iš principo ir aš nieko prieš
gali laisviau atsipūsti, —laimėjimas išrodo
(atkelta iš 1 psl.)
neturėčiau, kad Dievas turėtu būti minimas audru ir kovu periodus, pradeda šiandien
Lietuvos Himne, bet prieš priemones ir nebepatikti, tiems galima būtu duoti tik nežinomu priežasčių tai atšaukta ir štai tikras. “ Kovas ” savo žaidimu žavi, tiesiog
metodus, kuriais tas bandoma padaryti, viena patarima: palaukti iki mes grišime i balandžio 9d. Manchesterio YMCA saleje nebeduoda Nottinghamuį nei atsikvėpti, nei
stipresni
gynima.
Jau
noriu protestuoti, kaip prieš neleistina laisva tėvynė ir ten išsirinkę demokratiniu buvo atliktas Anglijos Krepšinio Pirmenybių suorganizuoti
Lieka tik dvi
keliu tautos atstovybe, atsiklausime jos, nes pusfinalis, — susitiko du didžiūnai : Man “ Kovas ” veda 21:12.
dalyka, ypač šiuo metu.
rezultatas didinamas — 23:12.
Plačiau nesigilindamas i p. V. D. Vyturėlio tik ji tegalės nustatyti privaloma visai chesterio “ Kovas ” ir Nottinghamo YMCA. minutes,
“ Kovas ” pradeda rungtynes savo senąją Nottinghamas išnaudoja gynimo klaida ir
išvadžiojimus, aš tik viena norėčiau pažy tautai Himną. Ir jei dabartinis Himnas
mėti, kad Lietuvos Himną priėmė ne vienas nepatiks. Seimas gales paieškoti naujo priešo pažinimo taktika : ieškoma priešo rezultate švelnina iki 23:14, kuo ir baigia
koks asmuo, bet demokratinis Lietuvos teksto Himnui, tuo garbingai būs išvengta silpnosios vietos, nesistengiant kovoti del mos rungtynes.
“ Kovas “ šiose rungtynėse parode, kad
Respublikos Seimas (1918m) balsu dauguma, kūrinio klastojimo, liksime su švaria sąžine rezultato. Pirmąjį krepšį “ sodina ’’ kovietaigi, išreikšdamas lietuviu tautos valia ir galėsime turėti nauja Himną, jei tas jau čiai, pridedami tuoj dar viena. Nottinghamo yra neabejotinai viena iš geriausiu Anglijos
kairysis kraštas (vienas iš geriausiu Anglijos krepšinio komandų.
turėti' toki, o ne kitoki Himną. Tai yra nebetinkamas . . .
žaidėju) švelnina iki 4:2.
“ Kovas ”
“ Kovo " sudėtis: Glatkauskas 9. Puzinas
Lietuvos turtas ir jis privalo išlikti toks,
išnaudoja
bauda
ir
veda
5
:2.
Nottinghamas
4.
Dargis 4. Butkus 6. Steponavičius 0.
M.
Mikuckis
.
koki mums, kaip testamentą, yra palikusi
įmeta bauda — 5:3. Glatkauskas kelia 7 :3. Kakeranas 0.
Nottinghamiečiai vėl lygina 7:5. “ Kovo ”
Tuo būdu lietuviškasis “ Kovas” iženge
Per pasikalbejima su spaudos atstovais jie bauda—:8:5. Dargio gražus metimas ir i Anglijos krepšinio pirmenybių finala,
pareiškė, kad Sovietu Rusija turi sukoncen rezultatas 10:5. Nottinghamas nenusimena įvykstanti Londono Wemblež stadione bir
travusi virš 300.000 vyru armija Lenkijoje, — 10:7. Nuo to laiko prasideda aštresne želio men, tuo išgarsindamas Lietuva ir
pasiruošimui pulti i Vakarus. Tas puolimas kova, tačiau, nei vienai pusei nesiseka lietuvius Anglijos sportininku terpe. Lin
energingajam
“ Kovo ”
vienetui
gali prasidėti dar šiais metais. Jie yra mate pakelti rezultato ir 10:7 baigiamas pirmas kime
gražiausios
sekines
finale.
Tai
tikrai
puiki
kėlinys?
didelius
raudonosios
armijos
manevrus
AMERIKA ŽADA GINKLU EUROPAI
Antras kėlinys pradedamas Nottinghamo reprezentacija lietuviškojo sporto, kartu
Baltijos- pajūryje, kur buvo vartojami tan
Siaurės Atlanto Pakto valstybes Europoje, kai ir lėktuvai. Ypatingas kariuomenes bauda 10:8. “Kovas” pradeda suplanu duodanti ir Lietuvai gražios garbes — lietu
Britanija, Prancūzija, Belgija, Olandija,
sukoncentravimas pastebimas vakaru Lenki otąjį puolimą. Rezultatas staigiais šuoliais viškas vientas pa-irodys garsiajame Londono
Liuksemburgas, Norvegija, Danija ir Italija, joje, prie Vokietijos sienos ir visi keliai ir kyla “ Kovo ” naudai — 12:8, 14:8. Not Wembley stadione !
kraipėsi i JAV atskiromis notomis, prašy tiltai, vedantieji i vakarus skubotai taisomi tinghamas švelnina 14:10. “Kovas“ vėl
Mūsų turimomis žiniomis, “ Kovo ” var
damos pagalbos, suorganizuojant bendra ir platinami. Lenkijos kariuo mene liko uždeda. Vyksta graži ir permaininga kova. žovu finale, visai galimas dalykas, bus
apsaugos programa. Valstybes Sekretorius išvalyta nuo nepageidaujamu ir prisiųsta Esant rezultatui 16:12, Puzinas daro du Londono latviu komanda, šiuo metu turinti
atsake palankiai ir pareiškė, kad tuo reikalu daugiau rusu komisaru.
puikius metimus ir nuo šio laiko žiūrovai žaisti pusfinali su Cardiffo krepšininkais.
bus patiektas Kongresui įstatymo projektas.
4-4
4
Kiek liečia karine pagalba, Sekretorius
pakartotinai pareiškė, kad JAV-bes pasi SVARSTOMAS ITALIJOS KOLONIJŲ
rašydamos Atlanto Pakta ne vien tik KLAUSIMAS
formaliai suteikė garantija Europai prieš
JTO New Yorke pradėjo svarstyti buvusiu
agresija, bet kad jos ir efektyviai parems Italijos kolonijų Afrikoje klausima. Pirmu
Vėl galima gauti Lietuviška i-Angliška
Europos valstybes.
kartu po karo, buvęs priešas gavo leidimą
ir Angliškai-Liętuviška žodyną. Pew
Naujasis JAV-biu
Štabo
viršininkas pats dalyvauti posėdžiuose, stebėtojo roleje.
tress
’o
ir Gerico,
kaina — 10/6,
pareiškė, kad Atlanto Pakto tikslas yra Grafas Sforza, Italijos užs. r. ministeris,
persiuntimui 9 penai. Siunčiame ir
apginti Vakaru Europos valstybes nuo oku apeliavo i Jungtines Tautas, prašydamas
apdėtu mokesčiu. Pasiūlome įvairias
pacijos, o ne jas tik vėliau išvaduoti. Juk gražinti Italijai jos buvusias kolonijas.
mokslines
literatūros,
technikos,
negalima tikėtis, kad kuri nors valstybe Italija turinti gerai paruošta kadra kolonistu
medicinos ir kitais klausimais, anglu,
sutiktu kariauti jei ji iš anksto žinos, kad bei įvairiu techniku, kurie laukia momento
vokiečiu
ar prancūzu
kalbomis.
jos apgynimas yra negalimas. Dėlto JAV- pradėti darba. Ministeris pažymėjo, kad
Rašyti, pridedant pašto ženklą atsa
bes turi turėti galingas oro pajėgas Europoje Italija savo pogariniu elgesiu išpirkusi
kymui, šiuo adresu:
ir Europos valstybes turi būti gerai Mussolinį padarytus nusikaltimus ir esanti
apginkluotos, kad galėtu atremti bet koki pasiryžusi dirbti bendram žmonijos labui.
MODERN BOOK DISTRIBUTION,
MARGUČIU BALIUS
puolimą.
257a, Fulham Road,
Niekas tačiau nesitiki, kad visos buvusios
Sv.
Onos
Moterų
Draugija rengia tradicini
Prezidentas
Trumanas
jau
perdavė kolonijos bus .Italijai sugražintos. Prancūzija
London, S.W.3.
Margučiu Baliu. Balius ivyksta šeštadieni,
Atlanto Pakta Kongresui ratifikuoti. Lau karštai remia Italijos pretenzijas, tačiau
balandžiai ir menine dalis prasideda 7 v.v.
kiama ilgu debatų, nors del rezultatu ir JAV, Britanija, žiūri i tai kiek šalčiau. Iš
Bus skinamos trys premijos už gražiausius
neabejojama, tačiau jo ratifikavimas gali viso Italija dabar neturį resursu, kad galėtu
Audžiami moteriški tautiniai rūbai. Kreiptis atneštus margučius. Šokiai prasideda 9 v.v.
nusitęsti iki birželio menesio.
tinkamai išnaudoti kolonijas ir jos reikala šiuo adresu: J. Benetis, 1, Chesham St., įėjimas 4/-, bilietai isigijamį iš anksto,
vimai yra daugiau garbes klausimas. Gr. Horton Rd., Bradford, Yorks.
4
4 4
įėjimas tik -į šokius 1/6.
Vakarai sutinka gražinti Italijai Somalija,
SOVIE I AI RUOŠIASI PUOLiMUi SAKO kur gyventojai yra ne taip griežtai nusistatė
PABEGE LENKAI
prieš italus. Lybijoje reikalai yra kitoki.
Du lenkai, kurie priklau e Lenkijos po Čia Britanijos yra pažadėjusi arabams, kad “ VILTIS ”—-mokslo, kultūros ir politikos Anglijoje gyvenantis Jonas Masteikis prašo
grindžio kariuomenei,
kariaujant prieš jie niekad nebus atiduoti italu valdžiai. žurnalas. Didelio formato, gausiai iliustruo mas atsiliepti švogeriui Antanui Kalinaus
nacius, nesenai pabėgo iš Lenkijos ir atvyko Todėl Britanija pati norinti, bent laikinai, tas, daug aktualios medžiagos. Atskiro Nr. kui, Ippinghausen 117, Uber Kassel 7,
i Vaš ngtona. Vienas iš ju Stanislav Bančik, pasiimti Cirenaika, kol gyventojai bus kaina 3 šil. Platintojams daroma nuolaida. L'.S.A. Zone, Germany.
buvo ūkininku partijos-’ vicepirmininku ir paruošti nepriklausomybei. Britanija taip Su užsakymais kreiptis i “ Vilties " atstovą
Printed by the Dragon Press.
kitas — Stanislav Voičik, buvęs tos pačios pat sutiktu paimti savo globon ir Tripoli- adresu -— P. Bastys,- Ewerby Hostel. Nr.
49-51, John Street, Luton.
partijos gen-sekretorium.
anija, tačiau to ji ne labai nori
Sleaford, Lincs.
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