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GERBIAMAM SKAITYTOJUI
Nuo pačios jo pasirodymo pradžios biuletenio 

formėje “Brtanijos Lietuvis,, reguliariai lankė savo 
skaitytojus, nors sąlygos buvo ir labai vargingos. Jis 
keitė savo rūbą, keitė turinį, keitė išvaizdą, bet liko 
ištikimas savo skaitytojams.

“Britanijos Lietuvis,, ir toliau žada neapvilti 
savo draugų. Sunkios gyvenimo aplinkybės privertė jį 
vėl pakeisti išvaizdą ir sumažėti. Emigracija taip skau
džiai palietė mūsų laikraščio materialę pusę, kad jis 
buvo priverstas drastiškai sumažinti išlaidas tikslu iš
saugoti savo gyvybę. Sąmata buvo padaryta, imant 
pagrindan 2000 skaitytojų, gi šiandien jų vos pusę turi
me, ir dėlto laikraščio deficitas jau yra pasiekęs septintą 
šimtą svrų. Kiekvienam sveikai galvojančiam turi būti 
aišku, kad DBLS tokių nuostolių negali pakelti ir dėl
to atsirado reikalas jį revoliuciniai pakeisti, kaip leidimo 
taip ir redagavimo atžvilgiais.

Priežodis sako, kad nėra nieko blogo, kas ne
išeitų į gerą. Ir šis pakeitimas turi teigiamų pusių. 
“Britanijos Lietuvis,, nuo šio numerio yra spausdina
mas savoje lietuviškoj spaustuvėlėje, kuria įsigijo Lie
tuvių Namų Akc. B-vė. Išleisti pinigai palieka lietuviš
koj kišenėj, savi žmonės gauna darbą spaustuvėj. Šiuo 
metu “Br. Lietuvis,, renkamas rankomis.

Todėl šis ir keli ateinanti numeriai atrodys 
skurdžiai. Turime tačiau viltį, kad tai bus tik pereina
mas laikotarpis. L. Namų B-vė aktyviai tiria reikalą 
spaustuvės praplėtimui ir tikimasi, kad tas bus galima 
padaryti. Už laikiną laikraščio sumažinimą atsiprašome 
visus gerbiamuosius skaitytojus ir tikime, kad jie su
pras ir tinkamai įvertns susidariusią būklę ir būtiną 
reikalą išlaikyti mūsų kolonijos organą.

Mes drįstame net kreiptis į visus tautiečius 
prenumeratorių skaičiaus padidinimo reikalu. Iš pa
viršiaus tas gali atrodyti per daug įžūlu, prašant naujų 
skaitytojų, kada laikraštis yra sumažinamas nekeičiant 
jo kainos. Įsigilinus į reikalo esmę, jis tačiau atrodo 
kitaip. Nė kiek neabejojame Britanijos lietuvių patrio
tiškumu ir tinkamu lietuviškų reikalų įvertinimu. Gi 
“Britanijos Lietuvis,, gali kliūtis nugalėti, atsistoti ant 
tvirtesnių pamatų ir padidėti, tik gaudamas tautiečių 
paramą, turėdamas daugiau skiatytojų. Prenumeratorių 
skaičiaus padidėjimas taip pat palengvins laikraščiui 
kelią į jo padidinimą ir gražesnę išvaizdą.

Be to, esame pasiryžę turinio atžvilgiu jį pa
daryti įvairiu, įdomiu laikraščiu, kuris vestų toleran
tišką DBLS-gos liniją ir kuriame tikrai atsispindėtų 
mūsų kolonijos veikimas ir gyvenimas. Esame pasiryžę 
jį padaryti tikru Britanijos lietuvių kolonijos organu 
ir kviečiame visus, kas gali bent kiek valdyti plunksną, 
mus remti raštais, straipsniais, korespondencijomis, 
ir p. Ypatingai prašome visus iki šiol mus “B.Lietuvio,, 
bendradarbius ir toliau mus taip pat uoliai remti.

“Britanijos Lietuviui ,, redaguoti nuo šio nume
rio Centro Valdyba laikinai paskyrė Redakcinę Kolegiją 
iš trijų asmenų. Laiškus Redakcijai adresuoti p. M. 
Bajorino vardu. Skaitytojai bus mūsų darbo teisėjai. 
Nuo savo pusės galime tik pridėti, kad imamės to 
darbo su geriausiomis intencijomis, visu nuoširdumu, 
ir pasiryžimu, kiek sugebėsime, mūsų laikraštį tobu
linti ir didinti savo priemonėmis. To pačio mes laukia
me iš skaitytojų ir bendradarbių. Bendromis jėgomis 
atsieksime užsibrėžtų tikslų.

Redakcinė Kolegija.

IŠVAŽIUOJANČIŲJŲ ABEJOJIMAI
Sparnus pakėlę emigracijai lietuviai paskutiniu 

laiku pradėjo abejoti dėl pasirinkto žygio naudos. Vis 
dažniau kartojamas posakis ,,ten gera kur mūsų nėra“.

Šito priežastimi, atrodo, yra netikros žinios, pa
siekiančios šį kraštą iš Kanados ir kitur. Darbo 
gavimas esąs ten pasunkėjęs. Tūli pradeda gailėtis 
palikę Britaniją, kas galima spręsti iš gaunamų laiškų. 
Yra jau ir tokių faktų, kad išvažiavęs prieš kelis 
mėnesius Kanadon, šiuo metu rašo paliktajam fabri
kui, užklausdamas, ar jis bus vėl priimtas darbovietėn, 
jei jam pavyksią sugrįžti-

Norį dalyvauti spaudos baliuje - staliukus kvie
čiami užsisakyti iš anksto. Keturiems asmenims sta
liukas - 10 š. Rašyti - Lietuvių Namai, Spaudos 
baliaus rengėjams.

ATPIGS ATOMINIŲ BOMBŲ GAMYBA.

Senatorius McMahon, pirmininkaująs Atominės 
Energijos Komisijoje, reikalauja masinės atominių 
ginklų gamybos tikslu apginkluoti galingą atominę 
armiją, jūros ir oro laivynus. Savo kalboje, pasakytoje 
senate, McMahon pareiškė, kad masinė gamyba įgalintu 
sumažinti atominės bombos išlaidas iki tiek, kiek šiuo 
metu kaštuojąs vienas tankas.

REFERENDUMAS AUSTRALIJOJE 
DĖL KOMUNISTŲ

Australijos vyriausybė pralaimėjo referandumą ko
munistų partijos uždarymo reikalu. Vyriausybė norėjo 
gauti žmonių sutikimą konstitucijai pakeisti ta pras
me, kad parlamentas turėtų teisę uždaryti komunistų 
partiją. Komunistų partija buvo paleista 1950m. aktu, 
kurį vyriausias teismas rado neteisėtu.

Referendumui nepavykus, min. pirm. Menzies pa
reiškė: “Atrodo kad, mano kovoje su komunistais, 
viena mano ranka bus pririšta. Tačiau aš noriu, kad 
visi australai ir komunistai žinotų, jog aš ir toliau 
kovosiu prieš komunistus,,. Opozicijos vadas dr. 
Evatt'as yra kitokios nuomonės tuo reikalu: “Austra- 
ijos žmonės pasmerkė Menzies'o mėginimus, pasiimti 
totalitarinių galią. . . Viso pasaulio demokratai del to 
didžiuosis...

KOMUNISTAI NUSILEIDO
Paskutinis rytų Vokietijos min. pirm. Grotewohl'o 

pasiūlymas vakarų Vokietijai yra aiškus nusileidimas, 
turint dėmesy ankstyvesnį tuo reikalu pasiūlymą. Ta
da Grotewohl'as reikalavo, kad rytų ir vakarų Vokieti
jos turėtų po lygiai atstovų Tautinėj Taryboj. Šitas 
reikalavimas dabar yra išleistas ir tik reikalaujama 
laisvų rinkimų visoj Vokietijoj.

Iš paviršiaus tas atrodo tvarkoj, tačiau dabar 
jau visi žino, ką reiškia laisvi rinkimai komunistų 
kraštuose. Del to vak. Vokietijos kancleris dr. Ade- 
naueris pasiūlymą atmetė, pakartodamas ankstyves
nius reikalavimus, duoti pirmiau laivę visiems vokie
čiams ir visoms partijoms.

Kyla klausimas, kodėl komunistai vėl mėgina 
flirtuoti su Vakarų Vokietija ir daro net nuolaidas. 
Manoma, kad tai yra del numatomos sudaryti su vak 
Vokietija sutarties, ir jos apginklavimu. Komunistai 
mėgina tam pakišti koją, kas jiems tačiau nesiseka.

PIRKĖJŲ STREIKAS
Ministeris Dalton'as pareiškė, kad prekybinin

kų pasipiktinimas, kurį sukėlė jojo raginimas susi
laikyti pirkti drabužius, atnešęs gerus vaisius. Jau 
dabar viena po kitos stambios firmos skelbia kainų 
sumažinimą visai eilei medžiagų ir drabužių.

Šiuo metu pirkėjų streikas persimetė į avalynę. 
Tikimasi, kad šių prekių kainos sumažėsiančios.

DIPLOMATŲ PASIKEITIMĄ
Britų ambasadorius Maskvoje, Sir David Kelly, 

pasitraukė iš savo pareigų. Naujuoju ambasadoriumi 
paskirtas Sir Alvary Gascoi e, buvęs Britų atstovas Ja
ponijoje.

GIMTASIS SODŽIUS

KARALIUS SVEIKSTA
Po sėkmingos operacijos Britanijos Karaliaus 

Jurgio VI sveikata gerėjanti.
Prieš operaciją ir operacijos dieną žmonių minios 

stovėjo prie Buckingamo Rūmų iki vėlyvos nakties, 
laukdamos gydytojų sveikatos biuletenio žinių.

Gautos iš visų Commonweltho kraštų ir kitų 
valstybių telegramos, reiškiančios susirūpinimą Kara
liaus sveikata ir linkinčios greitai pasveikti. Visų reli- 
gij ų bažnyčoise buvo atlaikytos pamaldos už Karaliaus 
sveikatą.

Spalio 2 d. Princesė Elizabeth turėjo vizituoti 
Kanadą. Tenykštė spauda rašo, kad dėl Karaliaus 
ligos ši kelionė turėsianti būti atidėta.

TEISINĖS PABĖGĖLIŲ PADĖTIES 
KONVENCIJA

Šios konvencijos pilnas tekstas yra jau pasiekęs 
Londoną. Konvenciją paruošė ir priėmė ONZ. Ji įsi
galės, kai ją ratifikuos šešios valstybės. Nėra abejonių, 
dėl D. Britanijos ratifikavimo, tik ryšy su parlamento 
rinkimais, šis reikalas gali šiek tiek užtrūkti.

Konvencija turi didelės svrbos pabėgėliams, at
seit mums.

Kas yra pabėgėls? Pagal konvenciją tai 
asmuo, kuris karo įvykių iki 1951 m. pasėkoje atsidū
rė uš savo krašto ribų ir nenori, arba negali naudotis 
savo krašto globa dėl grąsomo qersekiojimo už qri 
klausymą tam tikrai rasei, tikybai, tautybei, dėl vi
suomeninės padėties arba politinių įsitikinimų.

Šis apibudinimas, kaip matom, gerokai skiriasi 
nuo pirmykščio UNRRA skreeningų praktikos.

Pabėgėlio pareiga respektuoti gyvenamo
jo krašto įstatymus.

Pabėgėliams užtikrinama tikybos lais
vė, leidžiama kurti savas apolitines organizacijas.

Svarbus yra nuostatas dėl teisinės padėties. Pa
bėgėlių reikalai bus sprendžiami pagal britų teisę. Iki 
šiol visa eilė klausymų buvo rišami pagal pabėgėlio 
krašto įstatymus. Taip pa v, pilnametystė, tėvų teisė, 
globa, įsūnijimas, moterystė, palikimas, buvę sprendžia
mi pagal Lietuvoje veikiančius įstatymus, dabar bus 
tvarkomi britų įstatymais.

Pabėgėliai galės kreiptis į britų teis
mus ir iš jų nebus reikalaujamas užstatas (kaip tai 
yra D. Britanijoj ).

Konvencija numato administracinę pagalbą pabė
gėliams. Tai liečia daugiausia doknmeutų paruošimą. 

Darbo, maisto, drabužių ir buto racionavimo, ap- 
švietos, socialiuės globos atžvilgiu pabėgėliai prilygina
mi gyvenamojo krašto piliečiams.

Už sunkius nusikaltimus konvencija leidžia pa
bėgėlius pašalinti iš gyvenamos valstybės, ypač jei jie 
yra pavojingi valstybei.

Konvenciją ratifikavus mums teks arčiau su ja 
susipažinti.

GRAIKIJA IR TURKIJA PRIIMTOS Į AT
LANTO PAKTO SĄJUNGĄ

Pereitą savaitę pasibaigusi Atlanto Pakto vals
tybių konferencija vienbalsiai nutarė priimti Grai
kiją ir Turkiją. Svarstant šį reikalą sunkumų buvo 
sutikta iš Norvegijos ir Danijos.

Šis nutarimas turės būti visų Pakto valstybių 
parlamentų patvirtintas.

VĖL PABĖGO.
Šeši lenkų jūrininkai pabėgo iš laivų, įplaukusių 

į D. Britanijos uostus. Jie visi gavo azylio teises.
AR APLEIS ANGLAI ABADANĄ?

Vienos savaitės bėgyje 350 britų technikai tu
rės aplesti Abadaną. Premjeras Mossadekas pareiškė, 
kad šitokį sprendimą persų vyriausybė, kai įsitikino, 
kad derybos galutinai nutrukusios.

Šiuo metu Anglų vyriausybė nuspręs, ar jėga lai
kytis Teheran, ar nusileisti persams?

Šiomis dienomis Londone prasidėjo Commonvvealt- 
ho kraštų konferencija žaliavų klausimu. Konferencijos 
tikslas — rasti būdus, užtikrinančius prieinamomis kai- 
jomis žaliavų pristatymą visoms Dominijoms ir koloni- 
noms.

Bonn'oje prasidėjo derybos tarp alijantų ir vokie
čių atstovų. Derybų tikslas — sudaryti sutartį, remian
tis užsienio reikalų minisferių konferencijos Naujorke 
nutarimais.

Leeds katalikų vyskupas ir lietuvių geras draugas, 
Mons. J. C. Heenan, įspėjo tikinčiuosius saugotis nuo tam 
tikros darbo partijos grupės, kuri kartais vadina save 
kairiuoju sparnu. Jiems neturėtų būti leista paimti par
tijos kontrolę. — “Vyrai ir moterys, kuriuos aš turiu 
galvoje,, — sako Mons. Heenan, — yra komunistai, tik 
jie taip savęs nevadina.
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Kol mes gyvensime svetur, kol svajosime apie 
savo kraštą, kada nors numetantį nelaisvės pančius, 
tol mūsų didžiausias rūpestis bus kaip nors pravargti 
tremties sunkumus, kad nors kasdienės duonos užtektų.

Tačiau šitas gyvybinis rūpestis pavirsta chronine 
liga, jeigu nesistengiama pakelti galvos aukščiau ir 
pramerkti akis darbams, kurie ne tik uždarbį neša. 
Numojęs ranka dvasiniam pasauliui, žmogus aistringai 
statydinasi tiktai materialinius rūmus, kuriuose pama
žu pradeda trokšti.

Jei kada nors atsivers geležinė uždanga ir visi 
keliai į Lietuvą bus atviri, dairysimės, ką galėsime 
pasiimti su savimi, kad atsilygintume gimtam kraštui 
už aną žemės saują, stiprinusią mus sunkiausiose vie
natvės valandose. Jei kas paims su savimi kokius a- 
mato įrankius, jei kas parsigabens kokią ūkio ar su
sisiekimo mašiną, — be abejo, bus gerai. Tačiau bus 
taipgi gera, jei galėsime su savimi parsinešti Tėvynės 
ilgesiu nuaustus ir laisvės sijomis išpuoštus dvasios 
kūrinius.

Czeslaw Milosz, gabus lenkų rašytojas, kuris nese
niai „išsirinko laisvę”, savo išpažintyje, pavadintoje 
”Ne”, rašo:

—Socialinė rašytojo pozicija liaudies demokrati
jos kraštuose yra labai gera. Vakarų kraštų rašytojai 
negali įsivaizduoti globos, kokią užtikrina jiems vals
tybės, valdomos pagal leninizmo - stalinizmo principus. 
Rašytojas ten gali pasiaukoti išimtinam literatūriniam 
darbui, kuris atneša jam pajamas mažiausiai lygias 
aukščiausių dignitorių algoms, o paprastai dar aukš
tesnes...

Tačiau reikia žinoti, kad jeigu tokios „demokrati
jos” kraštuose rašytojai ypatingai aprūpinami, — iš jų 
ir reikalaujama. Apie tai toje pačioje išpažintyje 
skaitome:

— Rašytojo privilegijos yra išdava fakto, kad 
pakankamai yra suprantama žodžio galia...

Reikia tiktai pridėti, kad ten tik toks žodis ver
tinamas ir apmokamas, kuris „auklėja" skaitytojus le
ninizmo stalinizmo dvasioje: jokios laisvės rašytojas 
ten neturi.

Jo pavardė gali būti didelėmis raidėmis spausdi
nama pirmuose laikraščių puslapiuose ir populiarinama 
per radiją. Vistiek jis dreba prieš tuos, kurie stovi 
už jį aukščiau hierarchijoje, tai yra prieš marksizmo 
filosofus, sudarančius partijos viršun ę (nesvarbu; ar jis 
pats priklauso partijai, ar ne). Tie išminčiai traktuo
ja jį taktine neapykanta: yra naudingas, bet yra tik 
priemonė...

— ... Išminčių neapykanta rašytojui turi gilų pa
grindimą. Jie žino. Jis yra tas, kuris turi tą žinoji
mą apvilkti žodžiu, išmokiusiu jį. Nustatoma, kad 
rašytojo dalykas nėra mąstyti, bet suprasti.

Štai kokio tipo kūrinių masiškai gaminama Lie
tuvoje, štai kokiose sąlygose gyvena dabar komuniz
mui tarnaują Lietuvos rašytojai. Gal dėlto su pagrin
du Italijos laikraščiuose rašoma, kad Tilvytis pasidaręs 
tikru milijonieriumi, stengdamasis ne mąstyti, o sup
rasti Kompartijos reikalavimus.

Kitokios sąlygos yra lietuvių rašytojų, kurie gy
vena tremtyje.

Visų pirma jie negauna jokio specialaus atlygini

A. KALNIUS.

NAUJIENŲ

LEGENDA
Niekas nežino, kada tai galėjo būti, tačiau 

tai buvo tais laikais, kada Lietuvos šalį girių girios 
supo, upių upės raizgė ir gilūs ežerai didžius plotus 
dengė. Tai buvo vieną vasarą, prie vieno iš giliųjų 
ežerų, išsidriekusio pagal Žaliosios girią ir anuo metu 
besijungiančio net su Rimiečio ežeru. Dabar tuodu 
ežerus skiria platus žemės ruožas, kuria me išdygo ne 
keli dideli sodžiai. Šis ežeras yra vadinamas Naujie
nų Ežeru. Šiuo vardu jis buvo pavadintas dėl dauge
lio apie jį pasakojamų legendų, padavimų ir kitų 
nutikimų. Dauguma tų legendų išgaravo iš žmonių 
atminties, kaip ir pats ežeras pamažu sekė, sekė ir 
pastaruoju metu jau beveik visai baigia išnykti. Vie
na, tačiau, legenda pasiliko senų žmonių atmintyje 
iki šių dienų.

Naujienų Ežero vakariniame gale yra aukštu
ma, ant kurios krašto telkšo nedidelis vandens lopas. 
Čia kažkada būta kito nedidelio ežerėlio, nuo senų 
senovės vadinamo Žervynu. Dabar jis yra visiškai už
akęs, pilnas aukštų kupstų, apaugusių gailių ir girčių 
krūmokšniais. Tik vakariniame jo šone dar tebeblizga 
maža, gili juodo vandens balutė, tarytum plikė tarp

mo, o dažnai nė minimalinio honoraro; O gyventi rei
kia. Dėl to jų jėgos įkinkytos į fizinį darbą, kad tu
rėtų pastogę, valgį ir drabužį.

Maža to: kaip A. Vaičiulaitis tvirtina, lietuvių vi
suomenė ne tik nesistengia padėti saviems rašytojams, 
bet ne kartą džiaugiasi* kad jie turi prakaituoti prie 
darbo. Girdi, jei įmanytų, net Maironį iš karsto prikel
tų ir paprašytų dirbti iki 12 valandų per dieną...

Nepaisant to, mūsų rašytojai tremtyje turi laisvę 
mąstyti, samprotauti ir kurti. Dar daugiau: jie jaučiasi 
įpareigoti būti anais, senovės kriviais, kurie žadina 
tautiečių tautinę sąmonę, uždega jų valią, veda į kovą 
dėl didžiausios vertybės — laisvės.
Panaudodami savo poilsio sunkias ir trumpas valandas, 
tarnaudami laisvės ir tiesos sargyboje, rašytojai ne 
kartą jaučiasi vis dėlto vieniši, nepastebimi, užmirš
tami.

Su anglų rašytoju Graham Greene galima klausti:
— Kas buvo labiau vienišas nei jis?... O vis dėl

to tai nusėdo vienatvė, kaip draugas, su kuriuo nerei
kia kalbėti. Jam atrodė, kad dar niekuomet nebuvo 
toks vienišas...

Tačiau ir ta vienatvė, tas apleidimas grūdina, jei 
degama tikra kūrybos ugnimi. Tas pats G. Greene 
kitoje vietoje sako:

Kokie kvaili esame, kad bijome vienatvės...

J. K u z m i c k i s.

BRADFORDO TEATRO PLANAI
Kas turėjo progos matyti Bradfordo Lietuvių Ko

lonijos teatrą tas žino, kad Britanijos Lietuviai juo 
gali ne tik pasigėrėti, bet ir pasididžiuoti prieš kitų 
kraštų lietuvius.

D B L S Bradfordo Apygardos Valdyba turi pas
tačiusi klasikinį veikalą—4-ių veiksmų dramą „Auš
ros Sūnūs”, gi Bradfordo Skyriaus Valdyba — 4-ių 
veiksmų dramą „Valkata”. Abiejų veikalų dekoracijos 
yra puikios ir vaidybos išpildymas geras.

Tenka patirti, kad Londonas jau daro žygius 
Bradfordo teatrą pas save pamatyti. Šiuos veikalus 
turėtų pamatyti kuo didesnis lietuvių skaičius, ir gau
sesnės kolonijos turėtų surengti spektaklius pas save. 
Dėl sąlygų Apygardos Valdyba man rašė, kad susitars 
ir sąlygos bus „kiekvienai kolonijai priimtinos”. Abu 
veikalai galėtų būti išpildomi per vieną savaitgalį 
— šeštadienį ir sekmadienį. Visais reikalais kreiptis į 
DBLS Bradfordo Apygardos Valdybos sekretorių, p. 
J. Janulaitį, 21, Ann Place, Little Horton, Bradford.

RAŠYTOJAS F. NEVERAVIČIUS,
keturis metus gyvenęs Leicesteryje, persikėlė Lon

donan. Ilgą laiką F.Neveravičius dirbo Leicesterio 
batų fabrike. Dėl pašlyjusios sveikatos kurį metą buvo 
bedarbiu. Paskutiniuoju laiku jis dirbo vienoje Lei
cesterio spaustuvėje. Londone F. Neveravičius gavo 
rusų kalbos mokytojo darbą. Džiugu, kad vienam 
žymiausių mūsų tarpe esančiam rašytojui pavyko 
ištrukti nuo fabriko. Reikia tikėtis, kad šis pasikeiti
mas įgalins rašytojui tęsti kūrybos darbą.

gauruotų plaukų. Šitoje tai pusėje anais neatmenamais 
laikais gyveno šaunus Lietuvos bajoras Želvys. Jo 
sodyba buvo sarsi savo ištaigingumu ir šeimininko 
vaišingumu. Vai, kiek čia svečių būta, kiek ragų su 
midumi išgerta, briedžių ir taurų suvalgyta. Bajoro 
vaišingumas sutraukdavo svečių ne tik iš kaimyninių 
sodybų, bet ir iš tolimų apylinkių. Bet labiausia jo 
kiemą buvo pamėgęs jaunimas, o ypatingai tai bajo
rų sūnūs. Ne saldaus midaus jie čia susirinkdavo gerti 
ir ne didžios uliavonės masindavo jų širdis, o jauna 
bajoro dukrelė, skaistuolė Želvenė. Tai jos neapsako
mas gražumėlis sutraukdavo būrius jaunikaičių. Kil- 
mingesnieji bajoriūnai siekė jos rankos, vesti norėjo, 
o žemesnieji tai bent jos draugystėj pabuvoti geidė, 
jos skaistų veidelį, .gražų liemenėlį regėti norėjo. O jos 
būta tikro gražumėlio, didžio meilumėlio. Nei viena 
kaimynė mergelė jai prilygti nevaliojo. Ji buvo ir 
daili ir protinga, ir didžiai gera. Dėl to daugelis ba- 
joriūnų ir šiaip sau bernelių ją labai gerbė ir mylėjo. 
Bet visų labiausia ją godojo tai pats senasis Žel
vys. Mat, ji buvo jam ne tik vienturtė dukrelė, bet 
ir priminimas jo numylėtos pačios, jau seniai mirusios. 
O judviejų būta tai panašumėlio — kaip dviejų rasos • 
spurgelių, kaip nokstančių avietėlių. Dėl to senasis 
bajoras ją labai dabojo, gražiausiais rūbais dengė, 
gintaro karoliais, aukso sagelėmis puošė. O ir skaniau
sių kąsnelių ir saldžiausių gurkšnelių jai nesigailėjo. 
Kad tik jo dukrelė būtų gražiausia, iš visų mergelių 
rinktiniausia.

Bet Želvenės akys negaudė nė vieno bajoriūno. 
Jie visi atrodė tokie lepūnėliai ir nešaunūs. . . Jos 
mintys klajojo apie netoliese esamą pirkelę ir į tą pu
sę vis krypo jos žvilgsniai. Tenai gyveno jos tėvo senas 
tarnas, sodų užvaizdą Giriūnas. Tai jo sūnų Sodonį

KANADOJE
KANADIEČIO LAIŠKAS. .

Žinau, kad dalis lietuvių, gyvenančių D. Brita
nijoje, svarsto klausimą — važiuoti, ar nevažiuoti Ka- 
nadon? Todėl čia pateikiu trumpas informacijas, kurios, 
gal nors dalinai, palengvins apsispręsti. 
ORAS.

Šią vasarą ir čia saulė pagailėjo savo spindulių 
ir šilumos. Dangus, nuo pat mūsų atvykimo dienos 
rauda ir savo ašaromis mirkina mūsų net pačias gi
liausias siūles. Taigi lietaus, kiek nori, kaip ir Anglijoje. 
DARBAS.

Pirmieji žingsniai sunkūs. Greitosiomis darbo 
nesuradus, žmogus pradeda nusiminti. Tačiau, reikia 
pasakyti, kad reta kas ilgiau pasilieka bedarbis, kaip 
du — trys mėnesiai. O darbą gavus — pasimirštama 
ir tie jieškojimo vargai.

Negalima sakyti, kad darbo čia nėra. Yra, ta
čiau kiekvienas jieško kur geriau ir geresnis uždarbis. 
Geriausiai apmokami yra sezoniniai darbai. Bet sezo
niniai darbininkai žiemai pasilieka bedarbiais. Todėl 
mūsiškiai jieško pastovesnių. Vieniems tai pasiseka, 
kitiems ne. Visados geriau pasiseka tiems, kurie moka 
anglų kalbą. Be to, pasirodo, didesnės įmonės renkasi 
jaunesnius darbininkus. Daugiausia ligi 35 metų am
žiaus. Nežinia kodėl, taip yra, bet su šiuo faktu reikia 
rimtai skaitytis. Šią ribą peržengusiems sunku patekti 
į didesnę įmonę ir gauti geriau atlyginamą darbą. Ži
noma, yra ir čia išimčių.

Darbo valandos nevisur yra sunormuotos: yra 
fabrikų, kurie dirba 45 ar 48 valandas, bet yra ir tokių, 
kur darbo valandos visai nenormuotos. Tokiose dirbti 
gali, kiek tik įveiki, tačiau už viršnormines išdirbtas 
valandas atlyginama, kaip ir už paprastas.

Darbininkų profesinės sąjungos retame fabrike 
teužtinkamos, o ten kur jos yra, jos yra valdomos 
įmonių vadovybės. Uždarbiai priklauso nuo darbo rū
šies ir vietos. Čia uždirbama nuo 5 iki loo dolerių 
savaitėje.

Vidutinis uždarbis laikomas 5o dol. savaitėje. 
PRAGYVENIMAS.

Viengungis, tvarkingai gyvendamas, gali susi
taupyti. Jo savaitinis pragyvenimas svyruoja tarp 15 — 
20 dolerių. Bevaikės šeimos taip pat nepastebi, kaip 
einamoji sąskaitėlė banke po truputį auga. Šeimos su 
vaikais, ypač anksčiau atvažiavusios, gyvena paken
čiamai, bet jos, norėdamos nors vieną kitą dole
rį sutaupyti juodai dienai, turi gerokai diržą suverž
ti. Naujos statybos namuose butų kainos aukštos: 
4 kambarių ir virtuvės butas mėnesiui 65 — 80 dolerių. 
Senuose namuose toksai pat butas kaštuoja tarp 25 — 
45 dolerių.

Baldai Kanadoje yra 30 — 40 brangesni, negu 
Anglijoje. Gera eilutė — apie 90 dol. Tokia pat eilutė 
Anglijoje kaštuotų 15 ■— 18 svarų. Baltiniai — nuo 1 dol. 
10 dol. Apatiniai vilnoniai baltiniai, sulyginus su angliš
komis kainomis, apie 20 — 30 brangesni. Kojinės — 45 
cent. — iki 1,50 dol. Batai — nuo 2 iki 25 dolerių.

Želvenė pamilo. O jis tai buvo šaunumėlis — vikrus, 
kaip vijurkas, drąsus, kaip liūtas, o jau stiprumėlis —- 
tai kaip meškino girių. Oi, daug kartų jis savo mit
rumą bajoriūnei parodė. Tai ištrauks, būdavo, ją iš 
ežero bangų, tai atims iš plėšriųjų žvėrių, giriose 
paklydusią namolin parves.

Sodonio širdis taip pat nebuvo jai abejinga 
Tik jis nedrįso niekam savo jausmų parodyti. Jis ži
nojo, kad ne jam, ne jos tarno sūnui, ji skirta. Dėl 
to jis tik iš tolo ją sekė, stebėjo jos judesius, skaičia
vo žingsnius ir visados pribūdavo tik ten, kur jai 
būdavo reikalinga riteriška globa. O ankstyvais ryt
mečiais, niekam nematant, padėdavo prie jos lango 
pačių gražiausių vaisių iš jos tėvo sodų.

Bet pati Želvenė tai viską žinojo ir suprato ir 
buvo labai laiminga. Ai, kaip jai būdavo linksma, 
kai iš Sodonio rankos toliausia nusirisdavo ripka, kai 
jo paleista ietis kliudydavo kiekvieną briedį ir kiekvie
nas žirgas jį nešdavo eikliausia. O jaunieji bajoriūnai 
tai jo labai nekentė ir geidė, kad jis nesipainiotų jų 
kilnioj draugystėj. Bet tas senis Želvys jį gerbė už 
jo riteriškumą ir dažnai jį pakviesdavo į savo kiemo 
žaidynes tai ripką atnešti, tai medžioklėje persmeigtą 
briedį sudoroti. O jis, mat, Želvenei užtarus, dažnai 
dalyvaudavo ir pačiame žaidime, arba medžioklėje.

Želvys apie savo dukrelės ir Sodonio meilę nieko 
nežinojo ir net nenumanė. Tik vieną kartą, kai jis pri
puolamai pamatė Sodonį dedant pintinėlę vaisių prie 
jos lango, jis įtarė kažką negera esant ir pradėjo juos 
abu sekti. Tai kartodavosi kiekvieną rytmetį. Bet So
donio ir čia būta prakilnaus jaunikaičio: jis tik links
mai nusišypsodavo, išvydęs Želvenę, ir vėl dingdavo 
savo vingiuotam takely.
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PETRAS BULAITIS

Bulaitis atidarė.... Bulaitis sveikino... Bulaitis pirmininkavo... ir taip 
Londono lietuvių visuomeninis gyvenimas neįsivaizduojamas be Bulaičio. 
Lietuvių Sąjungos Centro Valdybos nuolatinis . narys nuo pat jos įsikū
rimo, 28 metai kaip pirmininkauja Lietuvių Šv. Kazimiero Londone Komite
tui. Nei viena sena lietuvių draugija neapsiėjo be Bulaičio: ilgametis ,,Rūtos“ 
sekretorius, Lietuvių Klubo Londone kasininkas ir 1.1. Būdamas Glazgove 
buvo Šv. Juozapo Darbininkų Drau-C.K. sekretorius. Aktyviai dirbo jau 
1 — jo karo metu, kaipo paskaitininkas Tautos Fondo Škotijoje, korespon
dentas ir rašytojas. Žodžiu, nors pats Bulaitis sako: iš senų emigrantų 
nėra žvaigždžių, visi buvome mažo išsilavinimo, kiti vos pasirašyti galėjo — 
bet didelius darbus nuveikė ir lietuviškos emigracijos istorijoje paliks didelį 
įnašą.

Truputis biografijos. Gimęs 1895 m. Seinų apskr. Beržniko valse. 
Pradėjo mokytis dar būdamas penkių metų: pradžioje lenkiškai, vėliau 
lietuviškai, o paskui ir rusiškai. Baigė Kučiūnų „načalną“. Taigi ir viskas.
Pradėjo mokytis amato — siūti. Atgavus lietuvišką spau
dą, su ja jau nesiskyrė. O Lietuvos istorija buvo jo 
mėgiamiausias mokslas.

Į Angliją atvažiavo 1911 metais, kur tėvas buvo 
jau nuo 1903. Pirmutinis savaitinis uždarbis buvo 7 
šilingai! Ir tai buvo didelis pinigas. Taip ir pasiliko
siuvėj auti.

I-jo karo metu buvo pašauktas anglų kariuomenėn, 
kur išbuvo du metus. Buvo pakeltas puskarininkio 
laipsnin.

Po karo, nuvykęs Škotijon, vedė Oną Raudonaity- 
tę. Neilgai ten pabuvęs vėl grįžo Londonan ir pradėjo 
savo biznį, kuriuo ir šiandien verčiasi. Metinę apyvartą 
padaro ligi 4000 svarų. Jau yra sudarytas ir šioks toks 
turtelis.

Šeima: kaip žmonės sako —„Dievulis davė ir drib
telėjo“. 11 vaikų! trumpai apie juos.

Rozalija 28 metų, mokytoja ir pianistė. Šiandien 
p. Černiuvienė.

Ronaldas 26 m. Siuvėjas. Išbuvo 5 metus kareiviu. 
Vedęs Matulaitytę.

Petras 25 m. buvęs Marijonų gimnazijos Marijam
polėje mokinys. Dabar Draudimo agentas.

Vincas 24 m. buvęs karys. Siuvėjas.
Leonardas 22 m. Baigęs college. Buhalteris.
Danutė 19 m. Mokytoja.
Jonas 18 m. Mokosi St. Ignatius college. Ruošiasi 

į Universitetą.
Juozas 16 m. Baigė mokslus ir eina dirbti.
Eugenija ir Christina mokosi aukštesniojoj mo

kykloj. Paskutinysis sūnus Viktoras dar tebelanko pra
džios mokyklą.

— Kaip greit nutautę j a emigrantai ? — paklausiau 
p. Bulaitį

— Labai paprastai, kas tik pradėjo girtuokliauti ir 
atitrūko nuo lietuviškos parapijos, tai ir dingo,— sam
protauja senas emigrantas. — R. K. parapija ir geras 
lietuvis kunigas tai yra tas magnetas ir ašis, kur visi 
apie juos sukasi, prilimpa ir neatsitraukia. Apie naujus 
emigrantus mano nuomonė labai gera. Jie daugiau 
kovoja su protu, kaip su kumščiu.

— Kokie santykiai senųjų su naujaisiais?
— Labai geri. Draugaujama visais atžvilgiais. Dy- 

puk. puikiai užsirekomendavo. Jie greiti viskam: ir nuo-

Tačiau Želviui ir to pakako ir jis labai nuliūdo. 
Kaip jo, bajoro, duktė išdrįso ne luomo berną pasirink
ti. Jis ilgai nerimavo ir svarstė, kaip geriau pasielgus. 
Staiga jo galvojo dingtelėjo mintis, kad jam pačiam 
reikia surasti tinkamą Želvenei vyrą. Per jo sąmonę, 
kaip per kokį ilgą lieptą, perbėgo eibės bajoriūnų, bet 
nė vienas iš jų Želviui nepatiko, išskyrus Šėmį, visos 
apylinkės mikliausią bajorą. Jis buvo vyras petingas 
ir dailiai išaugęs, jo tėvo sodyba prilygo Želvio sodybai. 
Be to jis Želvį gerbdavęs, su juo mielai pasišneku
čiuodavęs apie nelemtų kryžiokų užpuldinėjimus, 
apie derlius ir viską viską, kas tik Želviui patikdavę. 
Nepamiršdavo prisiminti ir Želvenę ir savo pagyromis 
pakutenti tėvo jausmus. Mat, ir jis buvo vienas iš jos 
sekėjų, gal net iš didžiausių. Taigi ir išrinko jis Šėmį 
savo dukrai vyru.

Bet ta Želvenė, Želvenė! ... Ji, išgirdusi apie 
tėvo užmačias, taip jam pasipriešino, kad net jo akys 
apstulbo. O Šėmį tai net išklypėliu išvadino. Tik vie
nas Sodonis buvo įstrigęs į jos akis ir širdį. Jeigu ne 
jis, tai ir niekas nebus jos vyru. Vai, tai Želvys būtų 
dukrą išvanojęs už paniekinimą jo, tėvo, valios, bet 
jo pakelta ranka sustingdavo ore ir jo rūstybė sugniuž
davo, išvydus jos akis. O jos buvo tokios nelaimingos 
ir taip apsulojusios, lygiai kaip kadaise jo pačios prieš 
artėjančią paskutinę gyvenimo dienelę. Ką gali žinoti, 
gal ir ją nutiks kokia nelaba dalelė ir jis neturės ra
mybės visą savo amželį. Tai kaip gi ją skriausti . . . 
Tada Želvys viską iš naujo svarstė. Jis Sodonio taip 
nenorėjo, kad net pradėjo jo neapkęsti. Net kerštingos 
mintys apnyko jo išmonę. Bet ir čia jo širdis atsisto
davo piestu prieš kiekvieną jo piktą sumanymą.

savybes jau perka, ir angliškai greitai pramoko, o mo
terys beveik visos ir kailius įsitaisė. Bet ir naujųjų tar
pe pasitaiko, kad viešai sava kalba kalbėti gėdinasi.

— Kaip galvojate dėl ateities?
— Pirmiausia, kai tik Lietuva bus laisva, tai su

žmona važiuosime ją aplankyti. O apskritai, reiktų dau
giau rūpintis Lietuvos atstatymu: mokytis įvairių a- 
matų, pažinti šio krašto civilizaciją ir 1.1. Reiktii pa
galvoti apie steigimą bendros visiems lietuviams Tau
pymo Kasos. Tai būtų tikras pamatas Lietuvos atei
čiai.

Jūsų korespondentas, atsisveikinęs su p. Bulaičiu 
ir, padėkojęs už visas informacijas, ėjo namo susimąs
tęs: gera būtų, kad taip visi lietuviai galvotų ir tiek 
dirbtų, kiek p. Bulaitis dirba.

Mikas Pavaža.

MANCHESTERIO KLUBAS
Visas lietuviškas kultūrinis ir socialinis veikimas 

Manchesteryje koncentruojasi Lietuvių Klube, kur sa
vaitgaliais galima vienu ar kitu laiku rasti beveik 
kiekvieną Manchesterio ir apylinkės lietuvį.

Energingas klubo sekretorius p. Bendorius mielai su
tiko aprodyti Klubo patalpas ir supažindinti su jo 
veikla. Klubas kambarių neišnuomuoja, turi svečiams 
nakvynės kambarį. Ten nuolatos gyvena tik Klubo 
sekretorius ir baro prižiūrėtojas. Kiti kambariai skirti 
barui ir įvairiems kultūriniams reikalams, kaip biblio
tekai, mokyklai, sportui, raštinei, posėdžiams ir pan. 
Minėjimo proga dviejuose kambariuose buvo suruošta 
liaudies meno paroda. Didžiausias trūkumas — salės 
neturėjimas.

Svarbiausias pajamų šaltinis yra baras ir nario 
mokestis - 1 šil. į mėnesį. Klubo Valdybą sudaro apie 
14 asmenų. Jos pirmininku p. Kriaučionis, kuris nori 
„emigruoti“ į Londoną, kad išsilaisvinti iš sunkių ir 
nuostolingų pirmininko pareigų. Tokių asmenų ir Lon
donui labai reikia.

Jono Gailiaus „Trečiasis žmogus" atkarpos pabaiga 
tilps kitame BL numeryje.

Ir nuėjo kartą jis pas raganą, kuri gyveno už 
daugelio varsnų, net kitame ežero gale, pačiame girios 
pakrašty. Bene ji patars, kaip bėdos išvengti. Jis iš
dėstė jai viską apie savo dukrą ir užvaizdos sūnų ir 
prašė jos patarimo. O raganai tik to ir reikėjo. Ji 
seniai mylėjo Želvį ir kadaise net siūlėsi būti jo pačia 
bet bajoras ją vis žiauriai atstumdavo. Dabar jai atsi
tiko gera proga nors senatvėje jį sau prisivilioti. Dėlto 
ji pažadėjo Želvenę ir Sodonį perskirdinti, bet Želvys 
turįs ją už tai vesti. Išgirdus tokią sąlygą, išsiplėtė 
bajoro akys, pasišiaušė ūsai ir abi rankos pakilo virš 
raganos galvos. Bet ji vikriai iš po jų išsprūdo ir 
baisiu balsu pagrūmojo, kad ji prakeikianti jį ir jo 
dukterį, jei tik jo rankos paliesiančios nors vieną jos 
plauką. Ir turėjo bajoras suvaldyti savo rūstybę. Jis 
atsisėdo ant šalia esančios kulbės ir, kietai suspaudęs 
rankomis smilkinius, mąstė apie savo nelemtą būtį. 
Pagaliau nusprendė, kad dukros ateitis yra brangesnė 
kaip jo gęstančios dienelės, ir pažadėjo paimti raganą 
savo pačia. Tegul ji sau gyvena jo namuose, o kas 
jam . . . Jis galės jos nei matyti nei girdėti . . . Tad 
prigrąsino ją, kad ištęsėtų savo pažadą, bet kad nieko 
pikto neatsitiktų nei Želvenei nei Sodoniui.

Ir iškėlė Želvys savo vestuves su ragana. Vai, 
kokios jos buvo liūdnos. Nebuvo jose nei svečių nei 
prabangios puotos. Tiktai Želvenė ir keli artimi bajo
rai tenai dalyvavo. Niekas negirdėjo nei dainos nei 
jokio džiugesio, lygiai kaip per pirmosios pačios lai
dotuves. O Želvenė tai visų labiausia liūdėjo. Jos akyse 
vaidenosi juoda dalelė, tartum naktelė giliam vande
nėly.

(b. d.)

t » o .r '• atkelta ,
MAISTO KAINOS.

Svaras sviesto — 63 cent., svaras dešros — 95 c.
— 1,40 dol., 12 kiaušinių — 89 c., du svarai duonos
— 20 c. svaras jautienos mėsos — 55 c. — 1,40 dol., kiau
lienos — 45 — 70 c., avienos — 1,30 dol., lietuviškas 
baltas sūris— 1,50 dol. Vaisių kainos nevienodos. Jos 
svyruoja pagal metų sezonus. Apskritai, vaisių kainos 
yra žemesnės, kaip Anglijoje. Rūkalai — 43 centai už 
20 cigarečių, alaus bonka — 35 centai. Stipresnių gė
rimų kainos aukštos. Bonka tauresnio gėrimo — 8 dol. 
SOCIALINIS DRAUDIMAS.

Šitokio socialinio draudimo, koksai yra Angli
joje, čia niekas nežino. Turi pinigų — gali gulti geriau
sioje ligoninėje, neturi — gydys tave miestas. Bet, 
suprantama, kad tuo atveju gydymas gydymui bus 
nfelygus. Todėl, ypač naujai atvykusioms ligos atveju 
sunku išvengti vargo.

■ Turiu pastebėti, kad šias informacijas teikiu pa
gal Montrealio duomenis.

Iki sekančio karto.
Jūsų A. Keblys.

CENTRO KRONIKA
Centro Valdybos kasininkas p. Dėdinas pereitą 

sekmadienį lankėsi Manchesteryje, kur atstovavo Cent
ro Valdybą trečiame Sporto Sąjos metiniame suva
žiavime.

Savaitę anksčiau Manchesteryje įvykusiam Tautos 
Šventės ir Lietuvos Krikšto minėjime dalyvavo DBLS 
Pirmininkas p. M. Bajorinas, kuris taip pat atstovavo 
Lietuvos Ministerį p. B. K.Balutį.

Pereitą savaitę Lietuvių Namuose atostogavo 
pulk. Jakutis. Būdamas Londone, jis susitiko su Lie
tuvos Ministeriu, Sąjungos pirmininku ir kitais lietu
vių veikėjais. Be to aplankė anglų ir kitų tautybių 
karininkus ir atnaujino senas pažintis.

Atostogavimu Lietuvių Namuose yra patenkintas. 
Esą taip gerai valgęs tik Lietuvoje.

Prieš išvykdamas į Kanadą Lietuvių Namuose 
buvo atsilankęs p. J. Matulionis su šeima. Jis aplei
do Angliją spalių 21 d.

Pirmadienį įvyko eilinis C. Valdybos posėdis. 
Buvo svarstomi laikraščio, suvažiavimo ir kt. reikalai.

Lietuvių Namuose baigta dažyti valgykla, kuri 
dabar gražiai ir jaukiai atrodo. Artimoj ateity numa
toma dekoruoti salę.

Lankytojų skaičius Lietuvių Namuose vis dar 
tebėra gausus. Lietuviai skuba apžiūrėti Britų Festi
valio parodą kuri uždaroma rugsėjo 30 d.

Naujai išrinktoji Lietuvių Klubo Valdyba pasida
lino pareigomis. Numatoma aktyviai išvystyti veikimą 
rudenio ir žiemos metu.

Lietuvių Namų patalpomis ir sale dažnai pasi
naudoja ir kitos tautybės. Susirinkimus turėjo ukrai
niečiai ir estai. Čia taip pat daro repeticijas lietuvių 
ir estų šokėjų trupės, kurios ruošiasi Tautų Šventei 
spalių mėn. Albert Hall'e.

Šį šeštadienį Estiį Sąjunga Lietuvių Namuose 
ruošia šokius. Lietuviai kviečiami dalyvauti.

Centre dar galima gauti „Br. L", loterijos bilietų. 
Laiko liko mažai — visi kviečiami neatidėliojant jų 
įsigyti, šaknelės, pinigai ir neišparduoti bilietai turi 
būti grąžinami Centrui iki spalių 10 d. Lošimas įvyks 
Lietuvių Namuose, spalių 13 d.

SUSIDOMĖJIMAS SPAUDOS BALIUMI
Vos garsas spėjo pasklisti apie ruošiamą Lietuvių 

Namuose spalių 6 d. Spaudos Balių, jis tapo susido
mėjimo centru ne tik Londone, bet ir provincijoj. Tai 
pirmas toks įvykis Britanijoje ir dėl to nestebėtinos 
įvairios nuomonės apie jį.

Iš rengėjų pasisekė tik tiek sužinoti, kad jame 
bus siurpryzų. Pelnas skiriamas „Britanijos Lietuviui“.

Spaudos Baliaus proga taip pat įvyks „Br.Let. “ 
bendradarbii} pasitarimas dėl laikraščio ateities planų 
įr jo tobulinimo.

RUOŠIASI SKRISTI Į PARYŽIŲ
Kai kurie asmenys yra tiek tikri laimėsią „B.L“ 

loterijos nemokamą kelionę oru į Paryžių, kad jie jau 
pradėjo ruošti bagažus. Ne vienam teks nusivilti, nes 
daug yra pašauktų, bet tik vienas išrinktasis.

Iš daugelio vietovių girdėti, kad ši loterija yra 
populiariausia iš visų iki šiol čia rengtų loterijų. Sa
koma, kad ir tikslas geras ir laimėjimai vertingi, o 
šilingas juk dabar ne pinigas.

Centro Valdybos kasininkas ir buvęs Lietuviiį 
Namų administratorius p. Dėdinas antradienį išvyko 
į Jungtines Amerikos Valstybes.

Pirmadienio vakare būrelis draugų ir pažįstamų 
Lietuvių Namuose p. Dėdinui suruošė kuklias išleis
tuves, kuriose dalyvavo Sąjungos Pirmininkas, Centro 
Valdybos nariai, Centro tarnautojai ir kit.
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AUKSINIAI VAKARAI , . SKELBIMAI
Ak, tie auksiniai vakarai! Didesnis kinų mėgėjas 

negali nepažinti jų. Kiek ten šaudymosi, kiek mušty
nių ir, svarbiausia, kiek grubios neteisės! Kartais jo
kių įstatymų nevaržomas žiaurumas ir nežmonišku
mas taip įsisiautėja, kad žiūrovas balsu ima reaguoti 
ar tryptu Dažnai tik į patį galą teisybė revolveriu ima 
tvarkyti visas neteisybes ir skriaudas, kai daugelis do
rų filmos veikėjų jau ilsisi kapuose, nepergyvenę teroro.

Kartais ne bet koks artistas pajėgia išlyginti įs
pūdį ir pasodinti sostan teisybę: reikia jau Džemso 
Stiuarto, Henrio Fondos, Džono Vaino ar Gregorio 
Peko, šitų laukinių vakarų dievaičių, jų tikslios ran
kos ir už teisybę kovoti skirtos galvos.

Šitie filmose rodomieji laukiniai, arba auksiniai, 
vakarai, nežinantieji įstatymų, šiandien tėra gryna fan
tazija. Pernai metais ,,Reader's Digest" rašė apie pas
kutinį šerifą, puikiai šaudžiusį iš dviejų revolverių ir, 
rodos, pabaigusį vargti senatvę banko sargu ir mirusį 
1934 m. Tas fantazijas mėgsta jaunimas, ir čia kalbė
ti noriu ne dėl tų filmų, bet dėl mūsų bendruomeninio 
gyvenimo kuris, tūlais atvejais labai panašus plauki
nių vakarų scenas. Ten nusikaltimas šauti į nugarą 
bet kol ateina bausmė, dar įvyksta dešimtys biauriau- 
sių nusikaltimų. Kadangi sukčiai veikia iki paskuti
niosios, kol patys gauna kulką kakton, tad iš nusikal
timo brenda į nusikaltimą. Taigi nereta ir tokių at
sitikimų, jog jie, nepagaudami ar neįveikdami tų tik
rųjų asmenų, kurie jiems stoja skersai kelio, grie
biasi labai šlykščių priemonių : kankina ar žudo jų 
šeimos narius.

Faktų nepritrūkčiau, jeigu jų reiktų man išvesti 
paralelei tarp tų laukinių vakarų ir tūlais atvejais mū
sų gyvenimo. Kaip laukiniuose vakaruose siautėja tik 
„herojai", o liaudis, išgirdusi šūvį ir triukšmą, krinta 
žemėn, kaip apsvaigusios musės, taip ir mūsų tarpe 
tik „herojai“ iškilmingai vaikščioja atkišę krūtines. 
,’Nemuno“ paskutiniojo numerio priminimu, mūsų 
tauta, Dr. J. Deveikės apibrėžimu, bene būsianti skirs- 
tytina į herojus ir liurbius. Tik šis apibrėžimas taisy
tinas ta prasme, jog šalia herojų turime ir „herojų“.

Tų „herojų“ labai mažytis procentas mūsų tarpe, 
bet iš jų veiksmų atrodytų, lyg būtų visa juodašim
čių (ar raudonšimčių) šimtinė : visur vis tie patys, ir 
visur tų pačių užtenka, visur jie pribūna.

Henris Mayhew kadaise pririnko labai įdomių 
Londono gyvenimo vaizdų. Nesu Mayhew, bet tie kele-

IŠVYKO AUSTRALIJON.
Jonas Mašanauskas, veiklusis Coventrio spaudos 

platintojas, išvyko Australijon. Jam išvykus, keli 
laikraščiai neteko energingo spaudos atstovo. Supran
tama, kad jis, kartą gyvenime pažinęs spaudos dažų 
kvapą, neatitols ir ateityje nuo šio darbo.

Coventrio lietuviai linki jam laimingai pasiekti 
Australiją, o ten sėkmingai įsikurti.

GYDYMAS IR PRAMOGOS
Dar taip nesenai mūsų tautiečių tarpe vyravo, 

tiesą sakant ir dabar tebevyrauja pažiūra, kad 
gerai gydo tik tas, kas dažnai duoda vaistų! Sklin
dai dėl „blogo gydymo“ išreiškiami maždaug taip: 
„Koks ten gydymas! Jau guli ligoninėj dvi savai

tes ir jokių vaistų dar negavo!"...
Na, jei kas tuo yra įsitikinęs - neperkalbėsi: jam 

sakyk skusta, o jis sakys kirpta ir tiek. Trumpai ga
lima pasakyti taip: vaistus gauna visi, kuriems jie 
gali padėti, o betikslis vaistų naudojimas yra ne tik 
ligoniui nenaudingas, bet ir aiškiai žalingas!

Modernioji medicina milžinišką reikšmę skiria li
gonio slaugymui. Švara, grynas oras, tinkamas mais
tas, tinkamas ir gydomojo personalo elgesys, dažnai 
yra daug svarbiau negu kokie milteliai, lašeliai ar kiti 
šlamšteliai... Moderniose ligoninėse stengiamasi duoti 
ligoniams švelnių, malonių pramogų, atitraukiančių 
mintis nuo „griešno“ kūno ir atpalaiduojančių „dūšią" 
nuo rūpesčių. Dvasinė ramybė ir vidujinis pasitenki
nimas įgalina kūną geriau kovoti su liga.

Ligi šiol buvo sunkumų su silpnais, negalinčiais 
judėti ligoniais, biznieriški smegenys ir jiems ateina 
pagalbon. Amerikoj yra sukonstruotas aparatas, kuris 
projektuoja knygos puslapius lubose (kaip kino ekra
ne) virš ligonio galvos. Taip ligonis gali skaityti sa
vo mėgstamas knygas ir laikinai užmiršti savo, o kar
tais ir beviltišką būklę. Jam po smakru padedamas 
elektrinis spaustukas, kurį jis gali paspausti lengvu 
smakro . spustelėjimu ir taip vartyti knygos puslapius 
net rankų nepajudindamas.

KAINOS JAU KRITO
Drabužius galite pirkti, - pareiškė min. Dalton, at

šaukdamas savo ankstivesnį raginimą susilaikyti nu 
pirkimo.

SKELBIMAS
Rugsėjo 29 d., šeštadienį, Londono Liet. Soc. 

klube 345a Viktosia Park Rd. E. 9
BUS ŠOKIAI.

Pradžia 8 vai. vak.

ri metai juo toliau, juo labiau verčia susimąstyti ir ieš
koti lietuviško Mayhew, kuris užfiksuotų mūsiškę is
terišką ir chuliganišką „herojiką“. Tikiuos, kad toks 
susiras.

Suprantama, kad bendruomenė tik tada tegali 
būti bendruomenė, kai ji turi ją tvarkančią teisę. 
Ginčus ir neaiškumus tegali spręsti ne isteriką, ne 
maištai, pagaliau ir ne langų daužymas ir ne revol
veris, bet teismas ir įstatymas. Kur mūsų teismas ir 
įstatymas ? Nėra. Tai kuriuo būdu mes galime išlikti 
žydais, taigi tokia bendruomenė, kuri sudaro valstybę 
svetimoje valstybėje ? Net Liet. Sąjunga neturi teis
mo, kuris spręstų lietuvių ginčus !

O kuprotų „herojų“, kuriuos tegalėtų išlyginti tik 
kapas ar kalėjimas, būna kiekvienoje bendruomenėje, 
o juo labiau mūsiškėje, kuri savo įstatymo nebežino 
daugiau kaip dešimt metų !

Nesu teisininkas ir negalėčiau smulkiau papasa
koti vietos įstatymų. Žinau tik, kad šmeižiamasis ar 
terorizuojamasis gali kreiptis į advokatą, išdėstyti jam 
reikalą, o jis šmeižiką ar teroristą įspės ir nesusitvar
kančio bylą perduos teismui. Teismas gali nubausti ir 
kalėjimu ir pinigine bauda. Kam grasinama, gali kreip
tis į policiją. Policija faktą įregistruoja, ir grasintojas, 
jei jo aukai kas nors atsitiktų, bus suimtas pats pir
masis.

Žinoma, vis dėlto ir „herojizmą“ tvarkyti būtų 
geriau be anglų teismų. Tik kaip ? Lietuvių Sąjunga 
savo darbo planan buvo įtraukusi lietuvių auklėjimo 
klausimą. Žadėta „Brit. Lietuvyje“ parašyti tais auk
lėjimo klausimais. Būtųebaisiai gera, jei pirmoje eilė
je kuris nors teisininkas parašytų, kaip anglų teismai 
baudžia už šmeižtus, grasinimus, visokios rūšies chuliga
nizmą ir kitokius „smulkius" nusikaltimus (apie nu
žudymus nereikia rašyti - už juos dažniausia ant kaklo 
užneria kilpą). Tai būtų pirmoji auklėjimo pamoka 
auksinių vakarų „herojams".

Kai auksiniuose vakaruose neleidžiama prie diržo 
nešiotis dviejų revolverių, o iš beteisiškos padėties rei
kia ieškoti išeities, tai ta itišis tegali būti tik teisi
nės valstybės įstatymas, nors tokia išeitis ir nesiderin
tų su žydiškąja bendruomenės sąvoka. Visoks chuli
ganizmas jį vykdantiems, tur būt, malonus, bet jo 
vaisiai tiems „herojams“ privalo būti kartūs. Niekad 
nemačiau ir filmos, kurioje galutinai laimėtų auksinių 
vakarų „herojai“!

J. Žemonis

EITI, AR NEITI Į SPAUDOS BALIŲ?

NUOTAIKOS MANCHESTERY
Kas domisi Britanijos lietuvių gyvenimu, tas jau 

yra girdėjęs, kad Manchesteryje pučia įvairūs vėjai, neš
dami nesantaiką tarp vietinių lietuvių. Gal taip kada 
ir buvo, bet šiandien tokios nuomonės neturi pagrin
do, ką kiekvienas gali patirti, apsilankęs Manchesteryje.

Geriausias darnaus Apygardos ir skyrių valdybų 
bei atskirų asmenų bendradarbiavimo įrodymas buvo 
Lietuvos Krikšto minėjimo surengimas, 15 - 16 dieno
mis. Apygardos Valdybos pirmininkui p. Štarui minėji
mo surengimas ypatingai daug laiko ir energijos kai
navo, bet dėl to rezultatais buvo galima pasigėrėti.

SKELBIMAS
Spalių 7 d., tuoj po pamaldų St. Ann's bažnyčios 

klubo patalpose, 75, Edward St. Bradforde šaukiamas 
VISUOTINAS DBLS BRADFORDO SKYR. NARIŲ 

SUSIRINKIMAS.
Prašome visus skyriaus narius ir svečius šiame 

susirinkime dalyvauti.
Bradfordo skyriaus valdyba

Londono Liet. Soc. klube, 345a Viktoria Park Rd., 
E. 9 šeštadieniais nuo 4 vai, p.p. ir sekmadieniais nuo 
12 vai. galima žaisti stalo tenisą ir bilijardą. Tomis 
pat dienomis vaksrais groja lietuviška muzika iš 
plokštelių.

“BRITANIJOS LIETUVIS,, .savaitinis laikraštis. Leidžia — D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba, 
43, Holland Park, London, W.ll. Telef. PARk. 9699. REDAKCIJA — rastus taiso bei trumpina savo nuožiūra. 
Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir negrąžinami, jei nepridėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: prenumera
tos kaina: D.Britanijoje nuo rugsėjo 1 d. iki galo metrj — 13 šil., o trims mėn. — 10 šil. Užsienyje: metams — 
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Spalio 7 d., sekmadienį, Lietuvių Namuose, 43 
Holland Park, London, W. 11. šaukiamas DBLS 
centrinio skyriaus

VISUOTINAS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Bus svarstomi svarbus skyriaus reikalai. Tautie

čiai prašomi skaitlingai dalyvauti.
Centr. skyr. valdyba

Malonus tautieti, rugsėjo mėn. 9 d. Manchesterio 
Lietuvių Soc. Klube, per klaidą paėmęs svetimą 
šviesios spalvos (gaberdin) lietpaltį, maloniai prašomas 
jį iki spalio mėn. 7 d. grąžinti į Manchesterio Lietu
vių Soc. Klubą.

Iki paminėtos dienos negrąžinus, bus užskaityta 
svtimo turto pasisavinimu.

Klubo Valdyba
LAIKRODININKAS PR. PAKIS modemiškoj 

dirbtuvėj, skubiai ir sąžiningai taiso laikrodžius. Bū
kite užtikrintas, kad Jūsų laikrodžio ar chronografo 
sugedusios dalys bus pakeistos originalinėmis dalimis. 
Prieš pirkdami naują laikrodį pasitarkite su manim 
apie jo vertę ir kokybę

VISOMS DBLS COVENTRIO APYGARDOS 
SKYRIŲ VALDYBOMS.

Š.m. spalio mon. 7d., seamadienį, 3 vai. po pietų, 
šaukiamas DBLS Coventrio Apygardos metinis suva
žiavimas, kuris įvyks Coventryje, Opera Hause Restau
rant salėje, Hales str. Dienotvarkė nurodyta skyriaus 
išsiųstame aplinkraštyje. Suvažiavimo įžangoje Apygar
dos pirmininkas J. Senkus skaitys informacinę paskaitą 
aktualiais Lietuvos laisvinimo akcijos reikalais. Pagal 
DBLS įstatus, Apygardos suvažiavime dalyvauja sky
rių valdybos pilnoje sudėtyje, todėl į šį suvažiavimą 
kviečiami atvykti visų apygardos skyrių visi nariai.

DBLS Coventrio Apygardos Valdyba
Š. m. spalio mėn. 6d. 18 vai. Nottinghamo Lietu

vių Meno Sambūris, Lietuvių klube, (Sykamore Rd. 
Scools) ruošia plataus masto LINKSMAVAKARĮ.

Programoje: Solo, duetai, kvartetai, įscenizuoti šo
kiai ir dviejų veiksmų komedija “UŽTRŪKUSI KAR
VUTĖ,,

Po programos šokiai, kurių metu bus gausi loterija. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Sambūrio vadovybė.
SKRENDAME Į PARYŽIŲ

Nnpraleiskite progos įsigyti ,‘Britanijos Lietuvio,, 
Loterirjos bilietų Už vieną šilinga gali nuskristi i Pary
žių ir ten praleisti savaitgalį, ir daug kitų vertingų lai
mėjimų.

Loterija baigiasi spalio 10d.
Paskubėkite!

Pelnas skiriamas “Britanijos Lietuviui,,.
LIETUVIŲ NAMAI

43 Holland Park, London, W.11 prie Holland 
Park į Nottinghill Gate požeminių stočių ir autobusų

Lankantis Londone, prašomi užeiti į Lietuvių 
Namus. Galima atostogauti ilgesnį ar trumpesnį laiką, 
pernakvoti, pavalgyti ir reikalus susitvarkyti. Nakvy
nę reikia iš anksto užsisakyti.

Veikia Baras
Šokiai šeštadieniais ir sekmadieniais

Lietuvių Namuose yra: DBLS centras, "Brita
nijos Lietuvio,, redakcija ir administracija, DBLS 
centrinis skyrius, PLB Britanijos krašto valdybos 
centras, Tautos Fondo atstovybė, liaudies dirbinių 
paroda ir skaitykla.

Remkime savas institucijas!
"BRITANIJOS LIETUVIO,,

SPAUDOS BALIUS
Įvairi programa, siurpryzai, šokiai, 

veiks bufetas ir baras.
Pirmą kartą D. Britanijoj, 

LIETUVIŲ NAMUOSE.
43, Holland Park, London, W 11. Šeštadienį, 1951m 
spalių 6d.

Pradžia 7,30 vak.
Įęjimas — laisva auka. Pelnas skiriamas “Bri

tanijos Lietuviui,,.
Nepraleiskite progos.

Iš provincijos atvažiuojantieji prašomi užsisakyti nak
vynę iš anksto.

Visi į Balių — nesigailėsite!
PRAŠO ATSILIEPTI.

Prauą Baroną gyvenusi Cambridge, Western 
Farm, Blymhill, Weston, arba žinančius jį, prašomi 
parašyti jo pusbroliams ir tetai šiuo adresu: A.Astra
vas, 264 Bold St., Hamilton, Ontario, Canada. Su 
koresspondenclja susijusios išlaidos bus atlygintos.

Stasį Barškutį, Stasį Adomavičių ir Špatkauską 
prašo etsiliepti E. Barškutis, gyv. Čikagoje, USA. 
Rašyti abresu: V. Apanavičius, Highwton Miners 
Hostel, Aketon Rd., Castleford, Yorks.
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