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VIENINGU KELIU
Kol VLIKo ir p. Lozoraičio ginčas tęsėsi, mes 

stengėmės susilaikyti nuo komentarų ir neįsivelti į tų 
ginčų sūkurį. DBLS nusistatymas buvo ir lieka laikyti 
VLIKą ir Diplomatinę Tarnybą su jos šefu p. Lozo
raičiu mūsų tautos vadavimo veiksniais, kurie yra mums 
būtini ir kurie turi teisę gauti visuomenės pritarimo 
ir paramos. Dėl to, visi šių veiksnių atstovai buvo mū
sų mielai priimami ir prideramai pagerbiami.

Nesutarimai tarp VLIKo ir p. Lozoraičio tačiau 
buvo mums didelis skaudulys ir centro organai jau nuo 
seniai dėjo pastangas tiems nesutarimams išlyginti. 
Sėkmingam susitarimui įvykus, galime mes kartu su 
kitų kraštų geros valios lietuviais tik pasidžiaugti.

To akyvaizdoje dabar būtų žalinga ir bepras
minga judinti praeities žaizdas ir ieškoti kaltininkų. 
Visi turime padėti, kad VLIKo ir p. Lozoraičio susi
tarimas išaugtų į tikrai nuoširdų ir glaudų darbą Lie
tuvos vadavimo bare ir siekti, kad ateity panašios 
situacijos, kokia buvo iki šiol, nepasikartotų. O tam 
progų gali atsirasti, jei nebus tvirto pasiryžimo jų 
išvengti.

Iš susitarimo komunikato matyti, kad ne visais 
klausimais pavyko susitarti ir tuo reikalu yra numa
tyta tolimesni pasitarimai. Mes norime tikėti, kad 
likusieji ginčytini klausimai bus irgi greitai ir sėkmin
gai išspręsti, laikantis to pačio darnumo lietuviškoje 
veikloje reikalo ir noro kompromisui.

Lietuviškai visuomenei įdomiausias susitarimo 
punktas yra numatomos šaukti konferencijos, kad pa
tikrint kuo plačiausios lietuvių visuomenės dalyvavimą 
laisvinimo darbe. Tai buvo spraga, kuri perilgai tęsėsi 
ir kuri mums buvo nenaudinga. Tokių konferencijų 
sušaukimas gal .būtų ir praeity užkirtęs kelią dauge
liui nesusipratimų ir tam pačiam to VLIKo ir Lozo
raičio ginčui. Lietuvos visuomenė tremtyje įrodė gyvą 
ir sveiką mūsų tautinių reikalų supratimą ir mūsų 
vadovaujantys veiksniai turi jos nuomonės atsiklausti. 
Nėra abejonės, kad DBLS Sąjungai turės priklausyti 
priderama vieta tokioj konferencijoj. Tai išeina iš mūsų 
kolonijos svarbos Lietuvos vadavimo bare ir iš pačios 
DBLS veiklos.

Šia proga yra reikalinga paminėti ir kitą nese
niai įvykusį džiuginantį faktą, tai VLIKo susitarimą 
su Maž. L. Taryba, kurios atstovas p. Brakąs jau pra
dėjo dirbti VLIKo Vykd. Taryboj.

Tokiu būdu visi mūsų svarbiausi veiksniai surado 
bendrą kalbą Lietuvos vadavimo kovoje. Reikia laukti, 
kad tas teigiamai atsilieps į mūsų visij darbo rezulta
tus šiais sunkiais mūsų tautai laikais. D. Britani
jos lietuviai, visuomet jautrūs tautiniuose reikaluose, 
iš širdies sveikina VLIKą, Diplomatinį Šefą ir M. L. 
Tarybą, suėjusius į vieningą veiklą už Lietuvos lais
vę ir pažada visokeriopą paramą jų darbe.

KAS LAIMĖS RINKIMUS
Susidomėjimas Britų parlamentariniais rinkimais 

yra gyvas ir lietuvių tarpe. Tas susidomėjimas tačiau 
daugiausia, apsiriboja pranašavimais ir ginčais, kuri 
partija laimės rinkimus.

Yra gi kitas rinkimų aspektas, kuriuo mes turė
tume ypatingai snsiintercsuoti, tai pats rinkimų pra- 
vedimas. Gali būti, kad paskutinį kartą, prieš grįžtant 
į Lietuvą, turime progą iš arti stebėti panašų įvykį, 
iš kurio galima gana daug ir pasimokyti.

Rinkiminių įstatymų tikslas yra garantuoti visoms 
partijoms ir kandidatams laisvą, bet kartu ir lygiai 
balansuotą rinkimų propagandą. Dėl to, yra nustatyta, 
kada propaganda gali prasidėti, ir kiek pinigų jai gali 
išleisti kiekvienas kandidatas, kad turtingesni kandida
tai būtų sulyginti su tais, kurių pajamos yra mažes
nės. Leistina pinigų suma yra 450 svarų plius po 1,5 
iki 2 penų už kiekvieną rinkėją, atsižvelgiant į tai, 
ar rinkėjai gyvena mieste ar kaime. Šiais laikais daž
niausiai partija padengia kandidatų išlaidas. Asmeniš
ki šmeižtai yra neleidžiami ir už tai baudžiama.

BRITAI APLEIDO ABADANĄ
D. Britanija nusileido persų ultimatumui nelauk

dama J. T. sprendimo. Anglų - Persų žibalo bendrovės 
direktorius pareiškė, kad likusieji 300 britų technikai 
šį ketvirtadienį apleido Abadaną. Jie visi buvo paimti 
britų karo laivyno. Atrodo, kad Britų Vyriausybė 
mažai turėjo vilčių, kad šiuo reikalu ji bus Saugumo 
Tarybos užtarta.

DVI PARTIJOS IR
SOCIALISTŲ MANIFESTAS

Darbo Partijos metinės konferencijos išvakarėse 
partijos valdomasis komitetas (National Executive) 
paskelbė rinkiminį manifestą Manifestas numato ketu
ris svarbiausius uždavinius: 1) išsaugoti taiką, 2) patik
rinti kiekvienam darbą ir padidinti gamybą, 3) sumažin
ti pragyvenimo išlaidas ir 4) sukurti teisingumu 
pagrystą bendruomenę. Tą galima atsiekti tik turint 
darbiečių vyriausybę

Manifeste žadama išardyti monopolius ir kitus 
sujungimus, kurie siekia suvaržyti gamybą, kad išlai
kyti aukštas kainas ir pelną. Kur reikės, tam atsiekti 
bus kuriami valstybiniai bizniai. Kainų kontrolė bus 
praplėsta ir sustiprinta. Bus neleidžiama per dideliam 
pasipelnymui, suvaržant dividendus ir padidinant mo
kesčius didelėms pajamoms. Iš ktios pusės žadama, 
kai tik aplinkybės leis, sumažinti vidutinių pajamų ir 
paveldėjimo turto mokesčius ir bus ieškoma priemonių 
sulyginti atlyginimus vyrams ir moterims valstybės 
tarnyboje.

Manifesto pradžioje pripažįstama, kad Sovietų Ru
sija buvo didelis nusivylimas. Trečias karas nėra neiš
vengiamas, tačiau reikia ginkluotis, kad išsaugoti taiką, 
nors vien tik apsiginklavimo neužtenka. Taikos išsau
gojimas taip pat priklauso nuo to, kaip sugebėsime 
išlaisvinti nuo neturto kraštus, kur viešpatauja badas 
ir ligos. Bus siekiama bendradarbiavimo pasauliniu 
mastu, kad atsiekti Darbo partijos užsibrėžtų tikslų.

Namų statyboje paliktas tas pats skaičius 
-— 200.000 per metus. Užakcentuojama socialinė lygybė 
ir teisingesnis kapitalo padalinimas.

"Geras gyvenimas namie, taika pasauly, nuolat 
siekiant tarptautinio bendradarbiavimo — tai yra dar
biečių siekimai", sako manifestas.

IRO BAIGIA SAVO VEIKLĄ.
Vyriausioji IRO būstinė paskelbė, kad dar šiais me
tais ji baigianti visuose kraštuse, neišskiriant ir Vo
kietijos, savo veiklą. Š.m. spalio 15 d. yra paskutinioji 
data, kada asmenys, emigruoją į JAV, gali sutvarkyti 
reikiamus dokumentus. Tuo pačiu laiku IRO paskelbė, 
kuriuose Vokietijos miestuose bus paliktos jos globoja
mos ligoninės ir prieglaudos.

ARGENTINOJE TEISIAMI SUKILĖLIAI.
Buenos Aires. Atsargos gen. Benjamin Mėnendez ir 
13 karininkų teisiami už sukilimą prieš prez. Peroną. 
Sukilimas truko penkias valandas. 70 karininkų lėktu
vais pabėgo į užsienį. Suimtas taip pat ir socialistų 
kandidatas į prezidentus dr. Palaccios. Prez. Perono 
žmoną, sužinojusią, kad sukilimas buvo ruoštas prieš 
jos vyrą, ištiko nervų prepuolis.

ANTROJI A BOMBA S. RUSIJOJE
Prezidento Trumano spaudos sekretorius Joseph 

Short pareiškė spaudai, kad Sovietų Sąjungoje iš
sprogdinta antroji atominė bomba. Smulkių duome
nų apie naująją Sovietų atominę bombą Baltieji Rū
mai iki šiolei nepaskelbė.

NAUJA RADIJO STOTIS
Iki šiolei Laisvosios Europos vardu veikė viena 

radijo stotis. Ji buvo specialiai skirta Čekoslovakijai.
Šiuo metu Vakarų Vokietijoje pradėjo veikti nau

ja Laisvos Europos radio stotis, kurios programa yra 
skiriama Vengrijai.

LIETUVAITĖS IŠ RINKINIO
Foto R. Sadler

DVI PROGRAMOS
KONSERVATORIŲ MANIFESTAS

Konsevatoriai pirmieji šiuo kartu paskelbė savo 
rinkiminį manifestą — suglaustą rinkiminę programą. 
Ją pasirašė jų vadas Winston'as Churchill'is.

Pirmiausia užakcentuajama, kad ateinantieji rin
kimai bus labai svarbūs. Dideli sunkumai laukia ateity 
ir nenorime pažadais papirkti rinkikus, nuslepiant tei
sybę. Pažadama: sumažinti vyriausybės išlaidas, su
prastinti administraciją, įvesti tam tikros formos virš
pelnio mokestį, kol tęsis ginklavimasis, sustabdyti 
suvalstybinimą, anglių kasyklas palikti suvalstybintas, 
bet decentralizuojant administraciją, panaikinti plieno 
ir geležies suvalstybinimo įstatymą, leisti kelio trans
porto savininkams atgauti savo firmas, išlaikyti garan
tuotas žemės ūkio produktų kainas, laikinai palikti' 
maisto produktų subsidijas, bet laikui bėgant sistemą 
suprastinti, padidinant šeimos pašalpas ir pakeičiant 
pajamų mokestį taip, kad visuomenės pinigai būtų 
išleidžiami tiems, kurie jų yra daugiausia reikalingi, 
peržiūrėti pensininkų pašalpas, sušaukti visų partijų 
konferenciją Lordų Rūmų reformai pravesti.

Manifeste žadama duoti pirmenybę prieš kitas 
tautas imperijos prekybininkams. Bus ugdoma angliš
kai kalbančių tautų vienybė ir ant to bus tęsiamas 
darbas del Suvienytos Europos, "įskaitant, laikui bė
gant, tas nelaimingas tautas anapus Geležinės Uždan
gos". Kad pakelti pinigų vertę bus siekiama gamybos 
padidinimo, kas yra geriausias būdas kitų kraštų pa
sitikėjimui atgauti. Tautinė gamyba, sako manifestas, 
yra tikriausias kelias bedarbei išvengti ir socialiniam 
saugumui išsaugoti. Ginklavimosi programa bus tęsia
ma. Po jos pirmą vietą turės namų statyba, pažadant 
300,000 namų per metus. Privatūs statybininkai gaus 
daugiau laisvės. Pramonė turi būti ne tik produktyvi, 
bet ir žmoniška. Konkurencija, geras pelnas ir geras 
darbininkų atlyginimas yra būtini našumui pakelti.

Konservatoriai taip pat numato atskirą kabine
to ministerį Valijai. Jie pažada išlaikyti Britų gyveni
mo būdą, tradicijas, parlamentinę vyriausybę ir visa, 
kas yra geriausia britų tautoje. Iš čia, rašoma mani
feste, ėjo balsas per generacijas visam pasauliui.

Vyriausybė turi būti žmonių tarnas, o ne jų val
do vas.

DARBIEČIŲ ŠŪKIS — GELBĖTI TAIKĄ.
D. Britanijos socialistai tvirtina: konservatoriai — ka
ras, darbiečiai — taika. Šitokius priešrinkiminius šūkius 
paskelbusi darbiečių partija Scarborough suvažiavime. 
Pasakytosiois kalbos ir paskelbtasis priešrinkiminis ma
nifestas nedviprasmiškai pabrėžia, kad šio krašto vi
suomenė spalio 25 d. turėsianti pasirinkti — darbiečius 
— taikos partiją, ar konservatorius — karo.
TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA EMIGRACIJOS 

KLAUSIMAMS SPRĘSTI.
Spalio mėn. 3 d. 27 valstybių atstovai susirinko 

Neapolyje spręsti Europos gyventojų perteklių. Konfe
rencijos organizatoriai tvirtina, kad šiuo metu Europoje 
yra 5 milijonai žmonių, kuriems reikėsią išemigruoti. 
Pirmoje eilėje reikia surasti 1.700.000 emigrantams 
kraštus, kur būtų galima juos perkeldinti.

Pagal siūlomą planą numatoma pirmaisiais me
tais duoti sąlygas 200.000 europisčiams išemigruoti, 
antraisiais — 300.000, o vėliau kasmet po4oo.ooo. Tarp
tautinis Darbo Biuras šiam reikalui numato 25 milijo
nus dolerių.

LIETUVIŲ PROTESTAS.
Amerikos lietuviai kartu su kitomis tautomis 

protestuoja prieš J.T.O. ruošiamą Tarptautinės Teisės 
kodeksą, kuris galėtų padaryti nelegalia Vakarų valsty
bių pagalbą anti—komunistiniams sąjūdžiams už gele
žinės uždangos. Kodekse buvo numatyta straipsnis kuris 
draustų organizuoti ar skatinti sąjūdžius, kurie privestų 
prie pilietinio karo. Šis straipsnis, kaip sako kritikai, 
galėtų surišti Vakarų valstybių rankas, kai jos norėtų 
padėti pogrindžio sąjūdžiams Sovietų satelitų kraš
tuose.

BRITŲ RADIJOFONAS NEUTRALUS
Britų radiafonas panaikino programos valandė

les, kurios galėtų paveikti rinkikus.
Visos politinės partijos gauna tam tikrą laiką 

kalboms per radiją. Tos kalbos ir yra skelbiamos, kaip 
partininės kalbos. Kiekvienai partijai skiriamas laikas, 
pagal jos dydį. Ateinantį pirmadienį, 9,15 vai. kalbės 
konservatorių vadas Churchillis.

KORĖJOS FRONTE
Korėjos frontuose neįvyko jokių didesnių pasi

keitimų. Taikos derybos neprasidėjo. Dar tebolaukiama 
komunistų atsakymo. Sąjungininkų vadas gen. Van 
Fleet paeiškė, kad numatoma rudens ofenzyva.
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Naujiesiems lietuviams emigrantams pasisekė už- 
megsti ryšius su senaisiais lietuviais emigrantais, kurie 
yra išvykę iš savo tėvynės jau prieš 120 metų. Šian
dien jau eina ketvirtoji jų karta. Nors jie jau yra or
ganiškai suaugę su savo naujuoju kraštu, bet savo pra
eities neišsižada ir nesigėdina. Jie aiškiai visur pabrė
žia savo lietuvišką kilmę, domisi savo prosenių šalimi, 
nevengia ir šiandien ryšių su savo senaisiais broliais, 
jei tik iš mūsų pusės parodoma daugiau domėjimosi 
ir širdies.

Spaudoje jau buvo minėta, kad Coven trio lietu
viai parodė gražios iniciatyvos, pasveikindami savo 
tautietį Joną Gielgudą (taip jie save vadina, ir mums 
nereiktų jų versti vadintis Gelgaudais), pagarsėjusį 
vieną pajėgiausių D. Britanijos dramos aktorių. Jis 
suvedė į pažintį su savo vyresniuoju broliu Lewis E- 
velyn, kuris yra lankęsis Lietuvoje, apžiūrėjęs savo 
prosenių gimtąsias vietoves. Jis ypač domisi savo pro
tėvių geneologija.

Iš jo gautas pluoštas žinių, kurios čia ir patei
kiamos.

Į viešumą Gielgudai išeina 17 amžiuje, kai And
rius Gielgudas išrenkamas Seimo Pirmininku. Gelgau
diškiu vardas kilęs maždaug tuo pačiu laiku, nes pir
miau toji vietovė buvo greičiausiai vadinama Milžu- 
vėnais.

Pagal rašytąsias bajorų geneologijas Gielgudų šak
nys nueina ligi Kęstučio, bet, kaip pats L. E. Gielgu
das pažymi, netikrų geneologijų sudarymas buvo 18 
amžiaus specialybė, nes visi Lietuvos didikai turėjo 
pretenzijų išvesti savo kilmę mažiausiai nuo Gedimi
no laikų.

Šiaip ar taip, Gielgudų šeima yra kilusi iš žilos 
senovės ir turėjusi įtakos į viešąjį Lietuvos gyvenimą. 
Kaip buvo įprasta, ir jie neišvengė maišymosi su įvai
riomis kitų tautų didikų šeimomis. Taip 18 amž. arti
mai susigiminiavo su garsiąja Čartoriskių šeima.

Be paties Gelgaudiškio, kuris yra kairėje Nemuno 
pusėje, įsigijo dešinėje Nemuno pusėje Vokiečių Orde- 
no statytą ir net paties didžiojo Magistro von Jungin- 
geno pilį, kuri kažin kada buvo vadinama Christmemc- 
liu, vėliau Gielgudų pilimi, o vėliausiai buvo žinoma 
Zamkaus vardu.

Vienas iš Gielgudų : Antanas apie 1750 metus bu
vo Žemaičių Storasta. Jo trys sūnūs buvo žymūs vy
rai : du buvo generolai (vienas Ignas buvo Domb- 
rovskio pavaduotojas), o trečiasis - Mykolas buvo prie 
karaliaus Stanislovo Augusto Čemberlenu, o vėliau 
Lietuvos teismo maršalka.

Mykolo sūnus Antanas 1812 metais su savo suor
ganizuotu pulku prisidėjo prie Napoleono ir pakilo 
ligi brigados generolo naujai įkurtoje Lenkijos-Lie
tuvos karalystėje.

Šis generolas Gielgudas 1830 - 1831 metais ir buvo 
vienas iš sukilėlių vadų prieš rusus. Jis su savo dėde 
Tadu Tiškevičium organizavo Lietuvos Provizorinę 
Vyriausybę, kurioje kitas brolis, Jonas, turėjo Vidaus 
Reikalų Ministerio titulą.

Kaip žinoma, 1831 metų sukilimas pasibaigė liūd
nai. Rusai sukilėlius išsklaidė ir sumušė. Generolas 
Gielgudas kovoje smarkiai nukentėjo, mėgindamas pa
imti Vilnių ir Šiaulius. Dėl to Gielgudas su savo ka
riuomene, kurios svarbiausias minusas buvo neturėji
mas amunicijos ir gerai paruoštų kadrų, turėjo inter- 
nuotis Prūsuose. Pats generolas Gielgudas buvo savo 
karininkų nušautas, kaip įtartas išdavimu.

Generolo brolis Jonas taip pat perėjo į Prūsus ir 
iš čia pateko į Angliją. Šis Gielgudas ir yra dabarti

A. KALNIUS.

NAUJIENŲ
LEGENDA

Po pokylio ragana kažko susimąstė. Ji dūlinėjo 
po kiemą, dairėsi apie sodybą ir kažko griozde po 
triobas. Ji stebėjo mažiausius sodybos įvykius, tyri
nėjo jai nežinomus takus, išsiraizgiusius po visą sodą 
ir sekė kiekvieną praeivį. Taip ji atrado ir Sodonio 
taką, vedantį prie Želvenės lango. O tai jai ir buvo 
svarbiausia. Dabar jos smegenyse pradėjo raizgytis į- 
vairūs planai ištęsėti savo vyrui duotą žodį. Sustojo 
ji prie paties pirmojo sumanymo ir pradėjo puoseleti 
jo vykdymą. Pirmiausia ji patikrino savo burtų ga
ją, ž savo baisiu žvilgsniu priversdama nudžiūti du 
Imiliniškus ąžuolus ir sukeldama baisią audrą su griaus
mais ir žibainėmis.

Vieną ankstyvą rytą per baltų miglų pūkynus 
išsidriekusius po plačiąsias pievas, paslapčiomis slinko 
juodas šešėlis. Ėjo jis kryptimi ežero, pro kampą Žel- 
vyno, ir vis pakniopstomis, vis dairydamasis į šalis. 
Kartais jis pritūpdavo, kartais palįsdavo po krūmais, 
lyg kažko bijodamas, lyg kažką pavogęs . . . Staiga 
priešinga kryptimi išniro antras šešėlis. Jis tvirtai žen
gė tiesiog į Želvio sodybos pusę. Jo liemuo skendėjo 
miglyne, o veidas drąsiai plaukėjo paviršiumi, tartum 
kažką vydamasis. Tai buvo jis, Sodonis . . . Vienoje 
rankoje jis nešė pintinėlę, kaip kraujas, raudonų obuo
lių, kurie pro miglas atrodė, kaip iš balzganos šersties 
nuvelti sviedinukai.

nių Gielgudų prosenis. Jono sūnus Adomas, dabarti
nių Gielgudų senelis, kaip tik ir gimė Prūsijoje.

Adomas atvykęs į Angliją dirbo Karo Ministerijoj.
Adomo sūnus Pranas, dabartinės kartos tėvas, 

buvo Anglijos banko tarnautojas, o paskui perėjo 
dirbti į biržą. Jis mirė tik prieš dvejis metus, 
sulaukęs 88 metų amžiaus. Du jo broliai išvyko į 
J A.V., kur vienas jų buvo pasižymėjęs Matabelės 
kare ir ilgus metus tarnavo Matabelės krašte.

Gielgudams emigravus iš Lietuvos, visi jų turtai 
rusų valdžios buvo konfiskuoti, o pilis beveik visai 
sugriauta.

Iš moteriškosios pusės Gielgudai taip pat turėjo 
žymių asmenybių: prosenelė buvo garsi lenkų artistė 
Anelė /aszpierger, o senelė taip pat garsios anglų ar
tistės Ellen Terry sesuo, ir gimimo kaip tik iš Covent- 
rio. Gal tuo ir paaiškinama dabartinio Jono Gielgudo 
artistiniai gabumai ir kitų artistiniai pasisekimai.

Dabartiniai Gielgudai. Lewis Evelyn gi
męs 1894 m. birželio 11d. Britų armijos pulkininkas. 
Baigęs garsųjį šv. Magdalenos koledžą Oksforde. Pir
mojo pasaulinio karo metu sužeistas Prancūzijoje. 
Vėliau perkeltas į karo misiją Paryžiuje. 1920 m. su 
karo misija pasiųstas į Varšuvą. Pasitraukęs iš kariuo
menės, perėjo dirbti į Raudonojo Kryžiaus organiza
ciją, kurioje bedirbdamas apvažinėjo visą pasaulį, 
ruošdamas paskaitas, darydamas pranešimus ir organi
zuodamas R. K. konferencijas. Grįžta į karo tarnybą 
1940 m., o galutinai pasitraukia iš jos 1944 m., išsitar
navęs pulkininko leitenanto laipsnį. Grįžta vėl R.K. 
ir apsigyvena Paryžiuje. Vėliau persikelia į Briuselį 
dirbti Alijantų Reparacijų komisijoje. Apdovanotas į- 
vairiais ordenais: Prancūzų Garbės Legijono, Rumunų 
Karūnos, Jugoslavų Baltojo Erelio, Japonų Tekančios 
Saulės ir k it.

Yra parašęs romanus ,,Red Soil”, ,,The wise 
Child”, knygą iš savo kelionių ir tris dramos veika
lus. Vertėjas iš lotynų, prancūzų ir lenkų kalbų.

Šiuo metu yra patarėjas prie J.T.Europos Eko
nominio Bendradarbiavimo organizacijos ir gyvena 
nuolat Paryžiuje.

Antras brolis, Vai Henry, gimęs 1900 m. balandžio 
28 d. Baigęs Trinity College Oksforde, bandė visokią 
karjerą. Pradžioje buvo vieno anglų parlamento atsto
vo sekretoriumi, paskui komiško laikraščio redakcijos 
nariu, aktorium, radijo laikraščio ,,Radio Times” ben
dradarbiu, o nuo 1929m. paskirtas prie BBC dramos 
skyriaus direktorium. Nuo to laiko pradėjo rašyti ro
manus, dramas scenai ir radio vaidinimams, ir bendra
darbiauti filmų scenarijuose. Iš viso yra parašęs 23 
atskirus veikalus. Nuolat gyvena Londone.

Trečias, jauniausias ir šiuo metu garsiausias, yra 
John Arthur. Gimęs 1904 m. balandžio 14 d. Bai
gęs mokslus Vestminstery. Pirmą sykį pasirodo sceno
je, vos turėdamas 17 metų. Nuo to laiko nebepalieka 
scenos. Vaidinęs šimtus kartų įvairių veikalų svar
biausius vaidmenis, bet daugiausiai pasireiškęs ir iš
garsėjęs Šekspyro herojus bevaidindamas. Anglijoje 
yra laikomas geriausiu Hamleto interpretatorium. Jis 
žinomas ir Amerikos plačiajai visuomenei. Be jo ne
išsiverčia ir Šekspyro teatras Stratforde.

Britų Festivalio metu, bevaidinant jam Coventry, 
įvyko pirmasis susitikimas. Būrelis lietuvių, išgirdęs, 
kad jis atvažiuoja ir vaidins vietos teatre, pasiryžo 
pagerbti jį : pasiųsti gėlių ir prasmingą adresą. I. Gu
revičienė paruošė tikrai gražų adresą, kuris ir buvo 
įteiktas paskutinę vaidinime dieną. Kaip Gielgudas 
visa tai priėmė ir kokie jo jausmai mums, geriausiai
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Jis ėjo svajodamas apie mylimą veidą, kurį jis 
gal išvys pro atvirą pirkios langą, apie banguojančius 
plaukus, tartum supustytus vėjo ir apie mėlynas akis, 
p.įmenančias plačius žydinčius linų laukus. Svajoda
mas jis nė nepajuto, kai atsidūrė ant plataus vieške
lio, kurį jis savo žingsniais buvo perkirtęs taip daugelį 
rytmečių. Vieškelis buvo apaugęs dideliais karklų krū
mais, pro kuriuos, kaip žvakės, tiesūs buvo prasiveržę 
lieknų vuosių gojeliai. Už kelio tysojo plačios pelkės, 
paskendusios baltame miglyne, iš kurio kyšojo žilvičių 
krūmų viršūnės, tartum kokie šieno kūgiai, paskendę 
pieno liūne. O ten netoliese dunksojo ir Želvio sody
ba, kuri atrodė, lyg apsemta sala, apaugusi paslaptin
gais medžiais. Sodonis staptelėjo ant čia pat esančio 
pylymo, ir žiūrėdamas pro krūmų properšas, grožėjosi 
žavinčiu reginiu, primenančiu dausų karalystę . . . Šiuo 
momentu, tik liuokt, kaip stirna, iš krūmų iššoko 

juodas šešėlis, kuris, kaip nelaba dvasia, ėmė murmėti 
kažkokius nesuprantamus žodžius ir keistai kėdoti ran
komis. Jis pamažu vis slinko artyn, artyn ... ir So
donio akyse išryškėjo baisus, iškraipytas veidas, kuriame 
spindėjo du rausvi žiburėliai, tartum alkano vilko akys. 
Ū-ū-ū . . . tai buvo ragana. Sodonis suprato jos kės
lus ir, kaip griaustinis, šoko ją užmušti. Bet pragaištin
gi žiburėliai staigiai prasiplėtė, padidėjo ir smigte 
įsmigo į jo akis. Ir pajuto Sodonis, kad jo gyslose 
ima stingti kraujas ir jis negali pakelti rankų ir pa
judinti kojų. Staiga tik kažkas blaktelėjo jo širdyje 
ir. . . jis pavirto akmeniu. Iškrito iš rankų pintinėlė ir 
pabirę obuoliai nuridinėjo į šalis. — Taip ištęsėjo ra
gana Želviui duotą žodį: Želvenė niekados nebus So
donio pačia.

Grįždama namo, ragana vėl sukėlė didelę audrą. 
Žaibai, kaip raudonos gyvatės, nardė po orą, iš šak
nų virto vuosiai, pievose švilpė smilgos, kaukė girios, 
šniokštė ežero vanduo. Nė pėdsako neliko baltų mig
lų, tik ant pylymo tvirtai stovėjo nulytas akmuo. 

paliudys jo laiškas, kurio vertimas čia’ir paduodamas 
„Brangusis Pone, aš negaliu Jums pasakyti, kaip 

esu giliai paliestas ir nudžiugęs dėl Jūsų malonumo ir 
duosnumo, siunčiant man puikų krepšį gėlių ir adresą 
į teatrą šeštadienį. ( Laiškas rašytas iš Stratfordo ). 
Mostas buvo toks nelauktas, kad aš nepajėgiau kaip 
reikia ir padėkoti Jūsų atstovui, kurį sutikau taip 
trumpam, ir norėčiau, jei galėsiu, sutikti Jus visus as
meniškai, kad galėčiau preduoti daug pilnesnį įvertini
mą. Tuo tarpu prašau priimti mano visiškai tikrą ir 
gilią padėką už tokį duosnų pasveikinimą, gantą iš 
mano tautiečių.

Aš labai norėčiau, kad mano tėvas, kuris mirė 
prieš dvejis metus, būtų galėjęs pamatyti Jūsų mostą; 
tai būtų jį padarę išdidų, kaip ir aš esu, ir kad ma
no kuklūs rezultatai - pasisekimai būtų taip sveikina
mi vardan Lietuvos.

Dar sykį mano didžiausia ir giliausia padėka, 
širdingiausiai Jūsų

John Gielgud 
Stratford on Avon, birželio 22 d.”

Baigiant kyla klausimas : ar mes taip ir paliksi
me tekėti laiko tekmei, t.y. Gielgudus paliksime sve
timoj jūroj ir grožėsimės iš tolo, kaip jie savo lietu
višku genijum praturtina kitas tautas, ar stengsimės 
juos susigrąžinti senojon tėviškėn? Gielgudai ir dau
gelis kitų panašių į juos, išsibarstę po visą platųjį 
pasaulį, yra didelis įnašas ir jų kilmės tautoms.

J. Matulionis

J. Gielgudui coventriečių įteikto adreso nuotrauka. 
Adresą paruošė L Gurevičienė.

Ragana savo vyrui pasakė, kad Sodonį kliudžiusi 
Perkūno kulka ir jis pavirtęs akmeniu. Matyt, patys 
dievai geidė jai kito vyro. O gal jie geidė matyti 
vaidilutės?. . . Kas gali žinoti jų valią! . . .

Žinia greitai apskriejo visą apylinkę. Visi labai 
nuliūdo, o Želvenė tai raudote raudojo Kiekvieną ta
kelį, kur jos mylimas bernelis vaikščiojo, aplaistė 
gailiom ašarėlėm. Gi akmenėlį kietą savo veidu šildė 
ir kiekvieną lietaus lašelį šilko plaukais šluostė. Jeigu 
jis nebūtų akmenėlis buvęs, tai būtų jautęs mergelės 
artumą ir būtų tirpęs nuo meilių glamonių.

Rūstus Želvio veidas dar labiau apsiniaukė. Jis 
žinojo savo pačios nelabumą. Nors jis ir buvo geidęs 
matyti savo dukrelę atitolusią nuo Sodonio, bet tokios 
didžios nelaimės tai jam nelinkėjęs. Dėl to jis labai 
užsirūstino ir kėsinosi raganą užmušti, bet pabūgo jos 
keršto, baisaus prakeikimo. Tai tik pasidarė jai labai 
aršus ir priekaištingas. O Želvenei jis stengėsi atstoti 
tėvulį, bet ir motušėlę: jis guodė ją, glamonėjo, kartu 
apraudojo jos širdies kartumėlį. Dabar ir Sodonis pa
sidarė jam neišpasakytai brangus, ir jis dažnai lydėda
vo ją į vieškelio pylymą ir ten skaudžiai išgyvendavo 
didžiąją nedalią. . . Gi akmenėlis išdidus ir šaltas tai 
nė ašarėlės neišspaudė.

Ragana visa tai matė ir suprato, kad ji čia yra 
laikoma nemylima atėjūne. Ji nepakėlė Želvio šaltumo 
ir ryžosi iš Želvenės atkovoti ir sau bent dalį jos tėvo 
meilės. Bet viskas nuėjo niekais. Tada ji įtūžo. Jos 
kaktoje dar labiau padidėjo trys ilgos raukšlės, gys
lose siautėjo putodams kraujas, o smegenys tai net šo
kinėjo nuo kerštingų užmačių. Visi matė baisią rūsty
bę jos piktame veide ir jautė artėjančią nelaimę į 
Želvio namus.

b. d.
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JONAS MURAŠKA
Šiaurės vakarų Anglijos didesnės ir mažesnės 

lietuvių kolonijos, senieji ir naujieji ateiviai puikiai 
pažįsta jį, o jis pažįsta juos. Jonas Muraškas (anglų 
tarpe žinomas dar ir Marshall pavarde) yra senosios 
kartos veikėjas, gerai pažįstamas tiek lietuvių, tiek 
anglų.

Gimė jis 1883 m. sausio 25 d. Plėtkininkų kaime, 
Pajevonio valse., Vilkaviškio apskr. Tėvai— ūkininkai, 
iš pradžių mažo, o ilgainiui didoko ūkio savininkai. 
Jonas pabėga iš Lietuvos 1904 m., norėdamas išveng
ti rusų kariuomenės, ir atkeliauja į Mančesterį.

12 metų berniukas, tėvo jis buvo nuvežtas mo
kytis siuvėjo amato. Išmokęs amato, verčiasi pats 
savarankiškai, nuo 18 metų keliaudamas per kaimus, 
lyg tas Valančiaus Palangos Juzė, ir uždarbiaudamas. 
Ilgainiui jis jau meistras, turįs sau padėjėjų. Manches- 
teryje iš pradžių pustrečių metų dirba pas meistrą, o 
kai pramoksta kalbos, įsirengia savo siuvyklą. Ano 
didžiojo karo metu jam 26 mėnesius tenka tarnauti 
kariuomenėje. Grįžęs iš kariuomenės, jis vėl dirba savo 
amato darbą, tuoj pat nusipirkdamas savus namus, 
kad būtų visiškai savarankiškas.

Kartą jis pasakojosi, kaip stengėsi ekonomiškai 
stiprėti ir kaip tekdavo spirtis prieš visokias pagundas. 
Jo geri pažįstami ar jo siuvykloje dirbusieji lietuviai 
laisvą vakarą susimesdavo į būrelį ir kalbindavo Joną 
užeiti išgerti. O Jonas ir laisvu laiku mėgdavo neiš
leisti darbo iš rankų. Draugų kalbinamas, trumpam 
laikui padėdavo į šalį darbą ir išeidavo su jais. Susi
metę į pirmąjį restoraną, išgerdavo. Jonas tokiu 
atveju dažniausia pats užsakydavo ir apmokėdavo, 
bet išgėręs greit vėl smukdavo iš restorano, palikda
mas savo draugus ir pats vėl sėsdamasis prie darbo.

Šiandien jam jau nebe jaunystės dienos, dirbtuves 
tvarko sūnus, bet Muraškas jau nebe eilinis amatinin
kas, jis žinomas visame mieste Jo įrengtos drabužių 
parduotuvės, jis turi kelis gyvenamuosius namus. Jo 
draugai yra aukšti anglų visuomenės žmonės, ir jei 
lietuviams reikia atlikti kurį nors rimtesnį reikalą, 
Muraška visada suras išeitį, nes jis, būdamas ekono
miškai stiprus, yra įtakingas, turi daug pažinčių; Ne
maža jis yra padėjęs ir tremtiniams čia įstaigose kurį 
reikalą sutvarkydamas, čia butą parūpindamas, čia 
vėl kitaip paremdamas, ypač pirmaisiais metais, kai 
tremtiniai tebebuvo naujokai šiame krašte.

Lietuvių gyvenime Muraška prekinėse gretose 
žygiuoja, kai tik apsistojo Manchesteryje. Jau apie 
40 metų, kai yra Lietuvių Socialinio Klubo valdybos 
narys, o iš jų 12 ar 13 metų pirmininkauja Klubui. 
Dabar yra Klubo valdybos iždininkas. Jis pergyveno 
visus tuos metus, kai Klubas buvo išaugęs, paskui 
kai jis suskurdo, o dadar vėl lydi jo augimą ir stip
rėjimą. Daug jo pastangų sudėta i naujuosius Klubo 
namus perkant. Klubas jam lyg antrieji namai, kur 
jis praleidžia didžiąją dalį savo laisvalaikio.

Ilgai jam yra tekę pirmininkauti ir Manchesterio 
lietuvių parapijai ir rūpintis jos reikalais.

Kol Lietuva buvo laisva, J. Muraška nuo 1921 
m. kasmet po mėnesį pabuvodavo Lietuvoje, o 1948 
m., negalėdamas parvažiuoti į Lietuvą ir nebesitverda
mas vienoje vietoje, buvo išvažiavęs pasisvečiuoti nors 
į Braziliją pas gimines.

K. BARĖNAS

TEN GERA, KUR MUSŲ NĖRA

—Kanadoje doleriai ir kumpiai skraido iš fabriko 
kaminų—sapnuoja išvykstantysys. . .
—Gerai buvo Anglijos tekstilėje—prisimena Kanadoje 
miško kirtėjas.

Centre pritrūko “ B. L“, loterijos bilietų. Jei būtų 
skyrių , kurie numato negalėsią- visų jiems pasiustų 
bilietų išplatiuti iki spalio 10 d., prašomi grąžinti cent
rui.

MUSŲ G Y V E N I M A S
WOLVERHAMPTONAS REKLAMUOJASI
Persikeldami gyventi į . Wolverhamptoną, lietuviai 

ten galės lengvai gauti darbo „Courtolds“ tekstilės 
fabrike, ,,Good Years“ gnmos fabrike, kur daugiausia 
lietuvių dirba, o taip pat nesunku patekti į plieuo 
liejyklas ir mažesnius geležies apbirbimo bei kitokius 
fabrikus. Apylinkėje yra ir anglių kasyklų.

Apsigyvenimas privačiai ar hosteliuose viengun
giams ir bevaikėms šeimoms didelių sunkumų nesu
darys.

Wolverhamptone veikia DBLS skyrius. Šeimoms 
su mokyklinio amžiaus vaikais nepatartina keltis, nes 
nėra lietuviškos mokyklos ir dėl vaikų stokos nenu
matoma ji organizuoti. Visais reikalais kreiptis į sky
riaus valdybą adresu: „Headlands", Inkermann St., 
Heath Town, Wolverhampton, Staffs.

IŠ BRADFORDO PADANGĖS
Skiptone, Yorks. Apsigyvenę keli tautiečiai įsteigė 

DBLS Skiptono skyrių, tačiau pastaruoju laiku dau
gumai jų išemigravus į užjūrio kraštus ir kitiems per
sikėlus į kitas gyvenvietes skyriaus veikla sustojo.

Bradfordo Apygardos valdyba ištyrusi aplinkybes 
ir nustačiusi, kad šioje vietovėje tolesnis skyriaus 
veikimas neįmanomas, tad savo posėdyje, rugsėjo mėn. 
22 d. nutarė uždaryti.

Rugsėjo mėn. 8 d. St. Mary's bažnyčios salėje 
Bradfordo skyriaus iniciatyva pastatytas meninės ver
tės atžvilgių vertingas scenos veikalas — 4 - ių veiks
mų dramą „Valkata“, kurio siužete atsispindėjo dra
matinis aristokratijos gyvenimas. Vaidintojai J. ir B. 
Šukytės, B. Pivoriūnienė, S. Liutkevičius, V. Taseckas, 
P. Masiulis ir J. Paulikaitis savo roles išpildė pasigė
rėtinai. Veikalą režisavęs p. P. Masiulis Bradfordo 
skyriaus valdybos ir iš Manchesterio atvykusių eks
kursantų, su skyriaus pirmininku p. V. Kupsčiu prie
šakyje, buvo apdovanotas gėlėmis. Pagamintos p. 
V. Jokūbaičio dekoracijos kiekvienam žiūrovui sudarė 
malonų įspūdį. Veikalo pasižiūrėti suvažiavo virš 340 
žmonių.

Skiptone gyvenęs tautietis p. J. Pacepavičius 
dirbdamas akmenų skaldykloje nelaimės atvejuje buvo 
užgriūtas akmenų, kurie jam sulaužė nugarkaulį. Ne
laimingasis gydomas Sheffielde ligoninėje, kuomet iš 
jos galės išeiti neaišku. Liks invalidas ir negalės 
dirbti jokio darbo.

Bradfordo Apygardos valdyba pabrėždama mūsų 
tautinį solidarumą iš savo kuklutės kasos paskyrė du 
svarus nelaimingojo paramai, be to Apygardos v-bos 
pirmininkas p. Janušauskas ir iždininkas p. P. Šu- 
mauskas jį aplankys ligoninėje.

Anksčiau „Brit. Lietuvyje“ buvo rašyta, kad 
tekstilės pramonėje žymiai susiaurėję darbai. Šiuo 
laiku galime konstatuoti faktą, kad jau ir lietuvių 
nemaža neteko darbo. Dalis jų persikėlė prie tunelių 
kasimo darbų kiti į metalo pramonę, plytines ir kt.

Kadangi vilnos kaina vis dar krenta, tad impor
ter iai bijosi jos stambesnius kiekius užpirkti. Tačiau 
tikros žinios sako, kad artimoje ateityje ši nedarbo 
krizė tekstilės pramonėje baigsis ir vėl prasidės pir
mykštis gamybos tempas.

J- J - tis.

ATSISVEIKINUS SU MATULIONIU
Tik sužinojęs, kad tuo pačiu laivu vyksta į Ka

nadą daugiau lietuvių iš šio krašto, p. Matulionis su 
jumoru didžiavosi : „Įsteigsiu laive DBLS skyrių“. 
Tas atsitiktinai išsprukęs posakis gal geriausiai cha
rakterizuoja jo, kad ir palyginamai neilgą, bet turinin
gą gyvenimą Britanijoj. Jis buvo vienas iš didžiausių 
Sąjungos šulų ir rėmėjų ir S-gos reikalai jam buvo 
visuomet arti prie širdies. Tais reikalais jis sielojosi 
iki pat savo išvažiavimo. Jų jis neužmirš ir naujose 
gyvenimo sąlygose, palikdamas pažadą aktyviai bend
radarbiauti per „B.L." ir stengtis paveikt Kanados 
lietuvius į toleranciją ir sugyvenimą, kuo pasižymi 
Britanijos lietuvių kolonija. Mes vargiai rastume kitą 
asmenį, kuris taip tiktų būti mūsų kolonijos ambasa
dorium svetur. P. Matulionis, visuomet pasiruošęs 
kompromisui, gyvai jautė ir suprato savo atsakomybę 
ir pareigas, kaip lietuvis emigrantas ir kaip lietuvis 
inteligentas, būdamas vienas iš mūsų tremties veikimo 
vadų - karininkų. Anglijoje būdamas, jis ėjo skyriaus 
ir apygardos pirmininko pareigas, buvo Revizijos Ko
misijos, Garbės Teismo ir Tarybos nariu.

Išsaugojęs dar gerą pluoštą žilų plaukų ir sulau
kęs 53 metų amžiaus, p.Matulionis su žmona, dukrele 
ir uošve pradeda uaują gyvenimą Kanadoje. Visi lin
kime jam sėkmės ir žinome, kad jis ir teu greit iškils 
į viršų, ką jis padarė Anglijoj, Vokietijoj ir Lietuvoj, 
knr buvo vienas iš aktyviųjų krikščioniškų grupių vei
kėjų. Savo nusistatymo niekuomet jis neslėpė, bet jo 
niekuomet nestatė kliūtimi kompromisui pasiekti ir 
visų bendram veikimui suderinti, imant domėn ypa
tingas tremties sąlygas ir reikalą vieningai dirbti. Tas

VYKSTANTIEJI Į AMĖR1KĄ AR KANADĄ GALI UŽSISAKYTI VIETAS ŠIUOSE LAIVUOSE:
Išplaukia Atplaukia

Southampton 
gruodžioCAMBERRA

NEPTUNIA
COLUMBIA
Kelionė kainuoja 
ar gaunant vizą. 
116, Broadway, Wimbledon.

Cherbourg 
gruodžio 14 d.

29 d.
sausio 2 d.sausio 

nuo 53.10.0 
Rašykite ar

14 d.
29 d.
2 d.
sv. Duodami patarimai tiems, kurie turi sunkurmj tvarkant dokumentus
skambinkite telefonu šiuo adresu: BROADWAY TRAVEL SERVICE Ltd. 
London, S. W. 19. Telef. LIBerty 8141-2 arba LIBerty 3646.

ANTIS AR GAIDYS
Esu prašomas painformuoti, kad Spaudos Baliui 

„B. L.“ gaidys buvo parinktas grynai vyriškumo su
metimais, be jokių politinių išskaičiavimų. Ir ,,B. L." 
ir gaidys yra vyriškos giminės. Lietuvoj tikdavo antis, 
nes ji ten vadinosi Spaudos Antis, taigi moteriškos 
giminės. Galiu paneigti gandus, kad tai padarė pogrin
džio antifeministų susivienijimas.

Bičiulis
GERAS SUMANYMAS

Sveikintiną ir naudingą sumanymą atsiuntė Wol- 
verhamptono skyriaus pirm. p. Kl. Žukauskas. Emig
racijai vykstant, daugiausiai nukenčia mažesnieji lie
tuvių susibūrimo vienetai, kur lieka po kelis lietuvius. 
Jie negali jokios veiklos išvystyti ir jaučiasi vieniši. 
Didesnės kolonijos galėtų tokius tautiečius pas save 
priglausti, painformuodamos per „B.L." apie vietos 
apsigyvenimo galimybes. „Bičiulis" mielai sutinka pa
tarpininkauti lietuvių kolonijoms, norinčioms ir galin
čioms apgyvendinti pas save lietuvius. Siųskite žiuias.

PULKININKAS — ŪKVEDYS
Prieš pat išvažiuojant į Kanadą, p. Matuhonis 

netikėtai Londone susitiko savo buvusį Karo Mokyk
los viršiuinką pulk. Jakutį, kuris atostogavo Lietuvių 
Namuose. Pulk. Jakučio ryšiai su Karo Mokykla yra 
ypatingai artimi. Jis ne tik buvo vienas iš jos orga
nizatorių, bet paskutiniu laiku buvo viršininko pavaduo
toju, kartais eidamas viršininko pareigas.

Ponas pulkininkas dabar dirba viename dideliame 
darbininkų hostely prie Sheffieldo, kur eina ūkvedšio- 
buhalterio pareigas. „Reikėjo mokytis buhalterijos. 
Man viskas buvo svetima", šypsodamasis pareiškia. 
Atrodo gerai ir sveikai, nors jau kuris laikas kai pa
liko 60-tuosius amžiaus metus. „Tai mano kariškio 
gyvenimo resultatas“.

Darbu yra patenkintas, nors ir susirūpinęs dėV a- 
teities. Žmona gyvena Škotijoj ir yra išmokusi siuvė
jos amato. Pulk. Jakutis gyvai seka pasaulinį politinį, 
o ypač karinį gyvenimą ir turi savo nuomonę kari
niais reikalais.

PASIRUOŠIMAS BALIUI
Bešokančios poros per Spaudos Balių vargiai 

pagalvos, kiek į tai darbo ir pastangų buvo įdėta 
Balių beorganizuojant. Kaip paprastai, kada vyksta 
kokie pasiruošimai Lietuvių Namuose, sunkiausia 
našta krito ant p. Žukauko pečių. Kaip namų admi
nistratorius ir Lietuvių Klubo sekretorius, jis yra 
atsakomingas už visus paruošimus. Kad ir per dar 
trumpą savo buvimo laiką Londone, p. Žukauskas 
spėjo „prilipti“ prie londoniškių ir svečių ir gauti jų 
pasitikėjmą.

Spaudos Baliaus organizavime talkon atėjo p-lė 
Skripkutė su kitais dviem Lietuvių Klubo Valdybos, 
paruošimų sekcijos nariais p-le I. Šalkauskaite ir 
p. Kalakausku, o taip pat centro tarnautojai ir namų 
gyventojai. Baliui yra paskirtas visas pirmas aukštas 
ir valgykla, kur veiks antras baras. Salė ir visi kam
bariai yra puošiami ir statomi staliukai, kuriuos ga
lima iš anksto rezervuoti. Iš rengėjų teko patirti, kad 
svečiams ruošiama daug siurpryzų ir numatyta įvairi 
programa. Laukiama daug svečių ir iš provincijos.

jam yra nesvetima, nes tokį darbą jam teko dirbti 
dalyvaujant nepriklausomybės kovose ir Klaipėdos 
atvadavime. Prieš pat rusų okupaciją, jis buvo vyr. 
Ūkio Bauko direktorium, iš kurių pareigų buvo rusų 
atleistas. Susidarius laikinai Lietuvos Vyriausybei, 
Matulionis buvo jos nariu, o vėliau, aplinkybėms su
sidėjus, Finansų Tarėju. Tose pareigose jis daug pagel
bėjo lietuviams.

Per p. Matulinio išleistuves Lietuvių Namuose 
p. Miniseris Balutis pažymėjo, kad Lietuva neužmirš 
p. Matulionio nuopelnų ir be abejonės paseks šv. Pet
ro įpėdinio pavyzdžiu, kai tik atsistatys nepriklausoma 
valstybė. Popiežius gi p. Matulionį neseniai apdovano
jo šv. Grigaliaus ordinu,

REIKALINGAS ATSTOVAS.
Nemažas skaičius lietuvių turi šiuo metu reikalų 

Amerikos ir Kanados konsulatuose Londone ir Liver
pulyje. Londone daugelis lietuvių dokumentus susit
varko DBL Sąjungai talkininkaujant, tuo tarpu Li
verpulyje nėra skyriaus, nei privataus lietuvio, kurie 
pagelbėtų to miesto konsulatuose lietuviams, nemokan
tiems kalbos. Būtų naudinga, jei Centro Valdyba nu
matytų ten gyvenantį lietuvį, ar įsteigtų atstovybę, 
kuri pagelbėtų mūsų tautiečiams. Suprantama, kad 
kiekvienas sutiktu už tokius patarnavimus apmokėti.

K. Kudla

NIDOS SPAUSTUVĖ KELIAMA LONDONAN 
Šiomis dienomis NIDOS spaustvve keliama iš Co- 

ventrio į Londoną, Lietuvių Namus.
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MANDAGUMAS AR ATVIRUMAS
DEL K. OBOLĖNO "PAAIŠKINIMO,,.

Dažnai yra diskutuojamas klausimas, ar gerian yra 
pasakyti teisybę atvriai į akis, nors ta teisybė yra ne
maloni ir gali žmogų supykinti ar nuliūdinti, ar yra 
geriau pasielgti mandagiai ir švelniai, nuslepiant tą 
teisybę, nors žinoma, kad vis vien dalyko esmė nuo 
to nepasikeis.

Centro Valdyba p. K. Obolėnui pavartojo antrąjį 
būdą — mandagumą, norėdama išsiskirti taip, kaip 
pridera kultūringiems ir subrendusiems žmonėms. T o 
kioje dvasioje buvo įdėtas ir Centro Valdybos praneši
mas apie "Britanijos Lietuvio,, reformas (žiūr. "B L.., 
Nr. 37). Tuo tarpu p. Obolėnas pasirinko kitą kelią ir 
savo "Redaktoriaus Paaiškinime,, kuris buvo atspaus
dintas be Centro Valdybos žinios, pasmerkė ir apkal
tino Centro Valdybą, mėgindamas palaidoti "Britanijos 
Lietuvį,, skaitytojų akyse. Išvada aiški:—jam laik
raštis rūpėjo tik tol, kol jis buvo redaktorium, nes 
savi marškiniai arčiau už bendruosius reikalui. Be to, 
p. Obolėnas savo akcijai prieš Centro Valdabą ir "B. L. 
sustiprinti išsiuntinėjo įvairius laiškus bendradarbiams, 
Tarybos nariams ir kitiems asmenims, kai kam pri
dėdamas man rašytų laiškų nuorašus, bet be mano 
atsakymo.

Kadangi p.Obolėnas pasirinko tokį mūsų koloni
jai kenksmingą kovos kelią, stengdamasis viešai per 
spaudą apjuodinti vyriausią mūaų ' didžiausios orga- 
nizacijo laikraštį ir jo leidėją, yra būtinas reikalas 
užkirsti kelią tai akcijai ir atitaisyti klaidas, kurias 
p. Obolėnas pavartojo savo argumentuose. Nors labai 
nemalonu skalbti baltinius viešai, tačiau kitos išei
ties nėra.

1) P. Obolėnas skundžiasi, kad nebuvo pakviestas 
į posėdį, svarstant laikraščio reikalus, ir teigia, kad 
pagal susitarimą su C. Valdyba jis “turėjo irgi to
kiam posėdy dalyvauti,,. Minėto susitarimo paragra
fas 3, pagal protokolą Nr. 25-53 iš 1949 m. rugsėjo 
14 d., skamba taip: “Orientacijos sumetimais, redak
torius gali būti kviečiamas į C. Valdybos posėdžius,.. 
Taigi gali, bet ne turi būti kviečiamas. Tačiau ne 
dėl to p. Obolėnas nebuvo pakviestas į paskutinius du 
C. V. posėdžius, o protokolo ištrauką daviau tik skai
tytojų informacijai.

Jis nebuvo pakviestas dėl to, kad per tuos posėdžius 
buvo svarstomas p. Obolėno atleidimas iš redaktoriaus 
pareigiu

Skaitytojų nepasitenkinimas redaktoriumi jau nuo 
seniai buvo jaučiamas. Tai ypač patyrė C. Valdybos 
nariai, važinėdami po skyrius. Tuo reikalu irgi buvo 
griežtai pasisakyta per paskutinį Tarybos posėdį. Ko
respondentai skundėsi, kad nededama jų koresponden
cijos, gi skaitytojai skundėsi, kad “B. L.“ mažai rašo 
apie mūsų gyvenimą ir jie yra priversti skaityti Ame
rikos laikraščius, norėdami sužinoti, kas dedasi mūsų 
kolonijoje. Sąjungos reikalai buvo apleisti. Tik su 
sunkumais pavykdavo mums šį tą atspausdinti. Trum
pai, mūsų laikrašty neatsispindėjo mūsų gyvenimas. 
Nemažiau nusiskundimų buvo gaunama ir dėl kai ku
rios kitos laikrašty talpinamos medžiagos. Bendradar
biai pyko.

Centro Valdyba, kaip atsakingas Sąjungos organas, 
neima kiekvieną kritiką už gryną pinigą, bet kada 
spaudimas pasidaro visuotinis, ji privalo į tai atkreipti 
dėmesį. Ypač, kada laikraščio finansiniai reikalai at
sidūrė kritiškoje būklėje ir reikėjo griežtų ir energingų 
priemonių tam pataisyti. Mes žinojome, kad bus ne
vaisingas mūsų kreipimasis į lietuvius, raginant skaityti 
ir prenumeruotis “B. L.", jei mes negalėsime apginti 
laikraščio redagavimo. Buvo aišku, kad "B. L.,, išgelbėti 
reikia ne tik keisti spausdinimo būdą, bet ir redakto
rių. Dėl to, Centro Valdyba vienbalsiai nutarė tai 
padaryti. Tą reformą, tačiau, norėjome kuo švelniau 
pravesti ir man buvo pavesta pranešti p. Obolėnui tik 
apie spausdinimo būdo pakeitimą, žinant, kad p. Obo
lėnas su tokia reforma nesutiks ir pats atsistatydins. 
Tą aš žinojau iš ankstyvesnių su p. Obolėnu pasikal
bėjimų.

Taigi, Centro Valdybos noras buvo šį reikalą 
kuo mandagiau pravesti ir dėl to buvo sudarytos 
sąlygos p. Obolėnui atsistatydinti ir taip buvo pra
nešta skaitytojams C. Valdybos pranešime. Deja, p. 
Obolėnas savo “paaiškinimu,, pareikalavo atvirai šį 
reikalą per spaudą pasakyti.

2 ) Ar C. V. “ignoravo laikraščio turinio gamin
tojus ir laikraščio skaitytojus,, palieku skaitytojams 
ir bendradarbiams spręsti. Galiu pažymėti, kad C. V-bos 
nariai, lankydami skyrius, turi daugiau progos susi
tikti su skitytojais ir bendradarbiais, išgirsti jų nuo
monę, negu p. Obolėnas, kuris per du metus nebuvo 
iš Londono iivažiavęs.

3 ) P. Obolėnas tvirtina, kad tokiai laikraščio 
spausdinimo reformai nebuvo pagrindo ir buvo ga
lima kitaip atpiginti laikraščio spausdinimą. Jeigu tai 
būtų teisybė, tad p. Obolėnas padarė nedovanotiną 
nusikaltimą, niekam to nesakydamas, gerai žinodamas, 
koks nuostolingas buvo laikraščio leidimas. Aš gi su 
juo nuolat tuo reikalu tariausi. Kodėl aš, o ne C. Val
dyba? Tai irgi remiantis Centro Valdybos susitarimu 
su p. Obolėnu: “Visais, iš to išplaukiančiais klausimais, 
redaktorius tariasi su Valdybos pirmininku ir iš jo 
priima Centro Valdybos nurodymus“. Per vieną tokį 
pasitarimą pasiteiravau, ar daug galima būtų sutaupyti, 
sumažinus laikraštį dviem puslapiais? p. Obolėnas at
sakė, kad labai maža bus sutaupyta ir tas klausimo 
neišspręs. Jo pasiūlymas buvo prašyti Vliko, kad jie 
duotų mums vieną puslapį, Vliko numatomame leisti 
laikraštyje. Šis pasiūlymas Centro Valdybai buvo ne
priimtinas, nes mūsų noras turėti savą laikraštį, o ne 

kur nors kampelį. Kiti} pasiūlymų laikraščio spausdi
nimui atpiginti iš p. Obolėno negirdėjome per du 
metus.

4) Negražus yra p. Obolėno NIDOS spaustuvės už
sipuolimas. Ji nesisiūlė spausdinti "B. L.“, ir jeigu 
C. Valdyba, laikraščio leidėjas, rado reikalingu pereiti 
į tą lietuvišką spaustuvėlę, tai yra leidėjų atsakomybė 
ir reikalas, bet ne redaktoriaus, kaip C. V-bos tarnau
tojo. Taip, NIDOS spaustuvė yra labai maža, neturi 
specialistų, kol kas neturi net tinkamų patalpų. Bet 
ji susitvėrė vieno ryžtingo žmogaus ir ne specialisto 
pastangomis, be kapitalo, o tik fabrikuose sunkiai už
dirbtu penu. Ir toji mažytė NIDA su "kelioms rieš
kučiom elementorinio dydžio raidžių" per 18 mėnesių 
atspausdino 2 lietuviškas knygas po 1200 egz., kelis 
numerius APUOKO, KLAJŪNĄ, lietuviškų atviručių 
ir daugelį kitų darbų. Visa tai buvo atlikta atliekamu 
nuo fabriko laiku. Aš manau, kad tokias mūsų tau
tiečio pastangas reikia gerbti ir remti, o ne tyčiotis iš 
jų. Suprantama, NIDA negali lygintis su moderniš
komis spaustuvėmis, kuriose "B. L.“ buvo spausdina
mas. Bet mes iki šiol sumokėdavome po 2250 svarų 
per metus lenkams už "B. L.“ spausdinimą. Jeigu 
bent vienų metų išlaidas investuotume į NIDĄ, tu- 
sėtume mes irgi modernišką spaustuvę.

Kol spausdinsime pas lenkus, tol klausimas liks 
neišspręstas ir tol drebėsime del kiekvieno prenume
ratoriaus netekimo ar del spaustuvės kapryzų, kurių 
labai daug būna ir kuriuos man nekartą teko lyginti. 
Viena spaustuvė mus net teisman norėjo traukti ir 
bylą reikėjo perduoti advokatams. Del kainos jos irgi 
iš pražių yra nuolaidžios, bet tik pradėjus spausdinti 
reikalai pasikeičia. Ši paskutinioji spaustuvė prižadėjo 
spausdinti už 44 sv. per savaitę, gi vėliau pareikalavo 
48 sv.

Savos spaustuvės reikalingumą kitos kolonijos sup
rato ankščiau ir apsirūpino. Kitaip spauda net Ameri
koje neišsilaikytų. Kanada ir Australija taip pat turi 
savas spaustuves. Tų kraštų laikraščiai irgi pradėjo 
nuo "rieškučių“, bet nuosavų, nemokėdami tūkstančius 
setimiesiems. Laikraščiai ten dabar “stovi ant kojų,,. 
Atsistosime ir mes. Juokiasi tie, kurie juokiasi pasku
tiniai. P. Obolėnas gi mažai tiki į savas pastangas, jis 
išaukšto žiūrėjo į Sąjungą ir kitus mūsų darbus. Nie
kad to neparėmė savo straipsniais.

Britanijos lietuviai gi savo darbais gali pasi
didžiuoti. Gerai susiorganizavome, kietu darbu ir 
pasišventimu įsigijome puikius namus, dabar imsimės 
spaustuvės reikalų ir spaustuvę turėsime.

5) . P. Obolėnas grąžino bendradarbiams nesu
naudotus rankraščius, sakydamas ai darąs spaudos 
darbo etikos sumetimais. Tokiu būdu “B. L“, buvo 
paliktas be medžiagos. Tai laikau nusižengimu ne tik 
prieš laikraštį, leidėjus ir skaitytojus, bet ir prieš 
bendradarbius. Jų dauguma rašė ne Obolėnui, bet laik
raščiui ir jo skaitytojams, o buvo ir tokių, kurie rašė, 
nežiūrint, kad p. Obolėnas buvo redaktorium.

Pagaliau kaip gali jis kalbėti apie etiką, pats ne
silaikydamas paprasčiausių kultūringo elgesio dėsnių, 
atspausdindamas savo “paaiškinimą,, be leidėjų, t. y. 
jo darbdavių, sutikimo, ir net jiems nepranešęs.

6) .“Britanijos Lietuvis,, pats atsakys p. Obolėnui 
į jo užmetimus, kad laikraštis daugiau negu nuskur
dintas. Užtikrinu, kad Centro Valdyba labai ir labai 
apgailestavo “B. L.„ laikiną sumažinimą, ir to buvo 
imtasi tik kaip paskutinės priemonės laikraščio egzis
tencijai išsaugoti. C. Valdyba yra atsakinga ne tik už 
laikraštį, bet ir už Sąjungą, ir jeigu reformos nebūtų 
buvusios padarytos, bankrotas būtų atėjęs abiems. 
Sąjungos banko sąskaita prieš dvi savaites rodė minu
są, apmokėjus “B. L." leidimo deficitą 700 svarų. Tas 
deficitas būtų kiekvieną savaitę didėjęs iki galo šių 
metų. Kokia buvo C. Valdybai išeitis? Juo toliau, juo 
didesni nuostoliai.

Centro Valdyba dėl to ir ėmėsi reformų, kurios 
galutinai ir visam laikui užtikrintų laikraščio egzis
tenciją. Tą gali padaryti tik savos spaustuvės įsigiji
mas. O kaip tą padaryti, mums atrodė yra vienintelis 
ir geriausias būdas imti pagrindan jau turimą, nors 
ir labai mažą, vargo spaustuvėlę, ir ant jos statyti 
didesnę, Dėl tos priežasties laikraštis turės paskursti 
kurį laiką ir pavargti iki jis vėl galės išeiti padidėjęs, 
patobulėjęs ir pasipuošęs. Tikiu, kad skaitytojai tai 
supras.

7) . P. Obolėnas sielojasi del laikraščio ateities. 
Sprendžiant iš jo “paaiškinimo“, galima suabejoti, ar 
tas sielojimasis yra nuoširdus, ar tik gal jo pažeistos 
ambicijos padaras?

Man “Britanijos Lietuvis“ y a mano šeimos narys. 
P. Obolėnas atėjo ir išėjo. Aš dalyvavau jo gimdyme 
dar biuletenio formoje ir jo niekad neapleidau, nežiū
rint, kokie vėjai pūtė. Neapleisiu jo ir toliau. Sąjungos 
atstovai man davė pasitikėjimą ne tam, kad Sąjungą 
likviduočiau ar laikraštį palaidočiau. Turiu užtenkamai 
pareigos pajautimo prieš Britanijos lietuvius ir prieš 
bendrus mūsų tautinius interesus, kad suprasčiau laik
raščio reikalingumą mūsų kolonijos gyvenime. Esu 
didžiai dėkingas bendradarbiams ir skaitytojams, kurie 
taip padrąsinančiai paskubėjo man parašyti su paža
dais remti. Pasitikėjimo neapvilsiu.

"Britanijos Lietuvio skaitytojus prašau kantrybės

"BRITANIJOS LIETUVIS,, .savaitinis laikraštis. Leidžia — D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba. 
43, Holland Park, London, W.lI. Telef. PARk. 9699. REDAKCIJA — raštus 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 metų — 13 šil., o trims mėn. — 10 šil. Užsienyje: metams — 
5 U.S.A, doleriai. SKELBIMAI: Spaudos eilutė arba jos vieta— 1 šilingas. ADRESO PAKETIMAS 1 šilingas.

gal trumpą laiką. Prašau būti tikriems, kad esame 
pasiryžę, jei reikės, nugalėti ir nenugalimas kliūtis, kad 
laikraštį pastačius tvirtai ant kojų ir padaryti jį vertu 
mūsų darbščios kolonijos savaitraščiu ir mūsų gyve
nimo veidrodžiu. To reikalauja ne tik mūsų pačių 
interesai, bet ir mūsų tautos labas. *

M. Bajorinas.

ITALES TEKSTILES PRAMONĖN
D. Britanijos Darbo Ministerijos speciali komisija- 

vėl pradėjo verbuoti Italijoje moteris tekstilės dar
bams. Kurį laiką ši komisija b .vo nutraukusi savo 
darbus. Iki šiolei Anglijon yra atgabenta 266 italės.

DBL SPORTO SĄJOS ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS ' ‘ *

Š. m. rugsėjo mėn. 23 d. Manchesterio Lietuvių 
Klubo patalpose įvyko 3-sis Sporto Sąjos skyrių ats
tovų suvažiavimas. Iš esamų Sąjos 7 skyrių, suvažia
vime dalyvavo atstovai iš 4 skyrių. Suvažiavimą ati
darė Sąjos vadovybės pirmininkas, pakviesdamas pre- 
zidiuman p. Žemaitį ir p. Steponavičių.

Neatvykus suvažiaviman DBL S-gos Centro 
Valdybos atstovui p. Dėdinui, suvažiavimas pradeda
mas Sąjos vadovybės pirmininko išsamia praėjusių 
veikimo metų apžvalga. Iš jos paaiškėjo, kad, nežiū
rint didelių >ąjos vadovybių pastangų, daugelis nu
matytų įvykdyti darbų, kaip tai sudarymas reprezen
tacinės k - dos, įvedimas fizinio auklėjimo lietuviškose 
mokyklose ir 1.1., teko atsisakyti vien dėl finansų 
trūkumo. Buvo stengtasi išlaikyti mūsų tradicinius 
sportinius įvykius - krepšinio turnyrą, stalo teniso pir
menybes ir krepšinio pirmenybes. Tai pasisekė atlikti 
su priedu - pravesta šachmatų pirmenybės. Nusiskųs
ta, kad dėl neturėjimo lengvaatletų, nebuvo galima 
dalyvauti tarptautinėse sporto varžybose, nors ir bu- 
ov pakvietimų. Apgailestauta, kad nemaža dalis mū
sų sportininkų yra susirgę profesionalizmo liga ir no
rėtų būti apmokami, ko mums, esant mėgėjams, ne
galima daryti, o antra vertus, nėra ir lėšų.

Iš vadovybės iždininko pranešimo paaiškėjo, kad 
Sporto Sąja turėjo 121.15.6,5 svarų pajamų, kurių di
desniąją dalį sudarė DBL S-gos subsidija-80 svarų. 
Išlaidų padaryta 100.13.4,5 svarų. Likutis kasoje-21. 
2.2 svarų.

Suvažiavimas patvirtino šių metų Sąjos sąmatą 
156 svarų, prašant DBLb - gos suteikti 120 svarų sub
sidiją.

Iš atstovų pranešimų susidaryta vaizdas, kad 
veiklesnieji klubai buvo Manchesterio „Kovas" - šių 
metų krepšinio meisteris, Halifax „Vilnius“ - vice- 
meisteris, kuris buvo ypatingai aktyvus - turėta 44 
rungtynės, iš kurių 31 laimėtos ir 13 pralaimėta, Not
tingham© „Nemunas“ ir Bradfordo „Šarūnas“. Liku
sieji 3 klubai - Todmordeno „Vytis“, Coventrio ,,A- 
puokas" ir Coventrio „Sakalas" tebėra organizavimosi 
stadijoje. Prasidėjusi didesnė emigracija į užjūrius gali 
kai kuriuos klubus skaudžiai paliesti ir ateityje gali 
belikti Anglijoje tik keli sporto klubai.

V. Steponavičius

SKELBIMAI
DBLS Sporto atstovų trečiasis metinis suvažiavi

mas, įvykęs rugsėjo pabaigoje Manchesteryje, atsiuntė 
Centro Valdybai sveikinimus ir linpėjimus.

LIETUVIŲ NAMAI
43, Holland Park, London, W. 11.

Klubo salėje, Lietuvių Namuose ruošiama paskaitų 
ciklas aktualiais klausimais. Pirmą paskaitą, spalio 
14 d., sekmadienį, 4 vai. p. p. skaitys inž. S. Šalkauskas 
tema „Profesinis lavinimasis“. Po paskaitos diskusijos. 
Įėjimas laisvas.

REIKALINGAS patyręs nylono, rayono audėjas 
(Direct Warper), vyras be šeimos. Kreiptis: THE 
UNITED TURKEY RED CO. LTD, ALEXANDRIA, 
SCOTLAND.

PETRONĖLĖ JŪRKŠAITYTĖ, nuo Pilviškių, 
Vilkaviškio apskr. Prašoma atsiliepti šiuo adresu: Mrs. 
Dana Snarskienė. Prospetk 7. Worcester, Mass. USA

Spalio 7 d., sekmadienį, 4 vai. p. p. Lietuvių Na
muose, 43., Hollnd Park. W. 11. šaukiamas

DBLS Centr. Skyr. visuotinas narių 
susirinkimas

Bus svarstomi ir aptariami svarbūs skyrjaus rei
kalai. Prašome kuo skaitlingiau dalyvauti.

Centr. Skyr. Valdyba

Laikrodininkas P r. Pakis,
10, Warrels Terrace, Bamley nr. Leeds moderniškoj 
dirbtuvėj skubiai ir sąžiningai taiso laikrodius. Būki
te užtikrintas, kad Jūsų laikrodžio ar chronografo 
sugedusios dalys bus pakeistos originalinėmis dalimis. 
Prieš pirkdmi uaują laikrodį pasitarkite su manim 
apie jo vertę ir kokybę.

Š. m. spalio 7 d. Manchesterio Lietuvių Soc. 
Klube šaukiamas visuotinas

DBLS Manchesterio Skyr. narių 
susirin kimas

Prašome visus skyriaus uarius ir svečius dalyvauti.
Manchesterio Skyr. Valdyba
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