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CHURCHILLIS APIE LIETUVĄ

KOVOJE SU KOMUNIZMU
Antroji medalio puse

IZRAELIS ŽAIDŽIA UGNIMI

Mr.Churchill’is,buv.Britanijos 
’remjeras karo metu,populiariausias 
asmuo pasaulyje,savo atsiminimų kny
goje "Antras Pasaulis Karas” taip j 
rašo apie Lietuvos užgrobimą!

"Tuo laiku Sovietų vyriausybė sku
bėjo susirinkti savo grobius.Birže
lio 14 dieną,kade Paryžius buvo už
imtas.Maskva pasiuntė Lietuvai ulti
matumą, kuriame Lietuva ir kitos Bal
tijos valstybės kaltinamos sąmokslu 
prieš SSSR ir reikalaujama radikalii,, 
pakeitimų vyriausybėje ir karinių 
koncesijų.Birželio 15d.raudonoji ar
mija įsiveržė į kraštą ir Prezlden- l( 
tas Smetona išvyko į Rytų Prūsiją. ' 
Panašiai buvo pasielgta ir su Lat
vija bei Estija.

Šiuo metu Maskvoje posėdžiau
ja Vyriausias Sovietas,kurieme, 
žinoma,dalyvauja ir Lietuvos 
atstovai.Bendrame Sovieto posė
dyje dalyvavo ir Stalinas su 
Molotovu,Višinskiu ir kit.Pap
rastai anksčiau mažai dėmesio 
būdavo užsienyje kreipiama į 
tuos posėdžius,nes tas organas, 
neva tai Sovietų Sąjungos par
lamenta s, faktiškai yra bejėgis 
ir visas jo "darbas" susideda 
iš biudžeto priėmimo ir jau iš
leistų įstatymų patvirtinimo.

Šiais metais tam įvykiui pa
saulis priduoda daugiau reikš
mės ir su nemaža atyda stebi 
Maskvos įvykius.

Kremliaus valdovai yra susi
rūpiną, ir to susirūpinimo prie
žastys yra kelios.Dėka agresy
vios Kominformo politikos,Lais
vas pasaulis pasiekė tikro su
si jungimo, tokio susi jungimo,ko
kio istorijoje dar nėra buvę. 
Nežiūrint atkakliausio komunis
tų trukdymo,Marshallio Planas 
vykdomas su gražiu pasisekimu 
ir Vakarų Europa šiandien, yra 
ekonomiškai gerokai jau sustip
rėjusi. Vakarų Europos valstybės 
ėmėsi Žygių,kai kur net labai 
energingų,apsivalyti nuo komu- 
Inistinių "penktųjų kolonų".Net 
Prancūzijoje ir Italijoje,kur 
prokomunistinis gaivalas yra 

’gan stiprus,vyriausybės pajėgė 
atsilaikyti prieš stiprias ko-

munistines partijas ir pasiekė 
vidaus politinio gyvenimo stabi
lizavimo.

Kariniuose pasirengimuose nu
eita dar tolia u.Vos keliems mė
nesiams praėjus nuo Briuselio 
Pakto pasirašymo,buvo pradėtas 
ruošti Atlanto Paktas,kuris ap
ims galingiausias pasaulio pajė
gas, tiek kariškai,tiek ekonomi
niai, kaip tai JAV-bes,Britų Im
periją ir Vakarų Europą.0 toks 
galingas junginys,neturįs sau 
lygaus pasaulyje,aišku,sukelia 
Rusijai nemažų rūpesčių,tuo la
biau,kad visos Rusijos pastan
gos kai kurias mažesnes valsty
bes "atbaidyti” nuo Atlanto Pak
to buvo bevaisės.Norvegija,Dani
ja ir Italija nutarė įeiti į Pak 
to valstybių grupą.Siuo metu At 
lanto Paktas yra defenzyvus,bet 

jis gali reikiamu laiku pasida
ryti ir ofenzyviniu.Sio momento 
lošime,Vakarai aiškiai yra per- 
ėmą iš Rusijos inciatyvą,tiek 
politinėje,tiek karinėje pasi
rengimų srityje.

Tokioje atmosferoje susirin
ko Maskvoje Vyriausias Sovietas, 
ir kaip tik toje pat šviesoje 
reikia vertinti Molotovo ir Mi
ko Jano pakeitimus.Juk Maskva ta
ri ką nors daryti,kad atrėmus 
Vakarų ofenzyvą.Zinoma,dėl Krem-I 
liaus žygių ir metodų galima 
tik spėlioti,bet vertinant įvai
rius faktus galima padaryti lo-

RAUDONOJI ARJ.IJA MANEVRUOJA..

Sį sekamdienį prasideda dideli rusų 
kariuomenės manevrai Vokietijoje. 
Manevruos 250.000 rusų karių ir 
25.000 vokiečių,vadonamos "liaudies 
milicijos".Tai pirmi tokio masto 
manevrai po karo.

AMERIKIEČIAI DIDINA JĖGAS

Siaurės Atlanto paktas

Oficialiai pranešama iš Frankfurto, 
kad amerikiečių įgulos Vokietijoje 
yra gavusios pastarosiomis uienomis 
360 tankų iš Amerikos.Favasarį ir 
vasarą numatomi dideli manevrai vi
sų trijų Vakarų vaistybiųlJAV,Bri
tanijos ir Prancūzijos) kariuomenių 
esančių okupuotoje Vokietijoje.

Geriausias įrodymą s,kad ir 
demokratiniai kraštai gali grei
tai veikti,reikalui esant,paro
do Atlanto lakto sudarymas.Bu
vo manyta,kad jo parengimas 
truks net iki vasaros,bet šian
dien jau jis yra paruoštas ir 
bus pasirašytas balandžio 4d. 
JAV-bių Kongreso užsienių reik. 
Komitetas jau davė savo sutiki
mą,Gi Kongresas jį svarstys kar
tu su karinės pagalbos Efaropai 
įstatymu,bet nesitikima dides
nės opozicijos iš Kongreso.

Prancūzai pries Thoreza
Prancūzijos Farlamentan yra įneštas pasiūlymas atleisti Thore- 

zą,komunistų vadą,nuo Parlamento nario rublieclamybės,kad jis ga
lėtų būti patrauktas atsakomybėn už kariuomenės demoralizavimą.

Britų Aukštieji Rūmai svarstė Rusijos ir satelitų diplomatinio 
karo pasėkas ir rėikalavo iš vyriausybės imtis žygių tai sustab
dyti.Lordas Vansittart,būvąs ilgametis ūžs.r.Ministerijos sekre
torius, smarkiai puolė Rusiją ir satelitines valstybes už nešvarų 
biznį,kuri tos valstybės veda,pasinaudodamos diplomatine neliečia
mybe.Jis išvardino kai karias organizacijas bei klubas Londone

Svarbiausiu Pakto punktu rei
kia skaityti tą,kuris nustato, 
kad bent kariai Pakto valstybei 
esant užpultai,kiti Paktą pasi
rašiusieji tuojau ateina užpul
tai valstybei į pagelbą.Kaip 
pranešama,visi kraštai pareiškė 
pa si tenkinimą Pakto turiniu.

Briuselio Pakto valstybės bu
vo susirinkusios pirmadienį Lon
done ir svarstė būdus,kaip su
derinti Briuselio Paktą su At
lanto Paktu,Kaip žinome,šios 
valstybės jau turi išdirbusios 
didelio masto kariną organiza
ciją Vakarų Europoje su vyriau
siu vadu,lordu maršalu I.lantgo- 
mery priešakyje.Šioji organiza
cija dabar reikia pritaikyti 
prie žymiai didesnės apimties 
Atlanto Fakto.

Italija jau yra nutarusi pri
sidėti prie Atlanto Fakto.Dani
jos už s.r.minister!s Rasmussen 
dabar lankosi tuo reikalu Vašin
gtone. Portugalijai ir Islandi
jai pasiųsti pakvietimai prisi
dėti priė Pakto.

, giškas išvadas.
Firmoje eilėje Kremliui rūpi, 

•kaip galima greičiau,konsoliduo
ti satelitines valstybes,pada
ryti jas drausmingomis ir pa
klusniomis Sovietų Rusi jai.Juk 
tokie nusižengimai,kokius yra 
padarąs maršalas Tito,negali 
ne tik būti toleruojami,bet ne
gali ir pasikartoti kur nors 
kitur.Savo prestyžui atstatyti 
ir satelitams "pamokyti” bei 
paklusnumą įskiepyti,būtinai 
reikia neklaužadą Titą sudraus
ti, a ta tinkama i jį pamokant,kad 
duoti visai gerą pavyzdį,kas 
atsitinka, jei satelitas nepa- 
klunsa Kremliui.Tuo labiau,kad 
panašių nepaklusnumų pažymiai 

■ juntami ne vienoje,bet kelio
ms e satelitinėse valstybėse Ry- 

• tų Europoje.Ryškiausi nepaklus
niųjų va Lynai vyko ir tebevyks
ta Lenkijoje.

Tais visais reikalais,manoma, 
dabar,Zdanovui mirus,rūpinasi 
Mikojanas,kuris tam tikslui ir 
buvo atleistas nuo kitų adminis
tracinių pareigų.

Pranešama,kad Vengrijoje šį 
antradienį prasidėjo Rusijos 
bloko karinių vadų konferenci
ja,kuri svarstys,- kuo atsakyti 
į Atlanto laktą.Kremlius aiš
kiai mato,kad jėgų balansas 
visą laiką vystosi jų nenaudai, 
ir reikia griebtis labai grei
tų žygių,kad tą atsvėrus.Tuo 
pačiu metu buvo pademonstruota 
pasauliui komunistinė galybė- 
nuaidėjo visa eilė komunistų 
vadų Vakarų Europoje "ištiki
mybės” pareiškimai Rusijai.. 
Juk tas "penktąsias kolonas" 

j Kremlius laiko labai svarbiu 
instrumentu savo politikoje ir 
tokia nesėkmės metu,koks šiuo 
meta lydi Kremliaus pastangas, 
rado reikalo ”pažvanginti”tuo 
ginklu.Ir nuskambėjo Torezo, 

įTogliati ir kitų pareiškimai, 
į Tais visais reikalais dabar 
į imasi rūpintis Molotovas,pir- 
įmasis Stalino padejėjas,kuris 
(tam ir buvo atleistas nuo ad- 
Iministraclnių užsienio reikalų 
ministerio pareigų,kad galėtų 
turė ti daugiau laiko svarbes
niems, bendrosios politikos už
daviniams.Nėra jokios abejonės, 
kad jis ir toliau kontroliuos 
Rusijos užsienių politiką ir 
Višinskis faktinai bus tik jo 
padėjėjas.

Taigi tokie slogučiai spau
džia Rusijos viešpačius ir ten
ka jiems ieškoti išeities ir 
sprenaimo.____  ___

Tuo Laiku,kada Rodes saloje 
Izraelis pasirašė paliaubą su
tartį su Transjordan!ją,žydų 
kariuomenės daliniai pradėjo 
žygiuoti .adi Araba plentu idea-: 
bos įlankos kryptimi ir apsis
tojo dvi milios nuo Akaba uos
to.Plentas yra ±alestinos teri
torijoje, bet jis ne visas yra 
Izraelio teritorijoje

Izraelio valstybei.Pagal Trans- 
jordanijos pranešimą,žydų ka
riuomenė buvo peržengusi Trans
jordan! jos sieną ir turėjo su
sirėmimas su Transjordan!jos pa* 
sienio daliniais.Izraelio užs. 
r.ministeris tai pageigė,pareik
šdamas,kad Izraelis neturi jokit 
pretenzijų į TransJordanijos 
uostą Akaba.

Nežiūrint tokių užtikrinimų, 
padėtis tebėra įtempta ir rimta 
Londonas atydžiai seka tuos įvy. 
kius.dritanija turi savitarpės 
pagalbos paktą su Transjordanu 
ir Britanija sausio mėnesį.Tran- 
sJordanui prašant,pasiuntė į 
Akabą savo kariuomenės dalijjius, 
kad užtikrinti to uosto saugumą. 
Britai šią įgula,kaip sako pas
kutiniai pranešimai,dar daugiau 
sustiprino.Gi Izraelio kariuome
nė įsitvirtina dvi milios nuo 
Akabos uosto. Akaba yra mažas 
uosta s,bet labai svarbus ekono
miniu ir strateginiu atžvilgiu.

i

Kremlius perstatinėje figūras
Maskvoje paskelbtas naujas 

dekretas,kuriuo Politbiuro na
rys Mikolas Vozniesenskis,būvąs 
Vyr.Planavimo Komisijos pirmi
ninkas ir vicepremjeras Jovleti- 
nės vyriausybės,yra atleistas 
iš pareigų.Dekretas datuotas 
ta pačia data,kaip ir Molotovo 
bei Miko Jano atleidimas, bet dė.L. 
nežinomų priežasčių buvo slepia 
mas net 9 dienas.Kalbama,kad 
ir Vozniesenskis būsiąs paskir
tas į steigiamą Vyriausią Gyny
bos komitetą,pirmininkaujamą  
Molotovo.

KINIJOS KOMUNISTAI RUOŠIASI
Pasirengimai Kinijos komunistų 
pavasario ofenzyvai jau baigia
mi. Jie turi Jangstės fronte 
300.000 karių,gi vyriausybės 
kariuomenė,ginanti Jangstą,turi 
400.000 vyrų.Naujuoju Kinijos 
min.pirmininku paskirtas gen. 
Ho Jing Chin,kuris žada prie
šintis komunistams.Jis vistik 
tikisi JAV pagalbos.
Pagalbos klausimą iškėlė ir 
IAV senatoriai naujam svarstymui.

(kaip tai Vengrijos-Britų draugija ir kitus),kurie 
esą komunizmo ir špionažo laizdai ir reikalavo juos 
tuojau uždaryti.1 aminė jo asmenis ir valstybes,kurių 
diplomatiniuose pakistuose įvežamos brangenybės ko
munistinei veiklai finansuoti.Rusijos bloko pasiunti
nybės esančios per didelės ir vedančios špionažą.Būne 
net taip,kad ger<5 vardo pabėgėlis nedrįsta naktį iš
eiti į gatvą Londone,nes NKVD agentai juos čia seka.

Atsakydamas Užs.r.Min.padėjėjas pareiškė,kad Sovie
tų metodai nesulaukė norimų rezu&tatą,bet priešingai, 
suvienijo Vakarų pasaulį,apie ką 3 metai atgal niekas 
nebūtų ir sapnavąs.Britų diplomatija neatsiliekanti 
ir duodanti gerą atsakymą Sovietams.

>D Ė M E S I 0 ifill__ —____________
Ryšium su emigracija, |m 
mūsų svečiai solistai 
išvyksta anksčiau,nei M
buvo numatyta. Į!?

DBLS Centro Valdyba rengia atsisveikinim^J
KONCERTĄ, ■

Šį Sekmadienį, kovo 20 dieną
VISUS

KVIEČIAME I ŠĮ DIDŽIULĮ
KONCERTU

kuris įvyks
LONDONO LIETUVIŲ KLUBO SALĖJE

( Victoria Park Road 345a) 7 val.vak 
Bilietai po 3/6

6 p:rle VJlmo»
Pasinaudokime paskutine proga išgirsti 

mieluosius solistus! Vilniaus Gedimino Pilies Kalne

Demokratijai
D.Britani jos vyriausybės pa

reigūnai išvyko į Dominijas, 
kad paruošus darbotvarkę sekan
čiai Imperijos Konferencijai, 
kuri numatoma ateinantį mėnesį.

Tai išdava praėjusios konfe
rencijos Londone,kurioje buvo 
nutarta turėti glaudų bendra
darbiavimą tarp Imperijos kraš
tų. Svarbiausi klausimai atei
nančioje konferencijoje bus- 
komunizmo pavojus Tolimuose Ry
tuose ir Imperijos saugoma s.Nu
matoma prie to pritraukti ir 
kitas valstybes,© Dominijas pa
daryti atsakingas už atatinka
mos pasaulio dalies apgynimą. 
Taip pav.Austrai!ja paims vado-

Susikaupiant 
vauti Pacifiko gynyba 1, oritrau
ki ant prie to Olandiją,kuri 
turi kolonijas toje pasaulio 
dalyje,ir Ameriką.

Komunizmo pavojus Azijai yra 
labai rimtas ir šioji konferen
cija tą problemą turės svarsty
ti .

Australijos karo ministerls 
jau pareiškė,kad projektuoja
mas Pacifiko Paktas,panašus į 
Atlanto Faktą.

Taigi,Sovietų Rusijos beato- 
dairinė politika privedė prie 
aiškių sąjungų,kurios,ar šiaip 
ar taip kalbėsime,yra nukreiptos 
atremti galimus Rusijos puoli
mus .

Įvairios žinios
Praėjusį šeštadienį Karaliui Jurgiui VI buvo padaryta opera

cija, pagerinant dešinės kojos kraujo cirkuliaciją.Operacija pa
vyko gerai,ligonis jaučiasi patenkinamai.____________
SUKIOJĘ padėtis blogėja.Dabartinė vyriausybė yra bejėgė atstaty
ti tvarką,gi krašto finansai ir susisiekimas visai pairo.Vyriau
sybė yra nepopuliari ir mažai randa pritarimo krašto gyventajuo- ~.................... .... .... .... . - ■ ;ali išrinkti

i kurių svar
biausi yra karėnai,kontroliuoja diuefius plotus ir paskutinėmis 
žiniomis. Jie jau yra užėmą Mandalay.Pavojingiausias dalykas yra 
tag,kad karėnai,kurie yra anti-komunistąi,reikalo verčiami buvo 
priversti kai kur susidėti su komunistais sukilėliais ir bendrai 
vedė karo veiksmus.Užsienis rimtai susirūpinąs pa dėtimi.Atsimin- 
tina.kad ryžių ir alyvos eksportas gali visai sustoti,gi Indija 
ir kiti kraštai yra priklausomi nuo Burtuos ryžių eksnorto.

se.Dėl streikų ir susisiekimo iširimo,vyriausybė neg 
mokesčių,eksportas praktiškai sustojąs.Sukilėliai,is

Rusijos emigrantai JAV-bėse,vadovaujami buv.premjero Kerenskio 
sudarė Rusų Tautos Išlaisvinimo Komitetą,kuri, sudaro 25 senieji 
rusai emigrantai.Komiteto tikslas yra-kova su komunizmu ir 
nlmas demokratinės tvarkos Rusi joj,likvidavimas komunistų 

jos bei organus diktatūrinius ir terorą.

gTĄŽi-
parti-

Visi turim prisidėti prie Lietuvių Tautos gelbėjimo !

1



2 "Britanijos Lietuvis" 1949.III.18.

KULTŪRINIS GYVENIMAS
metu triūso ir garbės kelias

IA N

(Kairėje) Tamaros rolėje, 
A.Rubinšteino op."Demonąs"

TANINA DAMBRAUSKA

1929 metų kovo mėn.19 uieną 
Lietuvos Valstybės Operos spek
taklio "Pikų Dama" ^storalės 
scenoje,kuklioje piemenėlės ro
lė je, pasirodė liekna,jaunyste 
Žydinti debiutantė

ANTANINA DAMBRAUSKAITĖ.
Pirma kartą ji atsistojo su 

Gebančia širdimi prieš smalsią-drebanl 
ją auditoriją ir negailės tingų-’ 
jų kritikų teismą. Tačiau jos 
švelnus ir sultingas sopranas 
"negailėstinguosius” nugalėjo 
ir sekančios dienos spaudoje 
naujoji debiutantė su nemažiau 
drebančia širdele skaitė verti
nimus. Džiaugsmo jausmas nukai
tino jos skruostus: meno žino
vai pranašavo jai kelią į atei
ti, - į meniškojo pasaulio garbą

Nei"pranašai? nei debiutan- 
tė Antanina mus neapvylė. Ji 
ant pirmųjų pasisekimo laurų 
neužmigo.Ji visu savo pasišven
timu uoliai dirbo,kaip tas juo
dadarbis, iki nuovargio,save to
bulino, ruošė vis naujas parti
jas naujam repertuarui. Ji ži
nojo, kad Laurai,mannos pavida
le, iš dangaus nekrenta.

Čia su apgailėstavimu tenka 
pabrėžti tų,visos eilės ir ga
bių ir su puikia medžiaga,asme
nybių adresu,kurie,deja,tegal
vojo tik apie garbų,bet taip 
kaip Antanina...neprotavo ir 
užmigę ant pirmojo nukritusio 
lauro lapo - nebepabudo...

Jos įtemptas darbas kas kart 
buvo vainikuotas netik jos pa
čios,bet ir plačios auditorijos

Jau baigiasi antras mėnoo, 
kai DBLS Centro Valdybos su
sitarimu su Britų Meno Taryba, 
iškviestieji mūsų geriausi me
nininkai iš Vokietijos DP sto
vyklų sėkmingai koncertuoja D. 
Britanijoje.Jie,nesigailėdami  
nei triūso,nei varginančių ke
lionių jau davė eilę koncertų, 
pradedant pietine Anglijos da
limi - Plymouthu ir pasiekdami 
net tolimąją šiaurę - Fort Wi
lliam.Ir kiekvienas jų koncer
tas praeidavo su didžiausiu pa
st sekimu. Kiekvieno j e vietoje 
Lietuvos vardas skambėdavo vi
sų lūnuose,vietos laikraščiai 
dėdavo nuotraukas,bei smulkius 
jų gyvenimo bei darbo duomenis, 
talpindami gražius atsiliepimus 
rezenzijas. Šių puikių koncer
tu grandine pasiekta gražių 
propagandinių laimėjimų Lietu
vai, lietuviams ir apskritai vi

dŽiaugsmu.
Su kiekviena nauja partija 

ji žavėjo visus sayo tobulai 
sukurtais ir neišdylančiais 
žmogaus sąmonėje vaidmenimis.

Kas iš mačiusių gali pamirš
ti jos sukurtą subteliai švel
nią, mylinčią ir kenčiančia Dez
demoną. Kas galėjo prilygti jos 
tragingajai "Madame Butterfly". 
0 Čigonė,"Čigonų Barone". Šioj 
operoj, jos sava imi: "
tas vaidmens tipas 
lė verte net pačio y - 
noma suminėti jos interpretuo
tų visos eilės vaidmenų,kuriuos

į tą paslaptingąjį meną,jos 
triūsą,pasišventimą ir nupel
nytą garbe,kiekvienas smulkme
niškai sužinos pavartąs jos 
vardu išleistos monografijos 
lapus.

Šio laikraščio eilutėse ma
lonu atžymėti tai,kad sukaktu
vininkė, sėkmingai skleisdama 
lietuvišką dainą britų žemėje, 
savo jubiliejaus dieną švąs 
pasaulio didmiestyje - Londone.

Tad šia malonia proga,Didžio 
_______ ____ sios Britanijos lietuvių vardu. 

Šioj 'mažoj'vietoj,čia,neįma-l mieląja! Antaninai linkiu -

Šioj 
pi sukur- 
ymial pakė-

Su Tėvynės meile ir daina gy
vuok ilgiausius metusi Nes Tu

mieloji solinezantė patiekė Tė-dėl Jos meilės,su tūkstančiais
vynės ir Europos didmiesčių 
gausioms auditorijoms pei- 20 
savo triūso ir garbės metų.

Apie menininkės vargo kelią

T Ė

O mus šventas lietuviškas žodi...
SOLISTU KONCERTAI ANGLIJOJE

sai mūsų tautos bylai. Tačiau 
šį kartą susilaikysime nuo gra
žių žodžių mūsų mieliems meni
ninkams,- tekalba patys anglai, 
jų spauda.

EVENING GAZETTE,Stockton. 
10.11.1949.

"LIETUVOS OPEROS ŽVAIGŽDĖS
'ST0GKT0NE

Beveik dvi valandas trukusia
me didžiosios pperos koncerte, 
kuris įvyko vakar vakare Stock- 
tone,YMCos Mažajame Teatre,tik
tai vienas žodis "Margarita"iš 
Fausto galėjo būti suprastas. 
Tačiau geros muzikos ir reto 
balsų ekspresijos pajėgingumo 
junginys padarė šį įvykį atmin
tinu. Kai lietuviai menininkai, 
nusilenkę perpildytos salės
jimams,pagaliau paliko sceną 
uždanga nusileido,dar ilgoką 
laiką salėje nesijautė jokio 
judėjimo.Abi moterys daininin-

Širdies kalba tėvynės ilgesy
KONCERTAS BBJ NEVIO PAPĖDĖJ - FORT WILLIAM’E

Štai jau ir šv.Kazimiero diena,kada ir saulė pradeda vis 
dažniau pasįrodyti,nors ir labai šykštėdama ilgesnių ir sau
lėtų valandėlių.Bet Fort Williams®,tarp gana aukštų,daugumoje 
baluojančiomis viršūnėmis,kalnų - buvo ypatinga diena, dane 
pirmas toks sąulėtas rytas,pakylame su pirmaisiais pavasario 
pranašais-paukšteliais,kurie lyg skelbė,jog šis vakaras lietu
viams būsiąs neeilinis - šiandien girdėsime mūsų garbingųjų 
menininkų-solistų lietuviškos dainos ir operos arijų koncertą!

Ir tikrai...musų menininkai pavergia mūsų širdis,nuvedė mus 
į pasiilgtąją Tėvynę, klajojome po Jos žaliuojančias pie-vas, sva
jojome ir gyvenome prisikėlimu,šventai tikėdami,kad tikrasis 
pavasaris mūsų tautai ir jos vaikams dar prašvis!

Sis koncertas - mūsų pažadinimas ir įkvėpimas naujų jėgų 
kovai dėl Tėvynės laisvės. Taip, Lietuva ir vėl kelsis!

Tai trumpas spindulėlis mūsų vienišame gyvenime,bet koks 
brangus.Ir žmogus pasijunti nebijąs jokių tremties bandymų ir 
geriau supranti kodėl plienas gaminamas aukštoje temperatūroje 
Ir tokį ilgą laiką,kol pasidaro stipriausias ir patvariausias 
metale s. širdį s prisiįtildo kupinai džiaugsmingo išdidumo - ir 
mes,lietuvių tauta,turime kuo pasirodyti.pasigirti ir vertai 
pasididžiuoti.

lai jau antrą kartą Fort S’illiamse skambėjo puikioji mūsų 
menininkų išpildoma daina.Jos klausėsi apie šimtas lietuvių 
ir dvigubai daugiau vietinių gyvento jų.Kažin,ar kada nors ško
tai sapnavo apie lietuviškus koncertus.tą jie ir patys pažy
mėjo, kad jie niekad nėra girdėję savam mažame miestelyje tokio 
puikaus ir aukšto lygio koncerto. Visi vietiniai.be jokios iš
imties,nesigailėjo komplimentų solistams ir mums,kaip lietuviams. 
Klausytojai buvo sužavėti,tiesiog stebėjosi,kad tokio lygio 
nlninkai atvyko pas mus,atskirtus ir toliau gyvenančius nuo 
dėsnių miestų.

Pagarba menininkams,nepaboJuslėms nuovargio,apiankiusius 
kalnais atskirtus nuo pasaulio,pagarba rengėjams - Skyriaus
dybai.o taipgi ir Sąjungos Centrui,- suteikusiam galimybę solis
tus pasikviesti.

Mes esame vieninga tauta,kraujantl pumpurus ateinančiam Tėvy
nės pavasariui!

Per aspera ad astrai

kės buvo tautiniuose rūbuose.
abu vyrai - frakuose.Jų progra
ma susidėjo iš didžiosios ope
ros ištraukų,kurios visos buvo 
dainuojamos lietuviškai, su 
įterpta dalimi iš lietuvių 
liaudies dainų.Mažai gali būti 
iš viso geresnių bosų vokalis
tų, kaip Ipolitas Nauragis,ku
ris taip primena Saliapiną.So
pranas - Antanina Dambrauskai
tė yra beveik tiek pat didelių 
duomenų.Stasys Baranauskas -te
noras, turi aukštą kontinentali- 
ną šlifuotą,o kontralto Ale Kal
vaitytė užbaigia šį išimtinos 
kokybės kvartetą.Jie buvo supa
žindinti su publika Alan Blair, 
kuris turi Old Vic (žinomas an

nelaimingųjų tautiečių bridai 
į vargą ir alkį,atsižadėdama 
kruvinais ordenais puošti sa
vo krūtinę.

J.Ihrkp

(.Dešinėje)Desdemonos rolėje 
G.Verdi operos "Othello"

fortepijono.AlanJakubėnu prie fortepijono.Alan 
Blair supažindino su solistais 
ir su jų programa.Dainarimas 
buvo puikus.Kiekvienas artis
tas parodė nepaprastos kokybės 
vokalinių savybių.Atliekama bu
vo jų gimtoje kalboje,kad tai 
ir galėjo kiek išblaškyti dėme
sį, bet visdėlto mano jausmai 
buvo giliai pagauti stebuklin
go dainavimo.aš neturėčiau pa
miršti ir meistriškų fortepijo
no akompanijamentų,ypač "Samso
no ir Dalilos" arijoje.Negali 
būti užmirštas ir trio iš "Kau
sto", nes tai buvo tikrai "grie
biantis" finalas.Tačia u tebū
nie man leista čia patiekti 
įspūdžius kai kurių kitų,čia 
buvusių klausytojų!
ANGLIAKASYS. "Stebuklingas dai- 
navimas.AŠ didžiuojuosi buvęs 
Annfield Plain klausjrtojų tar
pe ir galėjęs pagerbti Šiuos 
išpildytojus.Aš buvau choro na
riu šioje apygardoje ir labai 
džiaugi uosi,kad muzikos pamėgt- 

toks aukštas.’ 
Už jokią kai- 
preleisti to- ' 

kio koncerto,ir nors aš nesu
pratau nei vieno žodžio iš to, 
ką jie dainavo,bet jaučiau gi
lų susijaudinimą,ypač dainuo-

Stars of Lithuanian opera who rave a concert at the College 
Theatre, Coventry, last night, before a large audience, includ
ing the Mayor and Mayoress of Coventry. Left to right: Miss 
Antanina Dambrauskaite, Professor Vladas Jakubenas (at the 
piano), Mr. Stasys Baranauskas, Mr. Ipolitas Nauragls and 

Miss Ale Kalvaityte.

glų teatras.Red-) ir BBC Reper- 
tuarinės trupės dalyvio reputa
cija. Prof.V.Jakubėnas atliko 
pilną vaidmenį,kai 
o r ’ - ~ ’
dija,veikianti kartu su Didž. 
Britanijos Meno Taryba,gali bū
ti pasveikinta,kad padarė šį 
atsilankymą galimu.Gaila,kad 
Lietuvių Trupės maršrutas lei
do jiems sustoti tik vieną die
ną Stocktone."

"STANLEY NEWS”, 17.11.1949. 
rašol

"LIETUVOS VALSTYBINE OPERA. 
DIDIEJI' DAlNIN'iNKAl ANNFIELD- 
----------------- PLAIN'S ------------------

inę vaidmenį,kaip pianistas. 
Upės Tees Pakraščio Meno Gil-

me
di-

mus, 
Val

V.V.

Tąsoje muzikos istorijos,ku
ri vykdoma Annfield Plain’e,čia 
buvo atgabenti dainininkai "Di
džiosios Operos" ir tai buvo 

vienintelė proga.Sv.Tomo bažny
čios salėje,didelis klausytojų 
būrys entuziastingai priėmė pro
gramą, kurią jiems patiekė Lietu
vos Operos žvaigždės! Antanina 
Dambrauskaitė(sopranas).Alia 
Kalvaitytė (kontralto), Stasys 
Baranauskas(tenoras),Ipolitas 
Nauragis(bosas).su prof.Vladu

jant tenorui.Man patiko solis
čių rūbai.Boso veidas buvo toki
11riksmąs ir jis dainavo taip 
lengvail Bet aš negalėjau ne
galvoti apie šių menininkų ki-

technika.AJtafield Plain turėtų 
didžiuotis,kad pas juos galėjo 
būti toks puikus vakaras,kaip 
šis.Menas čia tikrai progresuo
ja ir entuziastų pionieriškas 
darbas duoda turtingus resulta- 
tus. Tęsk toliau,Annfield!" 
PREKYBININKAS SU PONIA. "T orė jo - 
me begalinį pasitenkinimą.Mes 
turime kai kurių numerių plok
šteles Ir juSs pažįstame. Mes 
mielai būtume išgirdę ką nors 
anglų kalba,bet nepaisant to- 
dideli menininkai!" 
CHORMEISTERIS. "Viso pasaulio 
kaina nenorėčiau,praleisti to
kio koncerto.ApsųmokėJo visas 
vargas,kol čia pakliuvau. Kas 
per tenoras! Stebuklinga’. Bet 
vertas geresnės salės.Tęskite 
toliau savo naują liniją ir 
duokite tokiems koncertams tin
kamą aplinką,kurios jie tikrai 
užsi tarnavo." 
MŪRININKAS.Nebuvau nė trupučio 
sujaudinta s.Turėtų dainuoti an
gliškai .Geriausi numeriai buvo 
populiarių operų ištraukos.” 
MOKYTOJAS.Liaudįes dainos buvo, 
mano supratimu,tipingos jų tau
tai, labiau liūdno pobūdžio.Aš 
norėčiau,kad visos tautos dai
nuotų harmonijoje.Daugiau uai- 
navimo ir mažiau kalbų apie ka
rą!”
"NORTHUMBERLAND GAZETTE" 18.2.49

"Pastangos sukurti Alnwicke 
Meno Draugiją buvo pastūmėtos

to gyvenimo pusąlkiek jie turė4geru žingsniu pirmyn Alnwioko 
jo Iškentėti per karą.Aš tikinopiiįes svečių salėje,kai prikim-
si jie turės didelį pasisekimą 
šiame krašte.
JAUNAS BANKO TARNAUTOJAS. Kas 
per pianistas! foil p Laimingi 
mes esame,kad tokia muzika yra

šta 500 klausytojų auditorija 
klausėsi stebuklingos "Didžio
sios Operos" programos,atlieka
mos Lietuvos Valstybinės Operos 
artistų.Per pertrauką,atsišau-

atgabenta į mūsų apylinkę’. Artrkiraes stoti į minėtą draugiją 
Council nusipelnė tikro dėkin- davė tą rezultatą,kad per 100
gurno, kad padarė tai galimu.Bu
vo tikras džiaugsmas klausytis 
tokio dainavimo.Tenorius buvo 
puikus.AŠ norėčiau juos išgir 
ti pilnoje.operoje,scenoje ir 
košeiumuose.Tada mes galėtume 
sekti visą turinį nepriklauso
mai nuo kalbinių sunkumų. 0 
kas per pianistas! Aš norėjau, 
kad jis būtų paskambinęs nors 
vieną numerį solo."
JAUNA MERGAIČIŲ MOKYKLOS M0KY- ————-?r0JA
"Kaip puikus buvo šis vakaras! 
Man geriausiai patiko kontral
tas. Ji turi tokį puikų balsą 
ir buvo tokia neįsivaizduojanti 
Bet buvo nelengva sekti turinį, 
nes aš nesuprantu jų kalbos. 
Bet tikrai eičiau dar ir dar 
jų pasiklausyti! Jų vokalizmas 
buvo tikrai stebuklingas.” 
VOKALISTAS MOKYTOJAS. "Didelės 
žuvys.Kiekviena s jų- indi vi due 
lūs artįstaa.Vokalizmas geriau
sios rūšies.Viskas taip puikiai 
valdoma ir tokia neklaidinga

nikus.Aš norėčiau juos išgirsrberlando kunį

asmenų pasiūlė savo bendradar
biavimą.Northumber lando kuni
gaikštienė ir Helena,Northam- 
berlando kunigaikštienė Motina 
buvo salėje.Iš keturių dainin- 
kų,kurių trys yra dainavę vi- 
aese Europos sostinėse,dvi mo
terys, Antanina Dambrauskaitė 
ir Alia Kalvaityte dėvėjo savo 
spalvingus tautinius rūbus.o 
vyrai buvo Stasys Baranauskas 
ir Ipolitas Nauragis. Jų pui
kus išpildymas duetų,ari jų irkus išpildymas duetų,ari jų ir 
trio iš populiariųjų operų, 
buvo šiltai įvertintas. Jie 
turėjo briliJautišką akompo- 
natorlų prof.Vladą Jakubėną, 
jų technikinio menedžerio as
menyje, kuris kalba septyniomis 
kalbomis ir parašė tris simfo
nijas.Su trupe ir su atlieka
mais numeriais klausytojus su
pažindino p.Alain Blair,kuris 
padėkojo Northumberland© kuni
gaikščiui už salės paskolinimą' 
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KAS NAUJO
ALSAGER -"Alsėdžiai"..

5 0)OSQGyvccncno
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tų gražių širdžių,P.Bulkės pa
mokoma, išsiverš ir jaudinanti 
lietuviška daina.

Vietinis DBLS skyrius labai 
susirūpinąs ne tik pasirodymais, 
parodomis,koncertais,bet ypatin
gą dėmesį kreipia,kaip ir visi 
tėvai,į vaikučių mokymą.Iki bus 
atidaryta (o atrodo,kad tuoj!) 
vietoje angliška mokykla,visi 
mokyklinio amžiaus vaikai,kar
tais net tolokai,vyksta į kitas 
mokyklas.Diaesnieji po darbo 
lanko įvairias aukštesnes mokyk
las, kursus. Ypatingai reikia pa
sidžiaugti mokytojos p.B.Jace
vičienės tikra to žodžio prasme 
VARGO MOKYKLA,kurioje vaikeliai 
mokomi Dievą,Tėvyną mylėti,moko
mi tėvų kalbos,rašto ir krašto 
pažinimo.Žinoma,tai nėra dėkin
gas darbas,bet tai darbas už 
kurį vertins ne tik Lietuvos is
torija,bet ir kiekvienas taurus 
lietuvis savo širdyje ir kra- “

Seimų stovykloje,tarp kitų tau
tybių yra ir apie 100 lietuvių! 
senelių,motinų,vaikų.Gi tėvai 
ir vyrai,įvairiam nuotoly,dirba 
kitur ir savo šeimas vieni daž
niau,kiti rečiau gali aplankyti. 
Motinos ir visi galintieji dirb
ti irgi stengiasi susiristi dar
bo ir jau dauguma dirba,tuo pa
gerina savo buitį ir palengvina 
tėvams ir vyrams sunkią naštą.

Svečias nuvykąs į tuos jaukius 
šiltus barakėlius pirmiausia su
siduria su maloniu Reginutės Si- 
niūtės veideliu.Ta maloni nuotai 
ka jau svečią lydi toliau visą 
laiką,nes iš kiekvieno sutikto 
lietuvio toje stovykloje spindu
liuoja toji pati maloni šilima.

Čia pat stovykloje tenka pa
justi ir stiprią,taip vadinamo, 
"užsienių reikalų ministerio"- 
p.O.Kairlūkštienės ranką,kuri 
ne tik administruoja,bet ir 
šiaip stipriai pasitarnauja lie
tuviams .

Stovyklos pasiuidžiavimas yra 
p.L.Brazdienės sukurtas mažojo 
ir jau paaugusio jaunimo(apie 
30 asmenų) ansamblis.Repertuare 
jau turi gražų skaičių tautinių 
šokių.monatžų ir dar vis ruošia
si. ansambliui akordeonu groja 
p.E.Šova.anglai apie šį ansam
blį ne tik laikraščiuose labai 
palankiai atsiliepia,bet sten
giasi visuomet rengiamose jo 
koncertuose dalyvauti ir lenkty- 
niuodami kviečia pasirodymams 
po plačią apylinką.L.Brazdlenės 
įdėtas kruopštus darbas tikrai 
labai gražiai reprezentuoja ne 
tik vietos lietuvius,bet ir 
Lietuvą.Reikia tikėtis,kad iš

"MES DŽIAUGIAMĖS BŪDAMI SU JUMIS IR 
TROKŠTAME VISUOMET TURĖTI JUS - MYLIMUS IR TIKRUS

DRAUGUS MŪSŲ TARPE."

DBLS Northampton© Skyriaus Vasario 16-sios minėj! 
no rengėjai su stovyklos vadovybe

Apie Sutton Park hostelio Lietuvių Sąjungos skyrių jau daug 
kartų buvo rašyta "Britanijos Lietuvyje",keliant puikų skyriaus 
gyvavimą,kurį sudaro visai mažas būrelis lietuvių.

Paskutiniu laiku ir anglų laikraščiai apie Sutton Coldfield 
lietuvius,-lietuvių tautą anodą nemažai žinių.

Štai "BIRMINGHAM GAZETTE" vasario 14.deda platų straipsnį 
apie Sutton Park Lietuvių Nepriklausomybės šventą - "Lithuanian 
Celebration".Autorius išgiria gražias mūsų tautos apeigas.kelia 
aukštą mūsų tautos meną,kultūrą ir garsią istoriną praeitį. 
"SUTTON COLDFIELD NEWS",vasario 19.aprašydamas Sutton Park lie
tuvių ruoštą šventės minėjimą,straipsnį užvardina 1
"Great Day for E.V.V/s". Čia plačiai aprašyta ne tik pati šventė, 
bet duota ir santrauka Lietuvos istorijos,ištraukos iš "Nutari
mo 1918 m" ir Lietuvos laisvo gyvenimo buvusio eksporto reikšmė.. 
Pagaliau vasario 11. 8 vai. BBC raaio vakariniame žinių praneši
me,apie įvykstančią Lietuvos nepriklausomybės šventą,apie iškil
mes, tautinius šokius bei liaudies dainas,informuoja klausytojus.

Tai vis pastangos,kad ir mažo lietuvių būrelio,kurios parodo, 
kaip galima išpopuliarinti mūsų tautos vardą milijoniniame Bir
mingham© mieste ir plačioje jo apylinkėje.

Šventės aprašymas jau buvo tilpąs šiame laikraštyje,čia no
riu jį tik papildyti anglų visuomenės atsiliepimais.Po skirtų 
tai dienai kalbų! Skyriaus pirmininko Lekečinsko,prof.Valterio 
ir G.V-bos atstovo Mašalaičio.į šventės dalyvius kalbėjo angliš
kai Warwickshire Agric.Exc.Komiteto i-galiotinis Mr.Hirons ir 
Sutton Park Hostel Warden Mr.L.C.Bolton.Pastarasis nušvisdamas 
mūsų padėtį dabar ir buvusią praeitį bei mūsų tautos atgimimo 
kovas,baigdamas,visų nustebimui,sušuko lietuviškai - "Lai gy
vuoja Lietuva!"

Atvykąs Sutton Coldfleldo Burmistras su ponia buvo apdovano*- 
tas gėlėmis ir knygomis apie Lietuvą anglų kalba.Savo kalboje 
Burmistras pareiškė! "Anksčiau anglai ne daug ką žinojo apie 
Lietuvą,- dabar.jus pažinų,mes labai ir labai susidomėjome ju
mis, jŠsų tautos gyvenimu ir menu.Mes džiaugiamės būdami kartu 
su jumis ir trokštame visuomet turėti jus,kaip mylimus ir tik
ras draugus mūsų tarpe."

Tautinių šokių šokėjai ir šokėjos,už puikų pasirodymą ir su
tartines dainas,buvo apdovanot! tulpių puokštėmis ir palydėti 
griausmingomis ovacijomis.

Rytojaus dieną visi lietuviai dalyvavo paklaidose.Bažnyčioje 
buvo giedotos lietuviškos giesmės.Kunigą s pamoksle pasakė! 
"Štai ten kartu su mumis,šioj bažnyčioj matote ir būrelį lie
tuvių. Jie yra tokiais būreliais išsklaidyti po visą pasaulį. 
Tai karo audrų aukos.Jų šalis naikinama,jų tikyba persekioją- 
ma.Pažvelkite į juos,- nuskriaustuosius,nešančius sunkias kan
čias ir vaikščiojančius Kalvarijos kelius.Matykime kaip ramūs 
ir patvarūs jie,susirinką čia pasimelsti už save ir savo nai
kinamą tėvyną.Jie yra nelaimingi mūsų broliai,nes mus jungia 
viena Katalikų Bažnyčia".

Sekmadieniais ir šeštadieniais mus aplanko įvairių organiza
cijų atstovai,kurie turi progos vis plačiau pažinti lietuvių 
tautą,nes mūsų poilsio kambarys turtingas informaciniais leidi
niais apie Lietuvą anglų kalboje.

Baigiant reikia Sutton Skyriaus narių vardu pareikšti gilią 
padėką DBLS Centro Vadovybei,kuri mūsų užsibrėžtuosius darbas 
parėmė materialiai - pinigais ir knygomis anglų kalba.

A.Lekečinskas

"Britanijos Lietuvis

(Iš kairės į dešinę) Sutton 
Coldfield DBLS Skyriaus pirm. 
a.Lekečinskas, Mr.Bolton ir 
C.V-bos atstovas P.Mašalaitis 

foto-P.Vilučio
žiauslose vietose statys pamin
klus ir pagarbiai lenksis. 0 
kad visi tėvai susiprastų to 
savo vaikelius mokyti ir kad 
daugiau atsirastų tokių mokyto
jų* .Šioje stovykloje gyvena ir 
du brangūs lietuvių tautai vy
rai. Vienas jų jau senelis PRA
NAS Kasperavičius,dar senais lai 
kais už knygų iš prūsų nešimą

OE&čM&iC.;ii ti i'

Sutton Coldfield 
DELS Skyriaus

TAUTOS 
Šventes 
minė ii m© diena, 
prieš 
vykstant 

pamaldas, 
foto- 

P.Vilučio.

TRENTHAM PARK HOSTEL 
--------- STOKE ON TRENT

Didelio kalno papėdėje,prisi- 
f landąs prie gražaus parko ir 
imtmečių ąžuolų pavėsyje,sto

vi ištisas ir nemažas barakų 
miestąs,kuriame rado laikinąjį 
prieglobstį didelis tautų miši
nys, buv." dip ūkų", kurių skaičiu
je esame ir 10 lietuvių. Nors 
mūsų ir mažai,bet mes,anot sto
vyklos vadovybės,skaitomi pa
vyzdingiausi šio ypatingojo mie
sto gyventojai. Būdami neskait
lingi , ypatingais darbais nega-

‘DadariG 1(5
TADCASTERIS MINI TAUTOS ŠVENTŲ

Vasario 27.DBLS Tadcasterio sky
rius minėjo Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo 31-as metines 

į minėjimą,suruoštą hostelio 
salėje,atsilankė gausus būrys 
svečių anglų ir visi Tadcaste
rio lietuviai. Minėjimą atidarė 
DBLS vietinio skyriaus pirmink. 
P.Barauskas,kuris po trumpo lie
tuviško žodžio,kreipėsi į sve
čius anglus,nušviesdamas Vasario 
16-tosios esmq,supažindindamas 
su Nepriklausomybės laikotarpio 
laimėjimais bei dabartinėmis 
lietuvių tautos kančiomis.

Lietuvių kalba paskaitą skai
tė atvykąs iš Bradford© svečias 
p.Jakubka.Meninėje dalyje gra
žiai pasirodė skyriaus vyrų cho
ras, vadovaujamas J.Juškos,sudai- 
navąs 6 lietuvių kompozitorių 
bei liaudies dainas.Tautinių šo
kių šokėjų grupė pašoko "Oželį". 
Gražiai padeklamavo porą eilė
raščių B. Jura s.Minė j ims baigtas 
hi manais.

Si brangi šventė mums,esantie
ms toli nuo kenčiančios Tėvynės 
ir nešantiems sunkią tremtinio 
dalią,vėl priminė mūsų šventą
sias pareigas savo tautai ir 
suteikė jėgų ateities darbams.

J.R-ius.

TAOTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
-------  FULL SUTT0NE ------------

Pereinamose stovyklose,kaip pa
prastai,nėra pastovaus gyvento
jų kontingento,tad ir Tautos 
šventės minėjimo dieną tesusi
rinko vos apie 40 lietuvių,tarp 
kelių šimtų svetimtaučių.Kele
to darbščių vyrukų pastangomis, 
nors ir kukliai,bet skoningai 
buvo papuošta viena Gerbūvio 
patalpose salė,kurioje ir su
sirinko visi lietuviai.

DBLS vietos skyriaus pirmn. 
p.Piliponis atidarė posėdį. 
Pagerbiami susikaupimo minute 
kritusieji kovotojai.Dienos te
ma paskaitą skaitė Nepriklauso
mybės kovų dalyvis p.J.Dvika- 
piškis.Lietuviškosios garbės 
sąvokas,šventės proga,trumpai 
apibūdino p.Dėdinas.

Po oficialiosios dalies,sky
riaus dirbantieji vyrai apdali
no susirinkusius po "krūzą" an- 
gliškos arbatos ir po saują bis-

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

GAVĖNIĄ PRADĖJUS
Gavėnia-atgailos laikas.Mums 
gerai yra žinomi du dalykai, 
kurie sudaro tą atgailos dva
sią ir išskiria šį laikojrarpį 
iš paprastų metų dienų,- tai 
susilaikymas nuo pasilinksmini
mų ir pasninkas.

Susilaikymas nuo pasilinksmi
nimų bei šokių Gavėnioj ir ad
ventuose buvo gražus mūsų tau
tos paprotys,kurį ne visur ga- 

buvo ištremtas tollman Sibiran. 
Jo gerą širdį dar ir dabar daug 
Amerikos lietuvių nepamiršta, 
nors jau 50 metų praėjo ir lai
škais dėkoja,nes jis,caro perse
kiojamus ar šiaip bėdų spiria
mus, net apie 100 per žalią sie
ną slapta yra pervedąs.

Antras tų garbingų vyrų,o at
rodo irgi vienintelis čia .Angli
joje, yra Nepriklausomybės kovų 
dalyvis,apdovanotas Vyties Kry
žiumi ir kitais atžymėjimo žen
klais ir tose kovose netekąs 
rankos - invalidas ANTANAS 
DUNAUSKAS. Būtų gražu ir tei
singa,kad šį pastarąjį - A.Da
nauską, dabar jau visai likusį 
be jokios globos,Britanijos lie
tuviai paremtų,pagelbėtų savo 
didvyriams.

Ta visa ALsager (lietuvių va
dinama Alsėdžiais) dvasiu,tos 
malonios širdys,tos gražios vai
kelių galvelės,nejučiomis nuke
lia toli,toli,kur teka saulė 
raudonai,kur žemė vadinasi Kry
čių ir Siaūtkelių šalimi

M.N

RYTON

Ryton hostelyje ir jo apylinkė
je gyvena 21 lietuvis.Visi dir
ba anglių kasyklose.Santykiai 
su anglais geri. 1949 sausio 2 
įsteigėme DBLS skyrių,kuriam 
dauguma lietuvių priklauso.Nors 
maža dalis tautiečių neįsirašė 
į skyrių,bet prie bendro darbo 
visuomet prisideda. Vasario 20 
minėjome Lietuvos Nepriklauso
mybės šventą.Vietos klebonas 
atlaikė pamaldas ir pasakė gra
žų pamokslą apie Lietuvą.

lime pasigirti,bet turime vil
ties,kad kaip kalbos eina,jog 
pas mus atvyks ir daugiau lie
tuvių, tada - pa judinsiu vyrai 
žemą! V.Barauskes.

- toji diena
kvitų.Pastaruos!us nekramtant 
ir arbatą bevilgant, buvo užtrau
kta viena-kita Tėvynės laukuo
se skambėjusi dainelė,padekla
muotas vienas-kitas eilėraštis, 
o mokinė Sigutė Piliponytė gra
žiai paskambino keletą lietu
viškų melodijų.Nors buvo ir 
kukliai,bet nuoširdžiai - lie
tuviškai Dalyvis

Lietuviai žemės ūkio darbi
ninkai, šeštadienio popietės 
metu,ką tik grįžą iš darbo.

Tautiečiai!
Ar visi jau atliko

me savo pareigą,- ar įsigijome 
akcijas

LIETUVIŲ NAMŲ LONDONE 
įsigijimui.

Pirkime akcijas patys ir 
raginkime savo draugus1

Atkarpos "VEDYBOS" tąsa 
seks sekančiame numeryje.

Red. 123-

DBLS Northampton© Skyriaus Vasario 15-sios minėji
mo rengėjai su tautinių šokių grupe
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1 ima užtikti.Pagal bendrus da
bartinius Bažnyčios įstatymus, 
nėra uždrausti pasilinksmini
mai.Tačiau daug yra tautiniai 
gerbtinų papročių,kuriuose at
sispindi tautos individualumas, 
jos subrendimas ir moralė.Ne 
visa,kas svetima-sektina.Nau
dinga ir gražu,gyvenant trem
tyje, užlaikyti gražius Lidtavių 
Tautos papročius.Pritinka il
gesniame susikaupime prisimin
ti kenčiančius lietuvius aibi
ne ir Lietuvoj.Gyvenant moder
niškais ir laisvesniais laikais 
nejučiomis prisimenama netoli
mi mūsų tėvynėj laikai,kada 
mūsų tėvai ir protėviai "sau
sai" išpasninkaudavo visą Ga
vėnią.Koks yra didelis skir
tumą s nusistatymuose ir elg
senoje šiandien retkarčiais 
tik truputį pakeisti savo įp
rastą valgį,kur reiškiasi drau
smė ir susivaldymas!

Siek tiek pasikeitus gyveni
mo sąlygoms,visame katalikų pa
saulyje šiais metais,pradedant 
Gavėnia,vėl įvesti kai kurie 
pasninkai,kurie nesaistė pagal 
bendrą leidimą karo ir pokari
niame laikotarpyje.Dabar jau 
privaloma susilaikyti nuo mė
sos kiekvieną penktadienį ir 
be to susilaikyti nuo mėsos ir 
užlaikyti pa sninką ( 1 kartą
dienoje valgant sočiai,o kitus 
kartus užkandant,tas taikoma 
tiems,kurie baigą 21 m. ir ne- 
pradėją 60 metų) šiose dienose! 
Pelenų Diena,Didįjį Penktadienį 
prieš Velykas,Žolinės Vigilija 
(rugp.!4d.) ir Kūčioje. Šie pas
ninkai yra privalomi tiems,ku
rie gyvena privačiai ir be to 
gyvendami bendruose stovyklose, 
ligoninėse ar kitose įstaigose, 
gali laisvai su vadovybe susi
tarti be skriaudos savo sveika
tai.Savaime atleidžiami nuo pas
ninko, jei tai susidaro keblumų. 
Paprastai kas kitų priklausomy
bėje gyvena,valgo tai,kas duo
dama. Anglijos katalikų vysku
pai, už jausdami kenčiančius Eu
ropos Rytuose,ragina per atgai
lą, ištikimai laikantis bažnyč
ios ilga praktika išbandytų ir 
sveikatai naudingu pasninkų,mel
sti Dievo gailėstingumą,garbi
nant Sv8.Sakramentą ir kalbant 
rožančių,kad greičiau ateitų 
ramesni laikai.Vyskupai seko, 
kad jie prašo mažų dalykų,pa- 

tūkstančių žmonių kan-' 
ir bauavimus.
metais visoje Anglijoje 
misi jos,besiruošiant

lyginus 
kinimus

Šiais 
daromos 
Šventiesiems 1950 metams.Gražus 
supuolimą s,kad ir Anglijoje — 
venantieji lietuviai n 
naudojasi savomis lietuviškomis 
misijomis. Kunigar-

Įjoję gy- 
uoširdžiai

GAVĖNIOS MISIJOS

V/ol ve r ha mp ton 
Coventry.

Satwell

(Tėv.J.Bružiko ir T.B.Markaičio 
kai kur kartu,kai kur atskirai) 
Vedamos,vakarais 8 vai.bus sekan 
fciose
Kovo 
KOVO 
Kovo
KOVO 
KOVO

stowklose!
17-20 “ '
20-27
27-30
27-31. Elmbridge
31-3.IV. Castleman,Nr 

Reading.
3-10
9-14 
9-14
14-17.Treliske

Londone. 
K.Lavant. 
Tiest Wells

balandžio
Balandžio
Balandžio
balandžio __ - --------  -----

(Misijų reikalais kreiptis šiuo 
adresu! 21,The Oval,Hackney Rd. 
London, E.2.

St.E.Aurimas
KAS PAGUOS..

Bėga dienos,slenka metai, j; 
Gaubia širdį sutema.
Vargui galo nesimato... 7;: 
Kas paguos svetur mane.

Ašarėlės aitrios rieda rį 
Mano skruostais neretai..^ 
Kur link mano kelias vedam 
Nepasako nieks tikrai! Į'J 

Jaučiu skausmą aš krūtinėj, W 
Jaučiu ilgesį širdy... 
Oi toli mano tėvynė - 
Jos dalia sunki,karti!
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MASKVA.Kaip praneša Reuterio | 

korespondentas iš Rytų.Kremli uje 
įkurtas specialus "karo kabinę- I 
tas",vadovaujamas Molotovo,kurio 
^uždavinys bus komandavimas "šal
tajam karui" ir parengimas Rusi
jos bei satelitinių kraštų pra
monės didesn ai gamybai bei tos 
gamybos koardinacija.

MASKVa. Tryliktuoju Rusijos 
vyriausybės vice premjeru pas
kirtas Jef removes.

PRAHA. Lenkijos ir Čekoslo
vakijos ginčas dėl Težino mies
to ir apylinkės nesiduoda iš
sprendžiamas, nors buvo numatyto 
Lenkijos-Cekoslovakijos 1947m. 
sutartyje tą klausimą išspręsti 
laike dviejų metų.

MASKVa.Sovietų Profsąjungos , 
?. įmetė Naujosios Zelandijos Prof 
sąjungų propoziciją,kurioje bu

vo norėta pasiųsti delegaciją 
iš Zelandijos darbininkų, kurie 
galėtų įsitikinti Rusijos darbo 
stovyklų nebuvimu.Rusi jos atsa
kymas skelbia,kad Rusija yra 
rojus darbininkams,kad čia vei
kia geriausi darbininko apsau
gos įstatymai ir įvairiausi 
draudimai,kaip tai senatvės ir 
kiti.0,anot rusų,toks noras įsi 
kišti į Rusijos vidaus reikalus 
tesąs tik propagandinis,norint 
nukreipti pasaulio dėmesį nuo 
baisių išnaudojimų ir darbo 
stovyklų,kurios esančios kapi
talistiniuose kraštuose.

BERNAS.Rinkimuose į Vaud kan- 
.ono parlamentą Šveicarijoje, 
runistai pralaimėjo net 22 man
ytus. Pradeda praregėti pasauli 

LONDONAS. Šiais metais Bri
gui ja išleis 10 kartų daugiau 
ivilinei apsaugai,nei buvo iš

leidusi pereitais metais.
SaN FRANCISKO. Keturiuose 

fAV-bių štatuose buvo jaučiamas 
xemažas žemės drebėjimas. Kai 
kuriose vietose Išsiliejo upės, 
apsemdamos tūkstančius žemakrų 
žemės.Bet didesnių nuostolių 
nepadaryta.

■P LP. YLIUS Pre r cūz 1 jos parla
mentas davė sutikimą areštuoti 
parlamento atstovą komunistę 
už pa skelbimą straipsnių,kuriais 
jis buvo puolęs maršalą Mantgo- 
nerį.Tai jc.u antras atsitikimas, 
rancūzijos parlamento priima

mas 372 balsais prieš 181.
BCL1BEJUS. Indi jo s komunistai 

buvo paskelbę Striką geležinke
liuose, kuris dėka energingo vy
riausybės įsikišimo visai nepa
vyko.Kai kuriose vietose buvo 
nežymių incidentų.

joje įvyks visų Rusijos sateli
tinių valstybių gen.štabų vir
šininkų konferencija.Skaitoma, 
kad Molotova s,kaip "karinio ka
bineto" šefas mobilizuos kari
nes pajėgas sovietų bloko.

LONDONAS. BBC radio tarnybo
je dirba 318 svetimtaučių,parei
škė Paštų viceministeris.Daugiau
sia dirba prancūzų-26,toliau - 

23 ispanai,18 vokiečių,17 lenkų, 
po 14 brazilų, italų, čekų ir egip
tiečių, 13 rusų,po 10 persų ir 
palestiniečių,6 rumunai,5 ven
grai,8 jugoslavai,6 austrai,1 
lietuvis ir 1 latvis ir + . t.

INFORMACIJOS
RAŠANČIŲJŲ ’’BRITANIJOS LIETUVIUI*' MALONIAM DĖMESIUI

Maloniai prašome,rašant "BL" laiškus,aiškiai skirti ir ati
tinkamai adresuoti! visi rašiniai,straipsniai,foto medžiaga 
ir kiti reikalai,lieČią Redakciją,adresuojami REDAKCIJAI. 
Gi prenumeratos,skelbimų bei kitais,surištais su pinigine 
atsiskaitomybe,reikalais laiškus adresuoti ADMINISTRACIJAI.

Siunčiant laiškus asmenims,dirbantiems Centrear Redakcijo
je, asmeniškais reikalais,pre Some žymėti "ASMENIŠKAI".

TAUTOS FONDUI

aTĖNaI.Pranešama iš Graiki
jos apie didesnių kariškį jungi
nių koncentraciją Bulgarijoje 
ties Graikijos siena.

BELGRADAS.Ryšyje su Bulgari
jos kariuomenės koncentracija 
ties Graikijos ir Jugoslavijos 
siena,Tito įsakė esančioms Ju
goslavijos Makedonijoje savo 
10 divizijų būti parengtyje.

MADRIDaS.S pa udo s pranešimu, 
artimiausiomis dienomis Vengri-

Gedimino kalnas pavasarėjant E. Zdanausko nuotr.

(Vasario mėn) 
Po 1£. A.Cerbauskas.V.Motuza, 
J.Aladavičius. Po 10 šil.- a. 
Lltuaitis,V.Remeikis,P.Kaukėnas, 
O.Draugelytė.K.Rimaitis,V.Len
kas, A. Pužauską s, I.Pivoriūnas, 
A.Gerdžiūna s,J.Mile ša uska s,J. 
Venskūnas,J.Grybąuskas,A.Karta

nas, J.Kašponis.DBLS Sleaford 
skyr. £11. DBLS Stoulton skyr- 
£2.10.6. DBLS Winkleigh skyr
ei. 5. 6. DBLS Derby skyr-£7.16.1 
DBLS Pathhead Ford skyr-£5.6.6. 
DDLS Uttoxeter skyr- £5.7.6. 
(po 10 šil-J.Belevičius ir J.

Kristaus figūra su..piautuvu
- --------- ir KŪJU... -------------------

(bažnyčios pastorius 
klebonas iš Canbrooke, 

Thetford(Norfolk) 
savo administruo
jamoje bažnyčio
je yra pasikabi
nęs ypatingą Kris
taus statulą,-vie
noje rankoje lai
kantį plautuvę, o 
kitoje kūjį.Kris
tus aprengtas spoi 
tininko rūbais 

ir stovi ant auk
sinio rutulio,vai
zduojančio pasau
lį.Jis ."raudona

sis klebonas’.’buvo 
nuvykęs į Sofiją, 
kur šiuo metu tei
siami Bulgarijos 

pastoriai ir ten 
"įsitikino".kad 
jie kalti...
Pasirodo, L- 
išprotė- K ,A.'M 
jimo yra F 
įvairių |I -A 
formų.. 1x5*7

Rev. G 
B. Chamber*

M(ML0 TLCUNIUOę
--------------- PASAULU --------------- -

Per amžius saulė tekėjo,lei
dosi ir vėl tekėjo,taip kad žmo
gus insttktyviai priėmė saulės 
judėjimą kaip laiko matavimo 
pagrindą.Jau tūkstančius metų 
atgal para buvo padalinta į ma
žesnius vienetus-valandas,minu
tes ir sekundes,kurie buvo ma
tin jami smėlio,vandens,saulės 
ir kit.laikrodžiais senovėje,o 
mechaniniais bei elektriniais 
laikrodžiais naujaisiais lai
kais.Tačiau paskutiniais dešim
tmečiais, išsivysčius radiotech
nikai, laiko ir atstumų matavi
mui buvo surasti kiti,daug to
bulesni būdai ir priemonės.

Kaip jau minėjau,laiko mata
vimo pagrindan yra paimta para, 
arba tas laiko tarpas nuo kada 
saulė perkopia tam tikros vie
tovės meridianą}linija - jun
gianti šiaurės ir pietų polius

p. VLADUI MATUKAIČIUI 
ir p.SOFIJAI TAMOŠAITYTEI, 

sukūrusiems lietuvišką šeimą, 
nuoširdžiai sveikiname linkė- 

( darni gražaus ..ir saulėto gyve- 
■ nimo.

Mečys ir Jadvyga BURBAI

GARBĖS TEISMO REIKALU

-.palių mėn. įvykęs Did.Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos ats
tovų suvažiavimas džiaugsmingai 
nup.Lv .*<£» ‘‘'.asąa Sąjungos Gar
bės Teismo pranešimą.0 plojama 
buvo dėl to,jog per ištisus me
tus teisme nebūta nė vienos by
los.Iš tikro džiugu!

Galimas dalykas,kad ir per 
šiuos metus nebus bylų ir kito 
suvažiavimo atstovai vėl turės 
džiaugsmo,kad lietuviai tremti
niai neslbylinėja,kaip anie Liu
do Dovydėno vaizduojamieji bro
liai Domeikos.

Bet gi stebint gyvenimą tek-

tų pasidaryti išvadas,kad kar-

Bražinskas). DBLS Northwood 
skyr-£ 5.15.-(po £1-Z.Domeikie
nė, po 10/- J.Domeika.S.S.Doraei 
kienė,J.Kairys,A.Kairienė,D. 
Žiogas,J.Ziogienė)
Ryšium su emigracija, solistai 
išvyksta 29.III.1949.,anksčiau, 
nei buvo numatyta.Visi koncer
tai vėlesnėmis datomis atšaukia, 
mi.Daugiau koncertų provincijo
je nebus.Centro Valdyba prašo 
Gerb.Skyrių vadovybes tuo reika. 
lu nebesikreipti į Centrą.

Kai kuriems skyriams neįstengus 
jį laiku surengti koncertus ir at

šaukus paskirtas datas,Centro 
Valdyba išnaudodama progą,š.m. 
Kovo 20 d. 7 vai.vak.Lietuvių 
Klubo salėje rengia Atsisveiki
nimo Koncertą.Bilietai po 3/6 
gaunami prie įėjimo.
Londono Lietuvių Choro repeticf 
jos vyksta šti tvarka! pirmadie
niais 20, 3o v.v.bažnyčios zokrt 
tijoje moterų balsams. Antradit 
niais,tą pačią valandą ir toj 
pat vietoj,vyrų balsams ir 
penktadienį 20,3o v.v. Lietuvi i 
Klubo salėje bendra choro repet:

tais geriau pasibylinėti.negu 
Leisti bendruomenėje įsivyrau- 
«i negeistini«ns reiškiniams. 
Gal dėl to,kad mes•šiame kraš
te, ja u spėjome kaip reikiant 
sušilti kojas,o gal ir dėl ki
tų priežaščių pradedame paste
bėti tokių dalykų,kuriuos bene 
geriausiai galėtų išrauti tei
smą s. Žiūrėk, tūlos vietos lietu
viškoji bendruomenė,rodos,ir 
pajėgi būtų kultūros darbą dirb
ti ir noro turėtų judėti,bet 
keletas asmenų susikivirčija. 
Pamažu auga,lyg kokia votis,ne
apykanta, ir ji baigiasi viso 
organizmo užkrėtimu,kartais ir 
labai skaudžiu.net tokiu,už ku
rį jokios valstybės teismas ne-

■ paglostytų.Teismui nesiskundžia- 
ma.nes jis per aukštai,per to
li, tuo atveju reikėtų siekti 
net centrą,kad prie Centro Val
dybos esąs Garbės Teismas tar
tų žodį ir atstatytų ramybę.

Būtų kur kas paprasčiau,jei 
'Garbės Teismo institucijos bū
tų lengviau pasiekiamos,jei jafc 

_ ne prie skyrių,tai nors tam tik' 
'rose apygardose.Keldamas čia 
viešai Šią mintį,tikiuos šį rei 
kalą apsvarstys rudenį atstovų 
suvažiavimas ir,jei ras reika
lo, atitinkamai papildys Sąjun
gos įstatus.

K.Plaučiūnas.

"KOVaS"- MANCHESTERIO APYGARDOS
— NUGaLĖTOJaS ----------

Paskutinėse Manchesterio apyg. 
pirmenybių rungtynėse KOVAS su
sitiko su latvių k-da.Kaip prisi
mename, pirmasis susitikimas su 
latviais buvo pasibaigus jų lai
mėjimu, bet šį kartą KOVAS įrodė 
neabejotiną pranašumą,išplėšda
mas gražią pergalę.Visas pirmas 
kėlinys buvo paskirtas priešo 
pažinimui ir žaidimo taktikai 
nustatyti.Latviai irgi vedė at
sargų žaidimą.Pirmas kėlinys baį. 
giamas 1118. Antrame^kėliny žai
dimo tempas aidė ja .Išsivysto kar
šta, bet vis dar atsargi kove.Re
zultatas kyla..11110..13110.. 
latviai persveria 13115,KOVaS

ei ja.Repeticijų metu priimami 
nauji choristai-ės.

-Jau paruošta ir pradedama pla
tinti Londono Lietuvių Bažyčios 

svargonų fondui paremti piniginė 
(-loterija .Bilietai-6 penai vienas 

gaunami pas Parap.Komit.sekret, 
21,The Oval,Hackney Rd.,E.2 

ų ......
1- ■ .......
lygina 15!15,persveria 17!15 
Latviams dar kar' 
sverti,bet 
sivysto gražus ir didelio tempo 
žaidimas,kur K0VAJ užtikrintai 
paima inciatyvą į savo rankas. 
Rezultatas kyla suoliais-24!23 
26!23..28!23.,31!23. Latviai 
deda paskutines pastangas,bet 
jos nevaisingos. Rungtynės bai
giamos KOVO laimėjimu ir rezul
tatu 44!29. šias rungtynes lai
mėjęs KOVAS tampa Manchesterio 
apygardos nugalėtoju.

KOVO sudėtis - Glatkauskas 3. 
Puzinas 6. Uteponavlčius 3. But 
kus 25. Kakeranas 7. Dargi s 0. 
Radauskas 0.

ir einanti per tą vietovę) ir 
ateina į tą pačią padėtį sekan
čią parą-dieną.Tai yra laiko 
tarpas tarp dviejų vidudienių. 
Tačiau tikslėjant laiko matavi
mo priemonėms,buvo pastebėta, 
kad paros ilgumas nėra pasto
vus, o k jutęs, si s reiškinys buvo 
pirmiausia išaiškintas moksli
ninko Keppler’io,planetų judė
jimo dėsniais,tokiu būdu! spin
dulys jungiąs saulę su planeta 
per vienodą laiko tarpą apibrė
žia vienodą plotą.Tai reiškia, 
kad tie plotai būtų vienodi,jei 
planetos}iš kurių viena yra ir 
Žemė) skrietų apie saulę taisyk
lingu apskritimu,tada ir plane
tos greitis būtų pastovus.Bet 
kaip žinome tas planetų kelias, 
vadinamas orbita,yra elipsis 
(t.y.suspaustas apskritimas)ir 
todėl,kada planeta yra arčiau
sia saulės-ji skrieja didesniu 
greičiu,nei tada,kai ji yra to
liau nuo jos.Sis nevienodas že
mės greitis,jos orbita sudėlus 
su jos sukimus! apie savo ašį, 
duoda nevienodą paros ilgį.Siam 
netikslumui pašalinti buvo pri
imtas vadinamas vidutinis paros 
ilgis.Visų parų ilgiai metuose 
buvo matuoti ir išvestas vidur
kis.Taigi, laikrodžiai ir rodo 
šį vidutinį laikę,kuris su tik
ruoju laiku sutampa tik ketu
rias kartus metuose,t.y.tik 
tuos keturias kartus metuose, 
kai saulė bus zenite arba auk
ščiausioje padėtyje ent taijį 
tikram rajone pagrindan pri
imto meridiano,- tada tik lai
krodžiai rodys lygiai 12-ta 
valandą.Gi Kitu laiku,palygi
nus mūsų laikrodžius su tiks
liu sau lės laikrodžiu,- bus 
visada tam tikras skirtumas. 
Pav.Britanijos laikrodžiai,ro
dą vidutinį Greenwich laikę, 
lapkričio 3 d. būna atsilikę 
16g' minutės nuo tikrojo saulės 
laiko.Norint patikrinti mecha
ninio laikrodžio tikslumą pagal 
saulę - tai atlikti būtų galima 
tik 4 kartus metuose!

Nuolatiniam laikrodžių tikri
nimui žvilgsnis buvo nukreiptas 
į žvaigždes.Tarpas per kurį 
žvaigždė pereina per tą patį 
meridianą,arba per kurį žemė 
apsisuka apie savo ašį,pasiro
dė labai pastovus.Tačiau žvaig
ždės para yra apie 4 minutes 
trumpesnė už vidutinę saulės 
parą.Sis nesutapimas įvyksta 
todėl,kad žemės kelionė jos or
bita nuvėlina saulės pasirody- 
mą.Metų laikotarpyje saulė pa
sirodo ant to paties meridiano 
365 kartus,gi tikrumoje žemė 
apsisuka apie savo ašį 366 kar
tus ir tiek pat kartų stebimo
ji žvaigždė pereinatą patį me
ridianą. To dėl žvaigždiniai me
tai turi vieną parą daugiau,nei 
saulės metai ir ta para yra 
atitinkamai trumpesnė! 366^ žv. 
paroms atitinka 365^ vidutinės 
saulės paros (į- pridedamas,kaip 
viena pilna diena kas ketvirti

metai-kilnieji metai).Pastovio
ji žvaigždinė para naudojama 
laikrodžių tikrinimui observa- 
toriose.o praktiniame gyvenime 
naudojama vidutinė saulės para, 
kuri tikrumoje nesutampa nei 
su žemės sukimus! apie savo 
ašį,nei su saulės padėtimi virš 
tam tikro meridiano.

Mokslo vystymąsis reikalavo, 
kad laikas būtų galima matuoti 
galimai tiksliau.Daugelis meto
dų buvo pasiūlyta, tačiau į pir
mą vietą iškopė elektrinis lai
krodis. Jo principas yra labai 
paprastas!kintamos srovės gran
dinėje įjungtas elektromagne
tas, tarp kurio polių yra magne
tinės adatos rolėje dantratis. 
Išjudinus šį dantratį-jis judės 
greičiu priklausančiu nuo kin
tamos srovės vienodumo dažnume, 
kuris,paprastai,yra 50 kartų 
per sekundę.Maži netikslumai 
dažnume,per tam tikrą laikotar
pį duoda gan žymius netikslu
mus laiko matavime.0 tikslumas 
dažnume yra gana sunku išlaiky
ti, prisiminus, kad tinklo apkro
vimas, į kurį elektrinis laikro
dis paprastai yra įjungta s,būna 
labai nevienodas.Tiesa,jis sten
giamasi palaikyti pastovus per 
ilgesnius laikotarpius,tačiau, 
gali žymiai svyruoti paėmus ne
ilgą laiką.Todėl nėra reikalo 
kaltinti paprastą elektrinį 
laikrodį,jei jis dažnai rodo 
netikslų laiką,tačiau tas ne
tikslumas, papras tai, išsilygina 
paros bėgyje.

Jau seniai buvo pastebėta,kad 
kvarco kristalo plokštelės po 
slėgimu įgyja elektros įlydį ir 
atvirkščiai-jei kvarco kristalų 
plokštelei suteikti elektros 
įlydį-pastaro ji išvysto suspau
dimo požymius.Tokia suspausta 
plokštelė,įjungta atatinkamai 
į elektros grandinę,išvystė la
bai pastovaus dažnumo kintamą 
srovę,priklausančia tik nuo plok
štelės storio.Čia įjungus ele

ktrinį laikrodį,-jis rodytų pa
stovų laiką ir nepaprastai tik
slų.Tokiu laikrodžiu JAV moksli
ninkai 1945m. nustatė,kad žemės 
sukimasis apie savo ašį lėtėja, 
maždaug vieną sekunde per 222 
dienas.Tokie tikslūs laikrodž
iai šiandien yra naudojami ra
diotechnikoje} bangų ilgiui re
guliuoti) .neprieinamų atstumų 
matavimui radaru.Ypač pastara
sis metodas reikalauja nepap
rasto tikslumo.įsivaizduokime 
sau,kad iš radaro aparato ener
gijos impulsas pasiunčiamas 
elektromagnetine banga,kurios 
greitis 300.000 km.per sekundę, 
į lėktuvą,kurio atstumas nuo 
tos vietovėse norima nustatyti. 
Jei pav.lėktuvas bus 150 km. 
atstume,tai Šis impulsas nuo 
lėktuvo sugrįš į aparatą per 
vieną tūkstantinę sekundės da
lį, kuri turi būti matuojama 
tikslumu iki,sakysim,vienos de- 
šlmtmilijoninės sekundės dalies, 
jei norime,kad neperžengus ke- 
liosdešimts metrų paklaidos.

Kvarco kristalo laikrodžiai 
rodo labai tikslų pastovų lai
ką per ilgus laiko tarpus ir 
duoda galimybę padalinti sekun
dę iki beveik nepatikimo tikslu
mo.Jie šiandien jau plačiai nau
dojami. (Tokį laikrodį galima 
matyti Londone,Science Museum, 
Kensington’s. Vyt.Izbickas.

tą pavyksta per- 
o KOVO minutės is-

Parduodamas 120 bosų baltos 
spalvos "Hohner-Tango A" 3-jų 
reg.nevartotas akordeonas.Bo
sai vieno registro,ir foto apa
ratas AKA-Rette,objektyvas f12,8 
Suinteresuoti kreipkitės šiuo 
adresui Jonas Giec us,31,Park- 
holme Rd.Dalston,E.8. London.

Pren umeruokime
"Britanijos Lietuvį" 

savo draugams užsienyje.
Prenumerata-metams 12Š11.

pusmečiui-7 šil ir 3 mėn- 4 šil.

DĖMESIO
lietuvis,ieškau 
sutinkančios su- 
šeimyninį gyveni- 
šiuo adresu -

__ tąsys, 
Pencader Hostel Garms,S.Wales

Esu 25 metų 
lietuvaitės 
kurti naują 
mą.Rašykite 

M. S

Lietuvaitė si
26 metų Ii e tuvis., nori susipažin
ti su tautiete,atitinkančia ma
no amžių. Rašykite - Registra
tion Certificate No 208074, 
Hawthorn Miners Hostel, Nr.Pon
typridd, Glam.
Sąjungos Centran prašomi atsi
liepti p.p.Ieva Budinauskienė- 
Gibavičiutė ir Juozas Lapeikis 
Tamstoms yra laiškai.

Sekančiose rungtynėse Liver
pulyje KOVAS susitiks su buvusiu 
Anglijos meisteriu Holek YMGA

V.Steponavičius

Moderniškas privatus viešbutis, 
18,Talbot Sąuare,London,W.2. 
telef. PADdington 2855,puikiai 
mebliuotas,daug kambarių su pri 
vašiomis voniomis}2 min.kelio 
nuo Paddington stoties)Susikal- 
barna prancūziškai,vokiškai,ita
liškai, rusiškai .Kaina 12/6 nak
vynė ir pusryčiai.Savininkas 
A.Ti škevi či us.

Anglijoje gyv.lietuviams pasiū
loma šie MŪSŲ KELIO leidiniai! 
J.Grigolaltis NACIŲ PRAGARE,kai
na 7/-. J.Kukanauza ANGLŲ KAL
BOS GRAMATIKA LIETUVIAMS - 8/- 
Taip pat dar yra labai ribotas 
skaičius MŪSŲ KALENDORIAUS 1949 
m. kaina 4/-. Užsakymai bus iš
pildomi savaitės laikotarpyje. 
Juos siųsti adresu - J.Palšis, 
10,Warrels Terrace,Bramley,Leeds
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