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SVEIKINIMAI
Į PENKTĄJĮ PASAULIO LIETUVIŲ 

JAUNIMO KONGRESĄ!
Mielas Pasaulio Lietuvių Jaunime,

Mes, okupuotos Lietu-vos jaunimas, 
sveikinsime visus susirinkusius 'į V Pasau
lio Lieituivių Jauninto Kongresą. Sv-eiikina- 
me jus visi, maiši ir dideli, tiek laisvi, tiek 
kalintai iš Lietuvos ar ištremti už jos ri
bų. Nors fiziškai esame toli atsikirti van
denynų ir spygliuotų užtvarų, beit dva
sioje esame ir būsime kantu su jumis, nes 
mus visus jungta 'stiprūs kraujo ryšiai, vie 
n-i j a benldros idėjos, tikėjimas, Ik.civcs takiš
iai. Mes visi esame tos pačios lietuvės mo
tinos vaikai, noris ir išsibarstę po visą pla
tųjį pasaulį. Mus riša karšta Lietuvos 
meilė ir suistrūpinilmias visos tėvynės laiki
niu. Mes visi esame viena Tauta, viena ga
linga jėgai, kuri dar suliteb-inš- pasaulį.

Mes nuolat stebime jus, jaučiame jūsų 
mintis, žavimės jūsų žygiais ir darbais. 
Jūs esate mūsų baisas pasaulyje. Tebū
nie tais balsas skambantis ir nslsiustafcdo- 
rnais! Tebūnie jūsų veikla ir dialr'bai sėkmin 
gi. Litlkim turiningai su pakiliai nuotaika 
pastcivyklauti, o atstovam, s studijų dienų 
metu apsvarstyti iš kur mes atėj-olm, kas 
mes esame ir kūrimo ‘keliui -turim eiti bei 
padaryti svarbius nutarimus. Telaimina 
jus Dievais ir tepadeda įprasminti savo eg
zistenciją vardam Lietuvos kančios kelio 
sutrumpinimo.

Žvelkite j Lietuvą, kaip mes žiūrimi į 
jus. Padėkite mums dvasiniai ir fiziniai, 
kad mūsų visų vieninga kova aitnelštų muis 
l laisvą, neprilklauscmą Lietuvą!

Dar labiau; (sutelkime 'gretas, aktyvin
kime veiklą, stiprinkime savo tautinę są
monę, tobulinkime savo lietuvišką kalbą, 
ir staflbkime Lietuvos vardą visame pa
saulyje. Ištgirskime Kudirkos Varpo balsą, 
kelkitės, kelkitės kelkitės!

Jprasminkim tėvų, senelių ir bočių pra
lietą kraujo ir ašarų auką už įmylimą tė
vynę.

Pirmyn j šviesią Ateitį kartu su jumis!
Okupuotos Lietuvos Jaunimas

„EUROPOS LIETUIO“ REDAKTORIUI, 
REDAKCIJAI, ADMINISTRACIJAI, 

IR SKAITYTOJAMS
Gerbtamieji-cisics,

Iš Europos Rajono skautų ir skaučių 
34-csicis stovyklos — Lietuvių Sodyboje, 
siunčiame mūsų .gražiausius sveikinimus ir 
linkėjimus, žygiuodalmi skautiškuoju Le- 
lijos-iRūtcis keliui: Kūrėjo, tėvynės Lietu
ves ir artimo meilės dvasia.

Širdingai ir skautiškai dėkojame už 
Tamstų įvairiausią mums paramą.

Liekame budėdami,
v.s. Maslauskas, s. S.B. Vaitkevičius, ps 

R. Valteris, s. J. Traškienė, s. A. JalMmlalvi 
čius, p.s. K. Verlšelytė, V. O'Brien, M. Ba
lėnienė, pr. sk. V. Gaispenienė, s. Gerdžiū- 
nas. Viso 35 parašai.

SVEIKINIMAS IŠ KANADOS
Iš „Jubiliejinės įSkautų“ stovyklos „Auš 

ra“. Siunčiu savo nuoširdžiausius sveiki
nimus visiems, kurie prisidėjo prie tos 
kelionės. Stovykloje esame virš 800-tai 
skautiško jaunimo su vadovais. Po 8-nių 
savaičių sausros tenka gerai sušlapti, bet 
kada karšta saulutė pasirodo, vėl skautai 
šypsosi.

Tad iki pasimatymo Anglijoj.
v.s. B. Zinkus 

1983. VHI.l.

ITALIJOS NAUJA VYRIAUSYBĖ
Italijos socialistų partijos lyderis Bet- 

tino Craxi sudarė Italijos koalicinę vyriau 
Sybę, į kuria įeina socialistai, krikščionys 
demokratai, liberalai, respublikonai ir so
či aldemck rata i.

Min. pirm. B. Craxi pasakė, kad nau
joji vyriausybė toliau rems Atlanto sąjun 
gą NATO', dės pastangas sudaryti „socia
linį paktą' su profesinėmis sąjungomis 
ir ves kovą prieš tuos, kurie vengia mokė
ti mokesčius. Jis tikisi, kiad tuo pagrindu 
jo vyriausybė gaus pasitikėjimą pariaimen 
te ir senate.

A.A.
Emilijai Gaidelienei mirus, 

sūnui Henrikui, jo žmonai JVidai, 
anūkams Romutei ir Algiukui 

bei visiems 'artimiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą 
Nottinghamo skyr. 
Valdyba ir nariai

Emilijai Gaidelienei |rmrus, 
jos yyrui ir sūnui Henrikui Gasperui 
su šeima reikštame (gilią užuojautą

, Vainorių šeimą

POPIEŽIUS ATNAŠAUS MIŠIAS 
LIETUVIAMS

Romos Šv. Kazimiero 5'00 metų mirties 
sukakties komiteto koordinatoriuis prei. L. 
Tulalba rralneEa, kad gautais užtikrinimas, 
jog Šventas Tėvas 1984 kovo 4 d. Šv. Ka
zimiero jubiliejaus proga atlaikys Šv. Pet
ro Bazilikoje iškilmingais Mišias.

Tą selkmisidieiniį, popiežius Jonais Paulius 
II šiomis Mišioimis ir pritaikytu (patnoklsių 
pagerbs Bažnyčios šventąjį, Lietiuvols ka
ralaitį, jaunimo globėją — Šv. Kazimierą.

Lietuviai dalyvaus in corpore popie
žiaus auldieincijloje. Ta proga pasaulio lie
tuviai organizuotai vyksta 'į Romą.

Centriniam šv. Kazimiero sukakčių ko
mitetui JAV vadovauja pirmininkas Vy
tautas Voiertas iš Philadeiiphijos.

Visais šv. Kazimiero reikalais kreiptis 
•į šv. Kazimiero sukakčių komitetą, 351 
Higlhiainid Blvd.. Brooklyn, New York 
11207, USA.

NAUJA LKB KRONIKA
Vakarus pasiekė LKB Kronikos Nr. 58, 

datuota 1983 m. gegužės 22 d. Šis nume
ris skiriamas k'“n. Sigitui Taimkevičiui, 
TTG Katalikų komiteto nariui, savo gy
venimu paliudijusiam gražiausią meilę 
Dievuli ir Tėvynei. Be to numeryje yra 
kum.. Alf. Svarinsko bylos aprašymas ir 
kitas žinios. Viso 27 ipsi.

PABALTIECIŲ PASITARIMAS
Š.im. liepos 19 d. JAV LB (pirmininko 

dr. Antano Butkaus iniciatyva VLIiKO 
būstinėje, Washimigtlcine, įvykio pasitari
mas tikslu oipgainizuioti apkaltintųjų išei
vių bendrą gynybą. Pasitarime dalyvavo 
lietulvių, latvių ir estų organizacijų .atsto
vai. (Eltai)

VOKIEČIAI APIE KAUNĄ
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEI- 

TUNG (VII.28) ilšlspautsldinio ilgą straipsnį 
„Kauno tūkstantis velnių“. Straipsnio au
torius Leo Wieland, laikraščio Maskvos 
korespondentas, apraišo įspūdžius iš Kau
no, ipisliesdamas ir kelionių valržymo klau
simą Sovietų okupuotoje Lietuvoje. 
Straipsnis iliustruotas Lietuvos žemėlapiu 
ir Kauno rotušės bei Laisvės alėjos fotog
rafijomis.

Keliautojas pastebi skirtumą tarp plen
tų Rusijoje ir asfaltuotų kelių Lietuvoje. 
Gerai atsiliepia apie autostradą Vilnius- 
Kaunas-Klaipėda. Aprūpinimas maistu 
taip pat Lietuvoje žymiai geresnis negu 
kaimyninėie Baltarusijoje ir Rulsijos fe
deracijoje. Apžvelgia Lietuvos istoriją ir 
jos „išlaisvinimą“ pasirašius Hitlerio- 
Stalino pakltą.

Straipsnis baiigamas Kauno velnių mu
ziejaus aprašymu.

KAS PAGROE/Ė EMANUELIĄ?
DAILY TELEGRAPH (VILU) pranlelšė 

iš Rolmols, kad Italijos policija, tyrinėjan
ti Emai.-.ueios Orlandi pagrobimą, galvoja., 
jog ją galėjo pagrobti KGB, norėdama 
diskredituoti popiežių.

Emanuellia, grįždama iš muzikos pamo
kų į nalmus. dingo birželio 22 d. Nuo to 
laiko buvo keli reikalavimai, perduoti te
lefonu žmogaus, kalbančio „su Rytų eu
ropiečio“ akcentu. Buvo reikalauta už ją 
paleisti iš kalėjimo teroristą Agcą, kuris 
yra nuteistas už balnidymą nužudyti po
piežių.

Emialnuelios tėvas yra Vatikano tarnau
tojas.

AMERIKA PRADEDA MANEVRUS
Rugpjūčio 8 d. Hondūre, Vid. Amerikos 

telsipulblikoie, prasidėjo JAV kariuomenės 
manevrai, kuriuose dalyvaus per 5000 
Amerikos kariuomenės ir tęsis 6 mėnesius.

Manevruose dalyvaus du lėktuvnešiai, 
kreiseris ir 17 kitų karo laivų, o taip pat 
aviacija ir pėlstin-inlkiai.

JAV vyriausybė tuo būdu nori perspėti, 
’.tad tolesnis komunistų plėtimasis šioje 
pasaulio dalyje nebus toleruojamas.

Didelio masto pratimai, kuriuose daly
vaus Hondūro ir JAV karinės pajėgos, bus 
pravesta aplink Fonseca įlanką pietuose, 
per kiur, pagal Vašingtoną, -Nikaraigua 
transportuoja ginklus Salvadoro kairie
siems partizanams.

DEŠINIŲJŲ PERVERSMAS 
GUATEMALOJE

Rugpjūčio 8 d. Guatemalos gynybos mi 
nistro gen. Oscar Humberto Meija Victo- 
res vadovaujama kariuomenė nuvertė 
prezidento Rios Mon-tt vyriausybę.

Gen. Victores vėliau buvo prisaikdintas 
kaip naujas respublikos prezidentas. At
rodo, kaid perversmas buvo padarytas su 
JAV vyriausybės žinia.

NUSKENDO POVANDENINIS LAIVAS
Soįvietai iškėlė iš jūres dugno savo 

brainidluclimį pov. laivą, kuris šią vasarą 
aJuskenldio prie Kamčaltkos su 80 žmonių 
įgula.

Nežinoma’, ar visa 'įgula žunro.

DBLS delegatai PLB Seime: Vladas ,Dargis Pranas Dzidolikas ’ir Jaras Alkis,

PASITARIMAS AUGSBURGE
EUROPOS KRAŠTŲ BENDRUOMENIŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

Š.m. liepos 28 d.. Lietuviškųjų Studijų 
Savaitės metui Augsburge, įvyko Europos 
Kraštų Liet. Bendruomenių tradiciniai 
pasitarimai.

Atvyko atstovai ir pirmininkai iš Šve
dijos, Olandijos, Belgijos, Vctkiatijos, Aust 
rijos, Šveicarijos, Italijos, Prancūzijos ir 
D. Britanijos. Be to pasitarimuose doily- 
-vaivo dr. A. Gerutis, Lietuvos Atstovas 
Šveicarijoje ir PLB valdybos atstovas, 
Pasaulio Lietuvio redialktcrius Bronius 
Nainiyb ir liet Spaudos atstovai.

Pranešimus padarė Europos (kraštų, 
PLB valdybos, Lietuvių Kultūros Insti
tuto, Vasario 16-os Gimnazijos atstovai. 
Nagrinėta politinės, Kultūrinės bei jauni
mo veiklos problemos.

IPralmežlmuiose iš kraštų bendruomenių 
velkies jautėsi stiprus palsiryžimias tęsti 
■liėt'ulvišką veiklą toliau, palaikant ryšius 
ir teikiant vieni kitiems pagalbą.

Atstovai pasigedo artimesnių ryšių su 
Švedijos lietuviais ir žinių iš jų veiklos. 
Tuo tarpu mėtėsi, kad veikla mažesnėse 
bendruomenėse, kaip Šveicarijoje. Pran- 
cūzij'cje, Belgijoje ir kitur wksta paten
kinamai.

Olandijos lietuvių dainos mėgėjų grupė 
, Dalina“ vyksta į JAV, kur koncertuos ke 
liose lietuvių kolonijose. Buvo pasiūlyta 
sudaryti sąlygas Šveicarijos lietuvių tau
tinių šiokių grupei vykti sekančiais metais 
į tautinių šokių šventę JAV-lbėSe.

Vokietijoje yra didžiausia Liet. Benid- 
■ruclmteiniė Europoje, turinti virš 1.000 na
rių, kurie yra suskirstyti į 30 apygardų. 
Šalia Vas. 16-tos gimnazijos vra ruošia
mos vaikų stovyklos, vyksta tautinių šo
kių kursai ir stipriai veikia Lietuvių Kul
tūros institutas. Jaiunimgš priklauso Jau
numo S-igai, nepamirštama ir skautiškoj i 
veikla.

Apie D. Britanijos Liet. Sąjungos veik
lą pranešimą padarė DBLS pirm. J. Alkis.

Bendrai paėmus viluose pranešimuose 
matėsi didelis noras- daugiau bendradar
biauti politinėje, kultūrinėje ir vip-ač jau
nimo organizavimo srityje.

PLB C. Valdybos atstovas Br. Nainys 
supažindino su naujai išrinktomis PLB ir 
Jaubimo S-gos vą-įdyboimis, pastebėdamas, 
kad naujoji valei į/ba yra numačiusi atlikti 
■dlaiulg naujų darbų, pirmoje eilėje vykdant 
Seimo nutarimiĮs ir stiprinant ryšius su 
visų kraštų Lie t.' Bendruomenėmis. Didlę- 
lį dėmesį Skirs artimai veikiai su Jauni
mo Sxjiunga, kurios pinmininkas yra pa
kviestas į PLB valdybos sąstatą. Panašiai 
siūloma tvarkytis PLB padatinauose.

PLB siūlo pritaikyti Studijų savaites 
prie dabartinių veikios reikalavimų, tei
kiant jiecf^'Tetik kultūrinės veiklos reikš 
mę, bet kartu panaudoti jas ir organiza- 

-ciniairr.ls reikalams vi-sois Europos mastu. 
PLB Valdybos kviečia Europą pasikeisti 
kultūros, mokslo, švietimo ir meno pajė- 
igdmis, pianau'ioiti Vasario 16 gimnaziją 
lituanistiniam lavinimui vasaros atostogų 
įmetu. Toliau- remti aukomis Lituanistinę 
katedrą Čikagos universitete. Politinėje 
srityje, PLB palgeid-aiujla taurlc-reso-ių ry
šių siu kraštų valdybomis. PLB numato 
remti Lietuvos diplomatinę tarnybą ir ge
rinti santykius su VLIK-u-, kas jau- pradėta 
Seime.

PLB stengsis pagerinti Seinų krašto lie- 
tu'vyų palietį.

Numatyti dažnesni PLB Valdybes na
rių ’vizitai Europoje.

Ryšių pagerinimui yra numatyta suda
ryti organizacijų ir žymesniųjų veikėjų 
sąrašui®.

PLB atstovas palietė PASAULIO LIE
TUVIO klausimą, jo veidmenį organizaci
jos veikloje, ir kvietė kraštų atstovus sto
ti į taiką platinant žurnalą ir uclia-i ibend- 
radarbiau-jiant.

’Diskusijose buvo pa-siiūlyta ruošti PLB 
kraštų pirmininkų suvažiavimus, kas 
stiprintų ryšius.

V .K. Valiūnas pranešė apie Vasario 16- 
os gimnazijos veiklą ir problemas. Pra
eituose mokslo metuose mekinių turėta 
68 iš jų 14 huvo iiš užsienio. Iki 1 Los mie
tų valrtojama tik lietuvių kalba. Nuo li
kos mietų prijungiama- ir vokiečių kalba. 
Iš 10-ties abiturientų, 8 išlaikė egzaminus. 
Bendrabutyje gyvenp 27 berniukai ir 30 
meingaičių. Nuolatiniams mokytojams tal- 
ikininkauja ir apylinkės vokiečių gimna
zijų mokytojai.

Diskusijose prieita išvados, kad reikė
tų steir.lgltis ipanaudoti Gimnaziją vasaros 
metu lituanistiiniamis kursams ir semina
rams.

Pranešimą apie Lietuvių Kultūros Ins
titutą padarė dr. K.J. Čeginskas. Institu
tą sudaro stiprus būrys lietuvių kultūrai 
pasišlvemtusių ašmenų. Leidžiami kultūri
nio pobūdžio leidiniai, ruošiami suvažia
vimai. Veikia stipri biblioteka su virš 
2.000 knygų. Numatyta- išleisti -vardyną
apie Vokietijos lietuvius, is teigti lietu
viškos veiklos archyvą ir -praplėsti institu
to veiklą, apjungiant visas Europos liet. 
Intelektualines pajėgas. Instituto Centras 
randasi Vasario 16-tos gimnazijoje.

Atstovai giliai įvertino Iništitulto veik
iniciatyvai.

Išreikštas
taiką tarp

lą ir pritarė archyvo įsteigime
Bemidrose diskusijose buvę 

stiprus pageidavimas išlaikyt 
VLIKo ir PLB.

Spaudoje vengti asmeninio pobūdžio kri 
tikos ir puolimų.

Plėsti jaunimo veiklos bendravimą Eu
ropoje. Teikti didesnę paramą Lituanisti-

PASAULYJE
— Sovietų Mokslų Akademija, Komunas 

tų Partijos Centrinio Komiteto Ekonomi
nės Sekcijos ir Valstybės Planavimo Ko- 
mlisijia šiais metais pravedė eilę slaptų 
seminarų ir paruošė Kremliaus’ valdžiai 
30 puslapių studiją -apie dabartinę sovie
tų ekonominę padėtį. Siūloma pradėti pa>- 
grinidines ekonomikos reformas ir teigia
ma, kad centralizuota vadovavimo siste
ma negali užtikrinti pilnio visuomenės iin„ 
tele'ktinių ir darbo resursų panaudojimo. 
Didžiausias problemas kelia praraja, kiu
ri yna tarp Vastyibės Planavimo Komisijos 
Maslkivo|je ir indli-viduialinių ekonominių 
vienetų, kaip privačių iniciatyvų ir ko
lektyvinių ūkių. Bendra tų mokslinių ty
rimų išvada: dabartinė sistema, stabdo 
tolimesnį ekonominį vystymąsi.

— Branduolinių ginklų Europoje suma
žinimo darybose Ženevoje vėl nejudama 
-iš vietos. Rugpjūčio 5 d. sovietų lyderis 
Andropovas apkaltino JAV „nenoru ir 
trukdymu rasti visiems priimtiną išeitį“. 
Komentuodamas Andropovo kalbą, TASS 
pabrėžė jo žodžius, esą, „derybos praktiš
ką! yra sustojusios ir Eu-rppas gyventojų 
taikiam gyvenimui ir ateičiai gali grėsti 
pavojus“.

— ČekoiJovakij-a 'įspėjo Vakarus, kad 
ji prisiims Sov. Sąjungos raketas, jeigu 
JAV vykdys savo planuojamą raketų iš
dėstymą V. Europoje. Sovietų „Praiv'doj“ 
čekoslovakų Užsn. reik. min. Čnoupek pia 
reiškė pilną pritarimą -Maskvos įspėji
mams.

— Lenkų Solidarumo žymius veikėjas 
’acek Kuron, kuris yra suimtas, alsisakė 
v-aldižicis pasiūlymo su šeima išvykti į -už
sienį.

— Sovietų TASS apkaltino prez. Reaiga- 
ną už piratišką Nikaragavos blokadą,

— Prancūzija- vykdys ir toliau branduo
linius bandymus Ramiajame vandenyne 
ir laikys karinij garnizoną prancūzų Poli- 
nezijoj.

— Indijos min. pirm, ponia Ganldihi pa
sakė, kad jos v.yrtausybė svarsto sovietų 
pasiūlymą padėti indams pasistatyti -dvi 
branduclines jėgaines. Tuo reikalu Indi
jos ekspertai jau lankėsi Sov. Sąjungoje.

— Vengrijoj prasidėjo teismas 4’3 asme
nų, ‘kurie papirkinėjo futbolo žaidėjus ir 
vykdė sukčiavimą rungtynių rezultatų la
žybose.

— Miškų gaisrai Pietų Prancūzijoje 
apie 10.000 atostogautojų privertė bėgti iiš 
stovyklavimo vietų.

— JAV Krašto Apsaugos sekretorius 
Weinberg?!is rugsėjo mėn. lankysis Ki
nijoj. Vizito tikslas išsiaiškinti nesutari
mus ir pagerinti santykius. Kinijos Užsn. 
reik, ministro Vašinlgtono vizitas numaty
tas spalio mėn.

— Pietų Korėjos pajūrio sargybos pa
skandino ginkluotą š. Korėjos šnipų lai
velį. Šnipai bandė išsikelti.

— JAV Darbo departamsrtto liepos mėn-. 
-paskelbtais duomenimis, bedarbė krašte 
sumažėjo 500.0-00. Dabar oficialus bedar
bių skaičius yra 10.6 mil. — 9.5 proc, vi
sos darbo jėgos.

— D. Britanijoje perpildyti kalėjimai 
'kelia problemas. Vidaus reikalų -min. L. 
Brittan nori paleisti mažiau nusikaltu
sius ir baigančius atlikti bausmę kalinius.

— Iš visų D. Britanijos vietų, Valija 
-praėjusiais metais pritraukė daugiausia 
turistų — 9 milijonus.

— Aukštutinėj Veltoj paralšiutoininkų 
kapitonas Sankara užėmė valdžią. Suki- 
limo metu žuvo apie 20 asmenų, krašto 
prezidentas OUedraogo buvo suimtas. Iki 
gegužės mėn. kpt. Sankara turėjo min-. 
pirmininko pareigas, bet dėl nesutarimų 
tapo atleistas. Jį remia Libija.

— 129 dienas veikęs, Etnos -uign-iakailniis 
nurimo. Apskaičiuota, kad per tą laiką 
jis išmetė apie 1'50 mil. kalbinių metrų 
lavos ir pelenų.

— V. Vokietijos žaliųjų partija ragina 
-piliečius ’nemokėti valstybinių mtkes&ų 
dalį, kuri skirta krašto gynybai. Tuos -pi
nigus siūlo įmokėti Žaliųjų banko sąskai
tom

— Ugandoje suimta šimtai ginkluotų 
kareivių, kurie savo laisvalaikiu plėšikavo 
Kampaioje.

— Perlipęs spygliuotų vielų užtvaras, 
■netoli Luenebergo į Vakarus pabėgo jau
nas R. Vokietijos darbininkas.

nei Katedrai Čikagos universitete. Ruoš
ti ir ateityje Europos kraštų Bendruome
nių pirmininkų pasitarimus Studijų sa
vaičių metu. Talkininkauti Pasaulio Lietu 
viui ir „Europos Lietuviui“ prenumeratų 
rinkime ir tų leidinių platinime.

(Praplėsti kultūrinę veiklą Europoje ir 
inio-rmuoti vieni kitus politiniuose užsi
mojimuose.

Pasitarimai praėjo darbingoje ir vienin
goje nuotaikoje. J.A.

1
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KONCERTAS LONDONE
. • ' . '■’•’I -__  _ .

Rugpjūčio Į 3 d. Londono-lietuviai turės 
progą t>~aqįltlausxti smuikininko Michael 
KodĮprs, kuriam- akompanuos Raminta 
■Larrtpsatytė, koncertą. ?Abu- muzikai jau 
yra gerai pažįstami lietuvių visuomenei, 
bet Lietuvių Namuose jie koncertuos pir
mą kartą.

Smuikininkas Michael Kollars gimė 
1952 metais Eisenach'e, J.S. Bacho gimti
nėje. Būdamas 9 metų amžiaus jis pradėjo 
groti smuiku. Po šešerių metų jis pradė
jo studijuoti Hamburgo muzikos akade
mijoje, kur jo profesoriais buvo H. Heller 
M. Goldstein, N. Soeregi ir I. Petrosjan. 
Smuiko studijas jis baigė pas prof. Yfrah 
Neaman Londone.

Michael Kollars yra koncertavęs Vokie
tijoje, Austrijoje, Italijoje, Prancūzijoje, 
Anglijoje ir Suomijoje. 1980-83 m. jis drau 
ge su pianiste Raminta Lampsatyte turėjo 
keturias koncertų keliones po JAV. Kom- 
ipozfltcirius R. C. Howard dedikavo jam 
savo „Rapsodiją smuikui ir orkestrui“, 
kurią jis išpildė pirmą kartą su Meramec 
orkestru St, Louis mieste, diriguojant pa
čiam kompozitoriui.

•Smuikininko M. Kollars koncertai buvo 
įrašyti į juostas radijui RIA-S (Berlynas), 
BBC (Londonas), KFUO-FM (St. Louis), 
Voice of America (Washington., D.C.), 
WINIB-F-M (Chicago), KUAChFM (Fair
banks, Alaska), ir ZDF (Mainz).

Vokiečių spaudoje buvo išspausdinti la
bai -geri atsiliepimai apie M. Kollars kon
certus.

•Michael Kollars taip pat yra žinomas 
kaip dailininkas. Jis yra studijavęs Či
kagos meno institute ir nuo 1982 m., kon
certuodamas Amerikoje, Anglijoje ir Vo
kietijoje, buvo suruošęs kartu ir savo pa
veikslų parodas.

Pianistė Raminta Lampsatyte yra gimu

gavo Filozofijos daktaro laipsnį iš muziko 
logijos.

Nuo 1978 rn, ji dėsto Hamburgo muzikos 
akademijoje operos ir „Lied“ daininin
kams. Dabar ji turi profesoriaus titulą ir 
veda 3 kamerinės muzikos serijas Š. Vo
kietijoje.

Raminta Lampsatytė-Kollars koncerta
vusi Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Pran 
oūzijoje, Belgįiojje, Anglijoje, Ekvadore, 
Venecueloje, Kanadoje ir JAV, kaip akom 
poniatorė ir kaip kamerinio ansamblio da
lyvė. š.m. rugsėjo mėn. ji koncertuos Vai;. 
Berlyno festivalyje.

Pastaruoju laiku Raminta Lampsatytė- 
Kollars drauge su Michael Kollars vieši 
Anglijoje, Bury St. Edmunds vietovėje, ir 
dalyvauja Yfrah Neaman tarptautiniame 
smuiko seminare Hengrave Hali. Jie pra
tina jaunus smuikininkus groti kv-artetuo 
se ir kvintetuose.

Nuo 1982 m. yra įsteigtas Kollars kvar
tetas, kuris koncertavo Vokietijoje ir An
glijoje.

Londono lietuviams bus reta proga -pa
siklausyti lietuvių ir pasaulinio garso ko- 
pozitorių kūrybos, kurią išpildys Lietu
vių Namuose mūsų mieli menininkai.

, I J v.

si 1950 metais Čikagoje lietuvių išeivių 
šeimoje. Ji studijavo muziką Valparaiso 
universitete, Čikagoje, kur gavo B.M. laip
snį fortėpijono klasėje ir B.A. laipsni iš 
vokiečių literatūros. Gavusi Fulbright 
stipendiją, ji studijavo Vak. Berlyne, kur

Atsiųsta paminėti
Ateitis Nr. 3, 1983 m. kovas. Ateitinin- 

kųFederacijos leidžiamas katalikilškos- 
lietuviškos orientacijos mėnesinis žurna
las. Redaktorius tan-. K. Trimakais, Chi
cago, I-L USA.

Ateitis Nr. 4, 1983 m>. balandis.
Skautų aidas -Nr. 5, 1983 m. gegužės. 

Lietuvių Skautų Sąjungos organas. Redak 
torius v.s. A. Saulaitis, S.J., Chicago IL 
USA.

Metmenys Nr. 45, 1983 m. Kūryba ir ana
lizė. 192 psl. žurnalais-. Rddaguojia, Vytau
tas Kavolis. Adm. Marija PaSkevičffitė, 
3308 West 62nld Place Chicialgo, IL 60,620 
USA. Atskiro numerio kalnia 5 dol.

Mūsų sparnai Nr. 54, Lietuvių evange
liku reformatų žurnalais, 1983 m. birželis. 
Redaguoja Ę. Bružais, 4429 S. Talmian 
Ave,, Chicago, ,IL 60632. USA. Leidėjais: 
Lietuvos Evangelikų Reformatų. Bažny
čios .Kciegįj a. - ,

Į laisvę Nr, 87, 1983 m. balandis'. Poli
tikos žurnalais. "Leidžia Lietuvių Franto 
BicifilTan Re-diaEitoįrius Vacys. Rociūhias. 
Admtoistrlaibclriuis J. . Pralkapas,, 14 Thel
ma Drive, B-akersfied1, CA 93305. USA. 
šiame rjumieinyje 80 psl. Kaina- 3 dol.

Die Raute Nr. 3, 1983 m. liepos-rugsėjo 
i:-ėn. iKįultur —* «uta<k Nachri-schteafolartt 
Her Deutschein aus Litauen. Redaktorius: 
klbeirlt bftfįė'r, 5760 Arsberig- 1,-Burgis,tnasse 
17, W. Germany.
J Pszczelnik Pomnik Lotnikow Litews- 
tich, Gcrzow WieilkopO'lski, 1-983. Itnfoirmla- 
iin-ė knygelė Lenkijos turistams apie Da
riaus-Girėno pialmifcMą Fs-zczel-nike (buiv. 
įjojidirao miške). Knyigelėje 36 psl., ils ku- 
įių 4 lietuvių kalba. -

Knygelę išleido Lenkijos paminklų ap
saugos komitetas, bendradarbiaujant su 
Lietuvių ikiul'tūriniai-v'iSuiomėiniine dlraiulgi- 
a Seinuose.

Su liviutiais 
Įįusaulyįe

NELEIDO NUVAŽIUOTI |I 
KONFERENCIJĄ

Birželio 10-13 d.d. Stockholme įvyko 
VII b-altieti'Ikų studijų konferencijai, ku
rion buvo pakviesti ir pavergtųjų Baltijos 
respublikų mokslininkai. Iš Lietuves keti
no atvažiuoti istorikais Juozas Jurginis, 
prof. Leonas Mulevičius ir dailėtyrininkė 
Ingrida- Korsakaitė, bet paskutiniu- mo
mentu sovietų valdžia jiems neleido išva
žiuoti. Latviai ir estai buvo atvažiavę.

Konferencijoje buvo perskaityta ils vi
so 50 mokslinių pranešimų jS ka-llbcs lite
ratūros, istorijos, visuomeninių mlokislų ir 
muzik-alolgijos sričių.

GALERIJA NAUJOSE (PATALPOSE
Čikagos lietulv®koiji „Galerija“ persikė

lė į naujas patalpas 226 W. Superior St., 
greta kitų didžiųjų Čikagos meno galeri
jų. Ten surengta paveiksiu paroda, kurio
je dalyvauja Linda Beresnevičilūtė Zita 
Sodeikienė, Marija Strasevičiūtė, Vytau
tas O. Virkau, Romas Viesulas, Paulius 
Mantinkus, Arthur Lemer, Klaus- Steinb- 
rende ir Daniel Wroblewski.

NAUJA (MUZIKOS (DAKTARĖ
Aldona Kanaukaitė-Naudžiuvienė, prof, 

dr. Vinco Kainlaulkos duktė, gilinusi muzi
kos studijas Illinois valstybiniame uni
versitete, JAV, gavo daktarės laipsnį iš 
muzikos r.ediagcgilkcs.

Ji yra iStelkėjlusi už i-nž. Viktoro Nau
džiaus ir augina dlvi dukreles.

MIRĖ V. SRUOGA
Birželio 20 d. Argentinoje mirė, sulau

kęs 60 m. amžiaus, Valerijus Sruoga, dir
bęs keramikos pramonėje. Patiko liūde
syje žmoną, vaikus ir jų šeimas.

MIRĖ K. MANKUS
Birželio 29 d. Buenos Aires mieste, 

Argentinoje, mirė 77 m. amžiaus Kazi
mieras Mankius, buvęs veiklus Argentinos 
Liet.- Centro narys-. Už nu-oioeflnus l'ietuvy- 
vei velionis buvo išrinktas ALC garbės 
nariu.

■•-s.

- , KIEK LIETUVIŲ JAV-se?
-Pagal—1980- metų JAV-gyventojų sura

šymo ■duomenis-, - toje valstybėje gyveno 
742 77-6 asmenys, -kurie pasisakė, kadi bent 
vieniais jų tėvų ar protėvių buvo lietuvis. 
Tokių gyventojų, kurių abudu tėvai buivo 
lietuviai, pasisakė 339 438 asmenys.

VYTĖS NEMUNĖLIO (POEZIJOS
. ' * ‘ RINKTINĖ ' r
Los Angeles ateitininkai, susitarę su 

„Lietavžų 'Dienų“ leidykla-. . onganiizuioja 
Vytės Nemunėlio (B-em. Brazdžionio) 
vaikų poezijos rinktinės išleidimą.

Rinktinė bus sudaryta iš daugiau kaip 
dešimtiels jo vaikų poezijos ■knygučių, iš
leistų Lietuvoje ir išeivijoje. Joje bus apie 
200 psl. iiiiisittiuclta.

■ Knygai ■ jau 'priimami užsakymai. 'Kny
ga kainuos'apie 5 dėl. Užsakymus si tįsti 
skyriaus ižtfiriinfeo' adresu: - Priimąs' (įfau- 
šaš. I?5559 Modetia' Mace/ Ai^uifa, CA 
9-1301, UŠA.r ; -čekius rašyti:"- Eithiuatiian 
Catholic Gtaidiuatėš 'Association' Ateitis.r«? »“••* s* I ’ f- ' ' i ■ P ; ■, . ' »=7=^-— Į-=uF--B=ia-=.l".-zi. r i,.

DALYVAVO KONFERENCIJOJE
Paryžiuje gyvenanti liet, veikėja Birutė 

Vesailku vie nė birželio mėn. lankėsi New 
Yorke. Ilš ten drauge su savo seserimi Al
dona Janačiene jos buvo niuvykusios į 
Nova Scotia, Kanadoje, kur dalyvavo 
Tarptautinėje katalikų moterų organiza
cijų unijos konferencijoje.

Suvažiavime d-alyvavo 62 tautų katali
kiškų moterų draugijų atstovės. Lietu
vėms atstovavo jucdvi ir dr. Ona Gustai- 
tienė.

MIRS RED. PR. RAZMINAS
Liepos 11 d. Čikagoje mirė monografi

jos „Kražiai“ redaktorius Pr. Razminas. 
Knygą išleido Kražiškių sambūris. Tai 
-gražus, gausiai iliustruotas leidinys. Kai
na 12 dol.

NUMIZMATAI IR PREKYBA
Praėjusiais metais Japonijos finansų 

ministerija išleido n-auj-aš 500 jenų vertės 
monetas. Deja, jos apvylė lūkesčius pre
kybininkų ir prekybos automatų galmylbos 
•kompaniją, kuri ta proga pagamino dau
giau kaip 20 tūlksit. -įvairių prekybinių au
tomatų, pritaikytų (šioms monetoms-. Iki 
šiol tie automatai neturi darbo, mat pir
mąją 500 jenų m-clnetų partijąą susirinko 
numizlmiatai savo kolekcijoms.

Japonijoje yra tiek daug nulmiizmatikcs 
mėgėjų, jog norint, kad naujieji prekybos 
automatai veiktų normaliai, šiais finan
siniais metais reikėtų nukaldinti ne ma
žiau klaip 300 įmint tokių monetų.

NAUJOS KNYGOS
Bronys Raila, RAIBOS AGAVOS. Nidos 

knygų klubo leidinys, Londonas, 1983 m. 
408 ipsil. Kaina 6 svarai, plius paisto ilšt-ai- 
das. Kitų kr-alštų prenumeratoriai moka 
pagal svaro kursą.

šios knygos recenzijoje Juozais Pnuns- 
kis rašo: „Apskritai Br. Railos Veikalas 
yra įdėmius, sukurtas gyvu, stiliumi, dau
giau -ko-n-ce-nt-ru-oijasi į mūsų kultūrois lau
kus ir išlikisiančicls vertės. „ — Draugas-.

Knygą galima gauti pas platintojus ir 
iš leidėjo: Nida, 2, Ladlbroke Gardens,, 
London, Wil 2PT, England.

PREMIJA METMENIMS
METMENŲ žurnalas, su kitais septynio

lika Illinois valstijoje, JAV. leidžiamas 
žurnalais, Illinois Arts Council buvo aipldo 
vanotas 500 dol. premija. 1983 metų lai
mėtojai išrinkti iš 106 kandidatų. Premi
jos slkiriamios šioj-e valstijoje leidžiamiems 
žurnalams už atspaustą čia -gyvenančių 
autorių prozą, poeziją, dramą ir es'ė.

METMENŲ administracija svarstymui 
įteikė MiETMENŲ 44-tą numeri su Kazio 
Bradlūno pirmą kartą spausdinta poezija 
i.PrienaEai prie Genezės“, už kurią buvo pa 
Skirta premija Metmenims ir Kaziui Bra- 
d-ūnuli.

( Komisiją sudarė Robley Wilson, Jr., iš 
Cedar Falls. Iowa-, Clayton Esheman iš 
t’iasadedina, California, Judith Mintz iš 
Bayside, California ir Marija StankuS- 
$a-ulait’is iš Čikagos.
| šis atžvmėjimais METMENŲ žurnalui 
te pirmas. 1980-tais- metais lU-iniois Arts 

'ouncil paskyrė 1000 dol. Tais (pačiais 
įnetais METMENYS taip pat gavo 1000 
įlol. išCoordinating Council-of Literary 
Magazines (federalinė orgabizaeij-a).

F. NEVERAVIČIIIS

Priešai
Pjesė

KUN. VIK.: (Prieidamas prie stalo ir sbsdamasis):- 
Ką Uršulė šneka... Brazdžienė puiki moteris. 
Juodu gražiai sugyvena. Podukrom: 
tikroji motina.

URŠU.LĖKunigėlis šiaip jaunas, šventas, tai ir ma
no, -kad žmonėse viskas, kaip sviestu tepta, (at
sistojusi ties indauja, susikišusi ran tas po pri
juoste): Taigi kaži ir kur atsibasė iusi... Kai 
dvare už pakajavą buvo, tai bernų .Įsiginti ne
galėjo. Ar tai Brazdžius gali būti ri 
kia pačia?

KUN. VIK.: Kaip jums ne sarmata, Uršule, taip 
šnekėti! Brazdžienė dora moteris, ifanėlė atsi
girti jąja negalėjo. Jauna, graži, tai 
neliai. Kas čia nuostabu?

KUN. KLEB.: Aha... graži ji, graži.. 
Duokš konfitūrų, Uršule... Saldaus 
taigi...

ji — kaip

-mus su to-

sukosi ber

tai taigi! 
lorisi .. tai

URŠULĖ: (Paduodama): Kaip kunigėli;
- tai ir nori viską į gerą pakreipti. Nė a dūmų be 

ugnies. Žmonės žino... Kai po Ūži 
dvarus tarnaudama, trankėsi su -La irynu Juo-

’ duoj'U, tai gal, ne vieną šieno kupetą nugulėjo...' 
Žmonės visaip šneka. O žmonėms 1 ;žuyio prie

- gomurio- su cveku neprikalsi. Tai lene Braz- 
džiui smagu?

KUN. VIK.: Liaukitės, Uršule! Kaip ju ts ne gėda 
■—'taip apkalbėti žmones!

KUN KLEB.: Na, tai taigi... O ką vak; 
ši, Uršule?

URŠULĖ: Kaldūnų, kunige klebone. (Javau avie-
. nos šviežut šviežutėlės... Riebi toljia mėsytė, 

kaip sykis kaldūnams.
KUN. KLEB.: Kaldūnai! Tai gerai, Uršule, tai ge-

šventas,

emunę, po

rienei ruo-

e _ r11 1 J n - * ; t i >J j' > ‘ '■ i T
rai! Tai taigi... Aha... ęik,r,ęi|c...^ruošk,. 
ruošk greičiau. Palauk,? palauk) miežių, bus 
bus... seredoj Brazdžius atveš... s-. '

URŠULĖ: Tai gerai Paukščiai°badū štiįio:'.'. Čysti 
bėdą... (Išeina).' -.į'1’ ,

KUN. KLEB.: O visgi su tom Brazdžiąus vedybom
tai gana keista istorija. i(su<kdamasis papirosą): 
Sutiko ją dvare, viens, dub.i'po mėnesio,atėjo 
užsakams. Toks gaspadofidši' tpkš1 ^fažiiš gy
venimas. Septynerius mė^ našlavęs.Suau
gusios dukterys. Jos piestu stojos, priešinos. Ir 
še -tau! Tai taigi... Vedėijnprgąsamdininkę 
Taig taigi... Na, graži jMtap-'gražrpfoji Arigėlė.i 
ką besakyti. Tai taigi..?17' ''7” ,c.' :<r.' J 

KUN. VIK.: Bet juodu labai^raziaį’fsį^ye^. AŠ 
žinau. y-ri ? vai, s -i

KUN. KLEB.: Gražiai, tai-igražiači..i Tai taigi..?
Aha... (Pasiima laikraštįp Užsideda akinids ir 
įsikniaubia skaityti). "'rl’ 01 ? . !1

KUN. VIK (Grįžta prie 'r^omo|pvjirrty.ėlvimasi
knygų). ' >i"( i'• • i i’,-i . v’■ -r

URŠULĖ: (įeina). Pas kunigėlį .atėjom.- tas... čir
gonas... iįo-.r'ii--vri -i < ■>)' '<

KUN. VIK.: Kas per čigonas?
URŠULĖ: Nagi kas kitas..^i'^s^T\ n. .pąnnązpnaš’, 

, svieto perėjūnas... Lauryn,ay!;;Kunigėlis tai ir
gi — su tokiais prasideda~.twit ?i i.-.-.ij ’., - 

KUN. VIK.: A! Laurynas! Kvieškit; kvisk’it: r[,: Uršule! .4 'U o?
JtVT'ieVI .iH -i r

URŠULĖ: (Išeina murmėdama?: m f.-irr-"-’1 ri1: 
KUN KLEB.: Palauk, kunigu,i1’;'Šil 'paukšteliu 

pirma aš pasikalbėsiu. Ąa’ij'taigi...', !;^ 
KUN. VIK.: Bet, kunige klebone.'..> f .
KUN. KLEB.: Išeik, išeik, kunige?;: pasakiau,'tai 

taigi... Jri^i. la i-f v
-’f, foi,f;'’'i''. .KUN. VIK.: (Sumišęs, nedrąsiai)-Tik; labai jo ne

barki!, kunige klebone... Aš^turiu'į jį svarbu 
reikalą. Kad neužsigautų.

KUN. K-LEB.: Kiaušinis vįjtą, mat,', mbkys! Tai 
taigi... Per jaunas, kun^gę,‘-ėsi mane mokyti!

Aš„pat^ finau... Tai taigi... Išeik, kad sakau... 
KUN<Vlk;l:/(Išeina).
KUN. KLEB.: (Prisistumia prie krosnies fotelį, sė-

das ir gra bsto žarstekliu žarijas). 
LAURAS: (kiną, sustoja, maigydamas 

. rankoje). Tegul bus pagarbintas...
kepurę

(Neatsigręždamas): Ant amžių... O 
(Staiga atsigręžta): A! Svetys nebu- 
ką pasakysi? A?

KUN. KLEB. 
( ' kas ten?

vėlis! Tai
LAURAS: Pa: kunigėlį aš... Vadino ateiti...
KUN. KLEB.: 
j . per konša
? ■ ’ gi... Tai ko tyli? A? (švisdamas): Ei, Laurai, 

k Laurai, t j didelis pramuštgalvis esi! Galima

: Pas kunigėlį, pas kunigėlį... O kas 
. ;htus tūri su kunigėliu? A? Tai tai-

ras razbainykas! Tu man visą para- 
apteršei. Tu, kaip toji nusususi avis, 
visą pulką apkrėčia! Tai taigi... Tai

šakyti, tik
piją.ap...

v <_ < kur viena
ko tyli? /.? Tave klausiu! Ko tyli? 

LAUR AS: Aš 
KUN. KLEB.

rodos, nieko, kunige klebone...
Rodos, rodos! Žegnotis reikia, jei 

rodos! Kad nesirodytų! Tai taigi... Kad tik aš 
; neparodyčiau tau!... (Atsikelia nuo fotelio, 

' atsišlieja į krosnį, bet nudega pirštus į įkaitu-
siąs durelė it dar labiau įširsta: O kas išlojo 
raštininką 
taigi... Kės? Tave klausiu!

LAURAS: O kam kibo...
KUN. KLEB.:

Tai taigi.
"' dėl penki

Kas? Gal
LAURAS: Nu
KUN. KLEB.:

bernus prigirdė, kad paskui .Juknevičiuką su 
praskeltu 
ausim į -k: 
kas? Gal 
lęs virš g^

Lapelį per balių pas Brazdžius Tai

: Kibo, kibo... Prie tavęs neprikibsi...
O kas dvaro panelei akis draskė 

ujikos rublių ir kumščiu grūmojo? 
ne tu? ■.

is pat šilinės skolinga...
: O1 kas Dirvoniškiuos lermą pakėlė,

pakaušiu, o Grybo žentą su atplėšta 
zarietą reikėjo vežti? Kas? Klausiu, 
nėkaš:Kurmienę, sijoną užkė- 
Ivos' paries, po kaimą sarmatos ro

dyti paleid^ rKas|'3GaJ ne tu? Kas? 
LAURAS: Ter elaido liežuvio!

(Bus.cd.ąųgįau);

NAUJA -DAINA
Estraldinis d-ain-i-ninteas A. Saltys, gyv. 

Vclkietijoje, perskaitęs „Eufodos Lietuvy
je“ ('1983.V.13) eilėra&tį „Pasakyk, mie
las druiage“, atsiųstą iš Sibiro, suikompo- 
r.-a-vo dainą ir įrašė ją i juostelę.

Tą juostelę ir anksčiau 'įdainuotas plokš
teles galima užsisakyti šiuo adresu:

A. & K. -Saltys
Kuemmclpad 10

2903 -Zwischenahn
W. -Germany

SAVAITGALIO PABIROS
„VILTIES“ DEIMANTAS

Vaf-inigtoino Smithsonian i-nst-itiuite gali
ma pamatyti neįkainuoij-atmą „Vilties“ dei
mantą, iš kairio šaltos širdies mirguliuoja 
melsva šviesa. Nors ir nekaltai atrodo tas 
naapsakomo grožio brantgakimenis, tačiau 
jo isterija yra susieta su krauj.u, nelaimė
mis ir mirtim. Kelių šimtmečiu laikotar
py, .karaliai ir valngšai, vagys ir kurtizanės 
svajojo jį įsigyti.

-Pagal seną legendą, pirmoji aulkia buiv0 
indų kunigas, kuiris prielš 500 metų tą 
deimantą pavogė iš vienos Indijos švento- 
vės: jį greit sugavo ir mirtinai nukankamo, 

1642 m. deimantas atsirado Europoje. 
Jį atgabeno prancūzų prekybininkas ir 
kontralbamidilnink-as Jean Tafemier. Par
davęs brangakmeinį, jis nusipirko kilmin
gą titulą ir įsigijo prabangius rūmus. Jo 
sūnus, aizartistas ir -kortų lošikas, pagaliau 
privedė tėvą prie bankroto. Netekęs rūmų, 
Tafiernier vėl išvyko ieškoti laimės į In
diją, kur ir žuvo, sudraskytas laukinių 
šunų gaujos.

Po kiek laiko, deimantas pateko pran
cūzų karaliauis Louiso XIV nuosavybėn, 
‘kur iš originalaus 112.5 karatų brangakme 
nio Ibuivo įsuimafiint-as ir perlSlifiuotas į 
67.5 kiaratų brilialntą.

Karališkosios -valdžios pareigūnas Nico
las Fcuquet, k-uri's 1665 m. pasiskolino tą 
brilialnltą pasipuošti vienaime valstybės 
bankete, buvo apk-altiratas pasisavinimu 
ir nuteistais kalėti iki gyvos cavos. Louis 
XIV, Saulės karalius, po įvairių karinių 
nesėkmių, irstant jo imperijai, mirė kaip 
palūžęs i-r visų nemėgialmias valdovas.

Sekantieji deimanto savininkai, Prancū 
zijos karalius Louis XVI ir karalienė Ma
rija Antoinette, kuri paveldėjo bmainigak- 
meoJį, mirė po giljotina, o princesė de Lam 
baile, dažna brilianto dėvėtoją; buvo mi
nios užmušta.

1792 m., kai porevoliucinis Paryžius vis 
dar tebebuvo neramuimuose, deimantas 
vėl pradingo... belveik 40-čiai metų. Alpie 
tą n/aalil’kų laikotarpį yra dauig įvairių pa
sakojimų.

Seko, jog prancūzų juvelyras J. Celot 
taip buvo susižavėjęs tuo brangakmeniu; 
ikad pagaliau ilsėjo i!š proto ir nusižudė, o 
rusų princas Ivanas Kainitovdk-is na-dova- 
noj-o tą hriliatatą savo Paryžiaus meilu
žei, kurią vėliau nužudė ir po kiek laiko 
pats nusišovė. Spėjama, kad ir nulsų im
peratorė Katarina Didžioji, kuri mirė nuo 
paralyžiaus, prieš ligą turėjo tą deimantą.

Tikrai žinoma, kad vienas olandų bran
gakmenių skaldymo ir šlifavimo specia
listas sumažino tą deimantą iki 44.5 kara
tų, o po to, kai sūnus jį pavogė, nusižudė.

Taip ir keliavo tas deimantas po Euro
pą, kol jį įsigijo, palyginus pigiai, už 
30.000 svaru turtingas airių bankininkas 
H. Hope, kuris ir pavadino jį „Vilties" 
vardu.

1908 m. turkų sultonas A. H-arnid nu
pirko tą deimantą už 400.000 dolerių ir 
padovanojo savo žmonai Sulbajai, kurią 
paskui nudūrė, o po metų jis pats neteko 
sosto.

1911 m. deimantas atsidūrė Amerikoje. 
Už 154.000 dolerių jį gavo turtuolis Mc
Lean. Jo šeimoj brangakmenis išbuvo 
apie 40 metų. Per tą laiką McLean su
bankrutavo ir mirė bepročių ligoninėje, 
Jo duktė nusinuodijo, o žmona Evelina ta 
t>o narkotike.
i Tik amerikiečių juvelyras H. Winston, 
(buris nupirko mėlynąjį bratoigakmenlį iš 
McLean-o palikuonių, išvengė liūdno liki
mo, nes spėjo laiku atiduoti tą mirties ir 
hefeii-mių -akmenį Slmi-thsonialn institutui!, 
| ---------
■ Amerikietis ir -rusas aiškinasi apie de
mokratiją jų kraštuose.
• — AE galiu nueiti prie Baltųjų Rūmų 
ir šaukti „šalin Rea-ganą“, ir už tai mane 
niekas nenubaus! — giriasi amerikietis.

— Nėra čia ko girtis, — sako ruslketis, 
— manęs irgi niekas nesodins į kalėjimą, 
jeigu alš nueisiu prie Kremliaus mūrų ir 
•rėksiu „šalin Reagalną!“

•••
Maskvos aerodrome keleiviai pripildo 

lėktuvą.
-Lėktuvui pakilus, per gare-iakalbtį pasi

girsta pranešimas:
„Draugai keleiviai, mes skrendame 10 

Irilometrų aukštyje, 5.000 km per vala-n- 
-dągreičiu. šialme pasaulio m-ade-miausia- 
me orlaivyje nėra pilotų ir jokių patar- 
nautej.ų.' Viskas kontraliuojama elektronais 
kai. .Šiuo metu „visi instrumentai veikia 
normaliai... veikia, normaliai... veikia nor
maliai... veikia normaliai...

Peštynės tairjp motinos ir dukters yna 
asmena-nto pobūdžio. (Iš draugiško teisimo)

Mūšų aidtainistracijiai įvedus geležinę 
drausmę ir. kontrolę, vyrai geria kaito šė
rę. (Iš moterų tarybos nutarimo)

-.išlnotos“- auksinės Tiftltftys
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PAGERBTI LIETUVOS DIDVYRIAI
DARIAUS-GIRĖNO SKRYDŽIO 50 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS UETUVOJE

Lenkijos lietuvių pastangomis sureng
tas Dariaus-Girėno sikrydžio 50 metų su
kakties minėjimas sutraukė į Pszczelniką 
(buv. Soldino mišką) tūkstantinę minią. 
Szczecino apylinkės lenkų laikraščiui pa
skelbus apie planuojamas iškilmes, j minė 
jimą suvažiavo netik lietuviai, bet ir pla
čios apylinkės lenkai. Dalyvavo ir keli už
sienio lietuviai, bet iš Lietuvos niekas ne
buvo išleistas aplankyti įvykio vietos.

Miškelyje, netoli paminklo, buvo paruoš 
ta palapinių stovykla, kur iš toliau atvykę 
svečiai galėjo apsistoti ir pernakvoti. At
vykstantiems geležinkeliu buvo parūpinti 
specialūs autobusai svečiams atvežti į 
miškelį. Surinko pakelėje ir tuos, kurie 
iš toliau atėjo pėsti, ar atkeliavo 'autosto
pu. Vežė visus, kas kalbėjo lietuviškai, ar 
turėjo prisikabinę lietuviškus .ženklus.

Iškilmės prie paminklo prasidėjo liepos 
17 d. 13 vai. pamaldomis, kurias atnašavo 
du kunigai. Prelatas Alfonsas Jurkevičius, 
atvykęs iš Wroclawo, atnašavo mišias lie
tuviškai. Tas iki ašarų sujaudino daugelį 
lietuvių, kurie lietuviškų pamaldų negir
dėjo nuo tų laikų, kai apleido Lietuvą. 
Prie koplytstulpio, kuris buvo dabar pa
šventintas, buvo perskaityta nauja malda, 
giedamos lietuviškos giesmės. Su prel. A. 
Jurkevičium kocelebravo mišias kun. Br. 
Br. Kuculis.

Suvažiavusius pasveikino lenkų ir lie
tuvių kalba Lietuvių visuomeninės kultū
ros draugijos Ščecino ratelio pirmininkas 
Jonas žaliapienis. Jis padėkojo visiems, 
prisidėjusiems prie iškilmių suruošimo, 
ypatingai vietos valdžios organams, kaip 
Mislibožo miesto viršininkas J. Vinerči- 
kas, girininkas P. Nrwinskis, Mislibožo kul 
tūros namų vedėją A. Pienkowa, o taip 
pat Gožovvo vaivadijai. Be to J. Žaliapie- 
nis trumpai paaiškino šio suvažiavimo 
tikslą: pagerbti Lietuvos didvyrius, prieš 
50 metų perskridusius Atlantą ir tragiš
kai žuvusius šiame miškelyje.

Oficialėje iškilmių dalyje kalbėjo val
džios atstovai, kurie apdovanojo aukso 
medaliais pasidarbavusius prie paminklo 
apsaugos. Medalius gavo trys lietuviai: 
Antanas Suraučius, Jurgis žemaitaitis ir 
Julius Sanvaitis. LVKD Centro valdybos 
sekretorius Algirdas Nevulis. dėkodamas 
valdžios atstovams už pagalbą, apdovano
jo juos Dariaus-Girėno ženkleliais ir lie
tuviškais rankdarbiais.

Tarp daugelio sveikinimų, kurie buvo

30EUROPOS
iim įvilki iii j-------
SniDUį SAVAITĖ

30 metų
Atidarant Studijų Savaitę, dir. A. Ge

dutis savo sveikinime teisingai pažymėjo, 
kad Lietuva išgyveno tik 22 laisvės me
tus, o Studijų Savaitės vyksta jau 30 me
tų. Panašų nusistebėjimą išreiškė ir V. 
Natkevičius, pridėdamas, kad tokių visą 
Savaitę trunkančių stadijų savaičių ir Ne- 
priktausamoj Lietuvoj nebuivo (d'ažniaiu- 
siai panašūs įvykiai trukdavo tik 2 die
nas).

Kol kas Stuldijų savaitės nemažėjo, bet 
gal net ir didėjo, nors auditorija, kaip 
pastebėjo V. Natkevičius, ir pražydo bal
tomis galvomis, o kai kurie buvę dalyviai 
jau nukeliavo į kitą pasaulį.

(Pasiilgstama vidurinės ir jaunosios kar
tos. Stuldijų Savaitės pradžioje buvo or
ganizuojamos tik Vokietijoje. bet vėliau 
jos apkeliavo Šveicariją, Italiją, Prancū
ziją, Austriją', Belgiją ir Angliją (du kar
tus). Buvo skaityta 312 paskaitų. Savai
čių pradininkais buvo Lietuvių Pronto Bi
čiuliai (Girinius, Ivinskis, Brazaitis ir Ma
ceinai). Ners Studijų savaitės laikui .bė
gant išsiplėtė į platesnę visuomenę, religi
nis studijų savaičių aspektas pasiliko stip 
rus, ką matome iš kiekvieną dieną laiko
mų mlilšių (kapelionas kun. J. Petrošius), 
iš didoko skaičiaus dalyvaujančių kunigų, 
na, ir didelį džiaugiamą suteikė mums vi- 
siemls vyskupas A. Dėksnys, kuris pasvei
kino Stuidijų savaitės dalyvius, atlaikė iš- 
kiltr.linigas pamaldas už Lietuvą ir pats 
dalyvavo studijų savaitėje visą laiką.

■30-ji Stuldijų Savaitė vyko gražiame 
Augsburgo mieste, šv. Ulricho Akademi
jos namuose, kelių sukakčių paminėjimui 
GAūšrOs“ 100 m., Vaižganto mirties 50 
m., Kražių skerdynių 90 m. ir Dariaus-Gi
rėno Skrydžio 50 m.). Paskaitos buvo įdo
mios, gerai paruostos ir auklšto lygio. Pa
skaitas ir kitus žymesnius įvykius aprašy
sime kituose „E.L“ numeriuose. Čia gal 
tik reikėtų pažymėti, kad i'š kelių Stuidijų 
savaitės mietu veikiančių parodų, neabe
jotinai išsiskiria Br. Kviklio paruošta 
„Drauldžiamoisics lietuvių Spaudos“ paro
da „Aušros“ šlilmitmečiui paminėti. Tiesiog 
reikėjo stebėtis, kiek įdomių dokumentų 
jis turi surinkęs, (turėjo net Mikaldos pra
našystes).

O iš paskaitininkų tai, be abejo, išsi
skyrė kun. A. Rubikas, kuris panaikino 
visuotiną tvalną ir Nojaus Alką, nes, gir
di, kur Dievas būtų galėjęs gauti tiek

gauti raštu, vienas atsiųstas iš Vilniaus. 
Tai architekto Vytauto Žemkalnio-Lands
bergio „žodis“, perskaitytas per garsia
kalbį visiems susirinkusiems.
Arch. Vyt. žemkalnis-Landsbergis parašė:

„1933 metais balandžio mėnesį Darius 
svajojo apie dar didesnius žygius: nuskris 
ti iš Niujorko per vandenyną Lietuvon ir 
...Iš Tėvynės skristi aplink pasaulį... 
būtinai nuskristi Vilniun, Klaipėdon, po 
to Rygon, Talinan, Maskvon, Helsinkin, 
Pra’hon ir į kitas Europos sostines...“ taip 
rašo savo knygoje „Sparnuoti lietuviai/“ 
išleistoje 1935 m. Čikagoje, Petras Jur- 
gėla.

Įsidėmėtinas Dariaus pasisakymas 
„Skristi aplink pasaulį“. Prisiminkime 
lakūną Gustaitį, kuris 1937 metais šauniai 
skrenda su savo draugais savo konstruk
cijos lėktuvais ANBO-4 per Švediją ap
link Europą, tuo puikiu žygiu tęsdamas 
savo draugo Dariaus siekius, šiuose mūsų 
lakūnų Skrydžiuose nebūta nei abejonių, 
nei sąlygojimo, nei pageidavimų - testa
mentas nebuvo rašomas - vien tik didin
gas Pasaulio Taikos tikslas.

Prisiminkime čia ir 1918 - 1923 - uosius 
metus, kovos metus pareikalavusius ne 
vien tik materialinių resursų, o ir labai 
daug kraujo ir kančių. Tikėjome Lietuva 
su vartais į pasaulį ir Ją laimėjome.

Garbė Didvyriams! Garbė Dariaus ir 
Girėno skrydžio rėmėjams. Garbė tikin
tiesiems į skrydžio didybę, Garbė lietu1- 
viams gyvenantiems Lenkijoje, kurie lai
ku susirūpino priminti tautiečiams, kad 
mažytėje .Lietuvos teritorijoje“, šalia 
Soldino (d. Mysli'božo) Lietuvos didelio 
skausmo vietoje, atsilankęs lietuvis turė
tų susimastyti, save įvertinti ir semtis 
dvasios stiprybės - nepiūžti kovoje už 
Didžiąją Tiesą ir šviesą. O juk besiruo
šiant žygiui dygo piktžolės, pavydas, am
bicijos, siaura ideologija, ir kas baisiau- 
sia-egoistinė tamsa.

1933-čiųjų metų liepos 17 dieną skau
džiai sukrėtė mūsų širdis, sąmonę ir są
žinę. Praregėjome...

Darius ir Girėnas savo Golgotoje nuro
dė mums kelią kuriuo reikėtų tautai ženg 
ti į Laisvę ir Dorą.

šiandieną žygio 50-mečio sukaktyje su
sikaupę prisiminkime Darių ir Girėną, ku 
riuos artimos pergalės valandą pakirto iš 
pasalų pasaulio Taikos priešas.

Tie du Didvyriai vedė Lietuvą į šviesią

vandenis, kad tvanas apsemtų Everestą, 
ir kur jis galėjo tą vandenį padėti po tva
nu.

Studijų Savaitę aplankė ir pasveikino 
Augsburgo vyskupais (kum. Ruibilko lydi
mas), kuris telip pat paaukojo 5000 mar
kių lietuvių kryžiaus remontui. Tas kry
žius turėjo būti pašventintas Stuidijų sa
vaitės metu, bet, dejai, dar tebėra remon
tuojamas, ir gal daugiausia dėl to buvo 
nutarta kitų metų Studijų Savaitę rengti 
vėl. Augsburge, kad ta proga pašventinus 
kryžių. Niekas tam perdaug nesipriešino, 
motis Italija pralaimėjo tik vienu balsu 
(22-21).

Turėjome šaunų Lilijos šukytės kon
certą, palydint Rlaimintai-Lampsiatytei- 
Kollains. Tą koncertą ir daug kitų dalykų 
nufilmavo Olandijos televizija, kurią i 
Stuidijų Savaitę atslivežė Amsterdame gy- 
vfeiniąs Izaokas Kaplanas. Tėvynės valandė
lę': su dideliu- pasisekimu pravedė Eglė 
Juodvalkė,-kuri neužilgo važiuoja į Ame
riką labai sunkiai operacijai.

Mieloji - Eglė, tu -vežiesi mūsų visų lin
kėjimus-ir maldas, kad sugrįžtame! į Euro 
pą ■ paiflveilkusi.
Vieną popietį matėme Šveicarijos televi

zijos pagamintą ir per Šveicarijos televi
ziją j'aiui rodytą filmą apie Lietuvą, imant 
vaizdūs ■'iš Lietuvos, ilr Šveicarijos bei Ita
lijos lietuvių. Gaila: kad įkalbėjimas buvo 
tiki italui kalba-, bet filmas vistiek buvo 
įcomuis.

Visi nustebcime Bernardo Brazdžionio 
poezijos vakaro programos išpidymu. Už
kampiuose buvo girdima, kad, na „ką jis 
skaitys tuos eilėraščius, kuriuos aš ir 
pats skaičiau,, bet eisiu, kad pamatyčiau 
Vytę Nemunėlį gyvą“. Koks visiems nu
stebimas, kald mums reikėjo maldauti, kad 
jis paskaitytų, savo eilėraštį („Per pasau- 
lį, keliauja žmogus“.). Bernardas Brazdžicv- 
nistpašircidė nė vien kaip poetas, bet ir 
kaip pirmos klasės artistas, kuris mus iš
laikė savo pasakojimais, na ir eilėraščiais, 
dvi valandas ir dar būtume sėdėję ir klau 
sę, bet reikėjo skubėti į pobūvį, kur mus 
palinksmino Violeta Rakauskaitė, visuo
met pajėgianti sužavėti klausytojus.

-Mes, lietuviai,: esame laimingi turėdami 
tokių puikių meninių pajėgų. Nuolatinis 
Studijų Savaičių dalyvis prof. Vytenis 
Vaisyliūnas prisidėjo ir pianinu ir vargo
nais Čiurlionio koncertui, kurį pravedė 
prof. dr. Raminta Lampsatytė-Kolars. 
Prof. Vasyliūnas taip pat grojo vargonais 
laike mišių, giedant iš Amerikos atvyku
siai Laimai Stepaitienei.

Iš tikrųjų, turiningam Studijų savaitės 
aprašymui reikia daug vietas, ko „Euro
pos Lietuvis“ neturi, bet vistiek mes dar 
grįšime prie tos temos kituose numeriuo
se. Laikraštis tačiau pageidautų, kad ated 
tyje paskaitininkai duotų mums savo pa
skaitų nuorašus, kaip jau buvo keliama 

ateitį, į šviesų rytojų. Jie nežuvo. Jie sa
vo auka gyvi ir moko mus visus, karštai 
mylinčius Tėvynė Lietuvą, didele meHa. ir 
drąsa siekti laimės Lietuvai ir visai Žmo
nijai.

Sudužo medžiaginės Didvyrių esybės 
tačiau jokia jėga nesugebės pakirsti jų 
galingos Dvasios. Darius ir Girėnas gyvi 
kiekvieno lietuvio širdyje, kaip gyvi mūsų 
širdyse visi mūsų tautos Didvyriai, savo 
drąsiais darbais ir žygiais, gyvybės auko
mis kovoję dėl Lietuvos.

Galingiausias mūsų kovų ginklas —tai 
Meilė Lietuvai. Galiūnų širdys — tai Lie
tuva.

Dirbkime, kovokime ir gyvenkime.
Vardan tos Lietuvos.

Vytautas žemkalnis-Landsbergis
Lietuva, Vilnius, 1983 metai.

Kaip žinome, arch. Vyt. Žemkalnis-Lan 
dsbergis dar nepriklausomybes laikais su
projektavo Dariaus-Girėno paminklą, prie 
kurio dabar, po 50 metų, vyko mūsų di
dvyrių pagerbimo iškilmės.

Padėjus prie paminklo vainikus ir gė
les, čia koncertavo atvykęs iš Punsko liet, 
tautinių šokių ir dainų ansamblis „Sūdu
va“ ir kapela „Klumpė“. Tas pasirody
mas sužavėjo netik lietuvius, bet ir len
kus. Ansamblis be to turėjo dar pasirody
ti lenkų visuomenei Choroščevo kultūros 
namuose, Gožovo amfiteatre ir Myslilbožo 
kultūros namuose.

Po koncerto kiek toliau- miške buvo su
ruošta lietuviams pietūs-vakarienė, kur 
tautiečiai valgė, gėrė ir dainavo iki vėly
vos nakties. Dainų galėjo pasiklausyti 
net toli Pszczelnilke gyvenantieji lenkai... 
Vietos gyventojai dar ilgai prisimins lie
tuvių dainas, nes kaip teko patirti,visiems 
jos patiko. Kvietė pasitikti ilgiau ir dar 
padainuoti. Kiti ragino tokias iškilmes 
ruošti kasmet...

Kaip matyti iš svečių knygos, Į iškilmes 
buvo atvykę šie užsienio lietuviai: J. Bruo 
žis iš Australijos, Genovaitė Bulotienė iš 
JAV, Nemira Euck, Edmundas Kazmaris, 
Juozas Kviečis, iš Kanados Nelė Astnarie 
nė. ‘

Per iškilmes Pszczelnike buvo parda
vinėjami Dariaus-Girėno ženkleliai, ku
rių buvo pagaminta 500. Jų pritrūko, to
dėl kas negavo siūlė po 500 zlotų už žen
klelį, bet jų negalėjo gauti. Daug ženkle
lių išĮiųsta aukotojams į užsienį.

D.B.

per Stuidijų Savaitės įvertinimo posėdį. 
Tame posėdyje taip pat buvo padėkota vi
siems, kurie prisidėjo prie Savaitės orga- 
rizalviimo, ypač jaunąja! J. Barasaitei ir 
Alinai Grinienei, Studijų savaičių karalie
nei. Mes, dalyviai, gailime tik pridėti, kad 
esame viskuo patenkinti — patalpos bu
vo geros, maistas skanus (tik perdaug), 
patairtniavimais valgykloje neturi sau' ly
gauk; pakankamai; šalių visiems reikau. 
Itlrhs,'. na gfc ir išgerti buvo galima ne vien 
iš automatų (čia ■ pasitarnavo Prancūzijos 
L.' B-mes: įpiitainllnkias' savo „išradingu
mu“)'. ■ ' - ■ '■ ■ • i
-IBat vištiek ■ muitas- iš Anglijos 'atvažiavu

siems bulvo truputį gėda dėl-dalyvių Skai
čiaus; Dalyvavo: lietuviai 11 Valstybių; 
viso: 146 asmenys (kai'ktiriė ne visą savai
tė).'Gėda, kodėl? Iš Angijos dalyvavo 6, 
o-iš „artimos“ Aifhėrikcš net 17. Dar įdo
miau, iš Vokietijos’ dalyvavo - 96. o kiek 
„angliketnųb.'džiyvavo pereitų metų Studi
jų savaitėje Londone — gėda prisipažinti. 
Laimei: vh-iuiris, irie vienta Ahiglida yira! to- 
kiqjd-padėtyje. šVėdijojė gyvena nemažas 
skaičius ipasMūrūnlčiųjtįi lietūivių 'inteligen- 
tųį.Jo iStadijų savaitėse7 rSatcmė tik Vieną, 
nautriš i mielą: i Aldoną 'Broland, o kur ki- 
ti?.i Nejaugiu jie', priklauso skystalietūivių 
kampeliui, lihlp kurt Petrošius išsireiškė 
kita proga.’'©'gi'mažoji Šveicarija tai jau 
tiktai pirikbtaso kietalietuvių' kampeliui, 
ngš-.šš“ten atvažiavo' daugiau nėguirilš D. 
Anglijos; n — a r u j ; > ' t: 1
zNėžin'ia.z kiėkt dari metų gyvens Studijų 

Savaitė, bet kitais, šv. Kazimiero, metais 
smifffiSUšte AūĮJsįtai-^ė nuocifepOš -29 d. iki- 
rugpjūčio ;5 d.L'i-* ' - M. Bajorinas
»xir:j;£I ė'r-' A , .'■■"'r: -
-:a- is KOMPASAS GALVOJE
PffitF §161' tebėdiškiuituojama, įkiėk' pojūčių 

turi-'^tocguš?ITftri'atišiai daugiau negu’ ,vį- 
siėidfc1Ižih<ftnlil t>ėr.ki;. Ahgltr1 mokslininkai 
atliko tyrimus, norėdami išsiaiškiibti, ar 
žmogus j-aučia kryptį. Tyrimai parodė, kad. 
r.e vien balanldižiai, bet ir kiti žemės gyvfi 
nai tarp jų ir žmogus, jaučia magnetinį 
Žemės polių. ATBelfi stfeiertflA- .“' .Užrištomis 
akimis jifusro -huivežti 652“ km Snub univef- 
sitetoblJtė’ tūrėjo nurodyti pasaulio šalis 
ir- ikstįrpitį,. kut’ yra- universitetas.' Tie pa
tys jsSūnMOtiaj- užduotį pakartojo' ir aitriš- 
teimiš; akimis! ‘Priešingai; negu tikėtasi, at 
sakymai -teistogėsn'i,: kai akys’ užrištos.

■Panašūs rezultatai - gauti ir 'atfliek-arjt 
tyrimus su mokiniais,. kuriems prie galvų 
bwb pritvirtinti maignetai, trukdantys tei 
singai nustatyti kryptį o specialūs šalmai 
ekraniuoldavo Žemėj rmeispįetindo lauko poly 
veiką.

Taigi gMEnk šakyti, jog -žmogus turi 
krypties’pojūtį,'nors dar nėra išaiškinta, 
kaip šis veikia. Neaišku', ir su kokiu orgas- 
nu šis pojūtis susijęs, žinoma, kad mie
gant jisijra silpnais ir kari moterų kryp
ties pojūtis stipresnis negu vyrų.

Lietuvos jojikai Anglijoje
Europos žirgų sporto varžybose, kurios 

nuo liepos 27 iki 31 dienos vyko Anglijoje 
(Hickstead), pirmą kartą dalywavo Lie
tuvos jojikai. Varžybose dalyvavo dvyli
kos valstybių apie 50 jojikų. Lietuviai bu- 
vvo įjungti į Sov. Sąjungos komandą.

Atlikę ilgą kelionę per Maskvą ir Olan
diją, kur taip pat dalyvavo varžybose, Lie 
tuvos arkliai ir jojikai turėjo pernešti ne
paprastus karščius, kurie tomis dienomis 
buvo Anglijoje, ir neįprastas sąlygas. Jei
gu jiems nepavyko laimėti kokių nors 
prizų, tai nereiškia, kad jie nesistengė. 
Abu jojikai Edmundas Klimovas su žirgu 
Despotas ir Zigmantas šarka su Fascidu 
parodė savo sugebėjimus. Deja, jie negalė 
jo prilygti Šveicarijos, Vokietijos, Angli
jos ir kitų Vak. Europos kraštų profeso- 
nalams jojikams, kurie nuolat dalyvvau- 
ja tokios rūšies varžybose, vykstančiose 
įvairiose valstybėse.

Abu lietuviai jojikai, prieš atvykdami į 
Angliją, laimėjo pirmą vietą Sov. Sąjun
gos čempijonate, kuris nuo birželio mė
nesio vyko Maskvoje. Tik dėl to, kad jie 
ten pasirodė geriausiais, jiems buvo leis
ta vykti į tarptautines Europos žirgų spor 
to varžybas Anglijoje, čia jie turėjo ne
tik peršokti per aukštas kliūtis, bet taip 
pat nujoti greičiausiu laiku.

.Mūsų korespondentas, stebėjęs varžy
bas vietoje, rašo:

„Edmundas Klimovas, nors turi rusišką 
pavardę, bet programoje buvo įrašytas su 
lietuviškomis galūnėmis. Jo žirgas Despo
tas neišrado blogas. Jojikas, nors jaunas, 
bet sugeba jį valdyti. Visur ėjo neblogai, 
bet kai priėjo kliūtis, kurios yra viena 
nuo kitos vos per du šuoliu, — peršokęs 
pirmąją, nesuspėjo pasiruošti šokti antrą. 
Ir žirgas savo krūtine ją sugriovė. Sugrą
žintas, peršoko ir antrąją. Bet jau minu
sas.

Vėliau išjojo Zigmantas Šarka ant Fas- 
cido. Jis išrodo sugebąs valdyti žirgą ir 
mokąs joti, gražiai ant žirgo sėdėti. Deja, 
ir jo žirgas peršokęs per vieną kliūtį, at
sisakė šokti per antrą, stovinčią labai ar
ti. Žirgui atsisakius šokti dar per vieną 
kliūtį, kurią buvo sugriovęs Klimovas, jis 
■buvo eliminuotas.

Abiejų lietuviškų žirgų atsisakymas 
šokti per tą pačią kliūtį rodo, kad jie ne
buvo treniruoti tokioms varžyboms.

Kiekvieną varžybų dieną buvo keičia
mas kliūčių aukštis ir apjojimo laikas. 
Geri jojikai apjodavo visas kliūtis per 
83-100 sek.

Reikia pažymėti, kad Maskvos Olim
piadoje 1980 metais, kai kaikurios Vaka
rų valstybės boikotavo žaidynes, Sov. Są- 
; unga buvo laimėjusi aukso medalius jo- 
; imo sporte.

Lietuviai jojikai, nors ir nieko nelai
mėjo Europos jojimo varžybose, tikriau
siai grįžo į namus patenkinti. Jie pirmą 
tartą dalyvavo Europos pirmenybėse ir 
pirmą kartą pamatė Angliją. Juos lydėjo 
reneris A. Vaitkevičius.

d. b.

Skaitytojų laiškai
LIET. SODYBOJE

J ATOSTOGAUJANTIEMS ĮKAINOS 
[Jūsų (skelbimas yra nesuprantamas:

LRalšote, už savaitę svarai 75-į-VAT (i) 
be už nakvynę sv. 9-l-VIAT (iii). Kodėl 
nepaaiškinsima kas yra -į- VAT (iii).
Jeigu kunigėlis kur ners miršta, tai ra

šote per pusę laikraščio. Kitoms naujie
noms mažai beliekai vietos.

E.L. skaitytojai meka už pren. metams 
16 svarų, tai tari teisę reikalauti, kari 
laikraštis duotų pilnai suprantamą tekstą. 
| Kaip matyti, Redakcija rūpinasi tik pu
siau suanglėjusiais, arba deda angliškus 
sutrul.T.plirjimuis, kurie kitur gyvenantiems 
visai nelsuprantami.

Jeigu Redakcija nerašys suprantama 
kalba-tai kitais metais galės pati skaityti 
laikraštį.
E.L. skaitytojas, Vokietijoje

Redakcijos atsakymas: Mes tikimės, 
kad Sodybos aldministraiedjia ateityje sa
vo skelbimuose nurodys VAT mokesčio 
dydli.

PADĖKA UŽ. LIET. iSPAUDĄ
Didžiai Gerb. Pone,
Labai ačiū Jums už nuolat siunčiamus 

leidinius. Jie manyje palaiko lietuvišką 
dvalsią ir neleidžia užmiršti tėvų kalbos. 
Aš jau čia, Indijoje, nuo 1950 metų, at
seit, ketvirtą dėšimtį pradėjau lipti, o lie
tuviško žodžio čia nėra.

Kai kas saiko, kad lietuvių kalba panaši 
į sanskrito ir į daugelį Indijos kalbų. Tai 
tiesa. Bet visa tai’ tik tam paaiškės, 'kuris 
gerai moka abi kalbas ir dar žino apie 
lx?ndrą tų kalbų vystymosi eigą.

Kaip matotė, esu naudoje vietoje. Čia 
’darbo daugiau kaip anksčiau. Už tai tu
nu'gerą pagelbindmką, indą. Po metų, ki
tų: jei ne jis, tai ksš kitais galės perimti 
mūsų 'darbą. Mat, ir mes jau artinamės 
prie pensininkų amžiaus, ir net į jų aukš
tesnius rangus.

Jūsų Kristuje,
- kun. D. išlapsys, S.J.

...1983 ;tn. VALSTYBINĖS PREMIJOS
Lietuvos sovietinė vyriausybė paskyrė 

1983 metų valstybines premijas literatūros 
ir meno srityje:

J. Mikelinskui, rašytojui, už romaną 
„Kur lygūs laukai“.

A. Miškiniui, poetui, už eilėraščių kny
gą „Klevai prie kelio“.

J. Nekrošiui, poetui, už eilėraščių vai
kams knygą „Keturi žodžiai““.

E.V. Sventickui, rašytojui, už mono
grafiją „Alfonso Maldonio lyrika“.

E. Nekrošiui, režisieriui, už dramos vei
kalų režisūrą.

B. Bružui, dailininkui, už vitražus.
A. Petruliui, dailininkui, už tapybos dar 

bus.
J. Galkui, dailininkui, už plakatus.

JOJIMO VARŽYBOS
Riešėje Vilniaus valstybinio žirgyno 

hipodrome, įvyko Lietuvos jojimo varžy
bos, kuriose dalyvavo kolūkių, tarybinių 
ūkių ir valstybinių žirgynų raiteliai su 
savo žirgais.

Lietuvoje šiuo metu yra penki valsty
biniai žirgynai, kur auginami įvairių vels 
lių arkliai: Vilniaus žirgynas Riešėje, 
Žagarės žirgynas, Sudavijos žirgynas Kap 
sukę (Mariampolėje), Nemuno žirgynas 
Šilutėje, ir Dusetų valstybinis žirgynas.

Varžybose pasirodė Vilniaus žirgyno ar 
abu ir žemaičių veislės žirgai, Žagarės- 
Hanoverio veislės žirgai. Nemuno - trakė
nų veislės ir Sudavijos - anglų grynakrau 
jai ristūnai.

Lenktynėse buvo išbandyti dvejų, trejų 
ir ketvertų metų žirgai. Respublikos prizą 
iškovojo Vilniaus valstybinio žirgyno jo
jikas Dalius Boguševičius, lenktyniavęs 
kumele Mintis.

Daugiausia taškų įvairiose rungtynėse 
surinkusi Žagarės komanda buvo apdova
nota žemės ūkio ministerijos pereinamąja 
taure. Specialiais prizais buvo apdovanoti 
jauniausi varžybų dalyviai: Sudavijos jo
jikė Vilija Majauskaitė ir Nemuno valsty
binio žirgyno jojikas Kostas Gaigalas. 
Geriausiu varžybų raiteliu pripažintas Ža 
garės valstybinio žirgyno jojikas Vincas 
Juknys.

... LIETUVIŲ PERGALĖ MASKVOJE
Kaip pranešė TIESA (VII.19), TSRS 

tautų spartakiadoje, kuri vyko Maslkvoje\ 
TSRS taurę laimėjo Lietuvos raiteliai Ed
mundas Klimovas ir Zigmas Šarka.

PARDUODAMI LIETUVOS ŽIRGAI
VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS (VH^8) 

pranėša apie Lietuvos žirgų eksportą:
Tersko žirgyne (šiaurės (Kaukazas) 

prieš kurį laiką vyloo tarptautinis aukcio
nas, kuriems buvo parduoti keturi Vil
niaus valstybinio žirgyno arabų veislės 
žirgai.

Tris kumelaites nupirko Olandijos ko- 
mersalntas Den Hartogas. Už Skalsą gau
ta 28 tūkstančiai' dolerių, o už Skalką ir 
Niadą — po 25 tūkstančius. JAV žirginin
kui H. Keilui už 16 tūkstančių dolerių 
parduota Pupa. Taigi Vilniaus valstybinis 
žirgynas už šiuos žirgus gaus 206 tūkstan
čius rublių.

Tai ne pirmas Lietuvos žirgynų pasieki- 
mas tarptautiniuose aukcionuose. Dar 
1973 metais du žemaičių veislės žirgai bu
vo parduoti Švedijai. Iš viso į užsienį jau 
iškeliavo 132 sportiniai ir veisliniai žir
gai. Lietuvoje išaugintum arabų, trakėnų, 
Hanoverio ir dfviejų tipų žemaičių veis
lės žirgus pirico taip pat Suomija', Austri
ja, Prancūzija, Danija.

EILUTĖS IŠ LAIŠKŲ
Kai kur savavališkai naudojam! ūkių 

arkliai, o kolūkiečiai 'kuriems jie priskir
ti, palnosi, ima pinigus už sodybinialme 
skype panaudotą arktį.

Be brigadininko ar kito padalinio vado
vo žinios visuomeniniai arkliai neturėtų 
būti naudojami. Reikėtų nustatyti tvarką, 
kurią kolūkiečiai arba tarybinių ūkių dar 
bininkki galėtų naudoti arklius.
Plungės rajona A. Būdvytienė

Sodybinio sklypo bulvėms kaupti pra
verstų arklinis kauptukas ravėtavas. Gal 
juos galėtų sukonstruoti ir pradėti gamin
ti kuri ners vietinės pramonės įmonė? 
Kapsuko rajonas, J. Senkus
Sasnava

Šių metų gegužės mėnesį Vilkaviškio 
rajono „Švyturio“ kolūkiui pardavialu tris 
telyčaites, bet pinigų už jas negavau.

Ar ilgai reikės laukti?
Kybartų gyventojas Č. Kudirka

KAS .TERŠIA NERĮ?
Gegužės pabaigoje su grupe mokinių iš- 

\ y kome : turistinį žygį. Apsistojcme ant 
gražaus Neries kranto ties senąja Kerna
ve.

Vietovaizdis nuostabiai gražus. Ilgai juo 
grožėjomė.:. Bet kai nuėjome nusiprausti 
— nustebome: Nerimi plaukė kažkokie 
riebalai, lyg naftos produktų dėmės. Teko 
iš gyventojų šulinių neštis vandenį ir juo 
naudotis. Vietiniai gyventojai pasakojo, 
kad Neries upėje čia vanduo nešvarus jau 
seniai. Tuo ir patys įsitikinome. Kas jį 
čia terčia?

Vytautas Zaremba
Širvintos Mokytojas
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PALIKO TAUTOS FONDUI
Neseniai miręs Henrikas Šova, gyvenęs 

Rhyl mieste, Vairioje, paliko pagali testa
mentą visą savo turtą Tautos Fondui. Ve
lionis turėjo tame mieste namą.

A.®. H. Šova mirė š.m. birželio 27 d.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
JonaS Glemža (Vokietija.) — 25 sv. 
Nuoširdžiai dėkojo

TFA D. Britanijoje

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Didelis D. Britanijos lietuvių sąskrydis 

ir Tautos šventės minėjimas šiais metais 
ruošiamas W-olverhamptcne.

Minėjimas įvyks Civic Hall salėje šeš
tadienį, rugsėjo 10 d. 6.30 vai.

Kaip ir praeitų metų sąskrydyje, Wci- 
verhampito'ie ruošiamas koncertas, kurio 
programoje dalyvaus Škotijos ir Anglijos 
lietuvių oher-ai, tautinių šokių grupės ir 
kiti menininkai.

Tikimasi, kad 'į sąskrydį suvažiuos tau
tiečiai iš visos D. Britanijos.

Londonas
KONCERTAS LIETUVIŲ NAMUOSE
Šeštadienį, rugpjūčio 13 d. Lietuvių Na

minėse .įvyksta priėmimas ir lietuviškos 
bei klasikinės muzikos koncertas. Progra
mą išpildys prof. dr. Ramintai Lampsatytė 
•Kollars (smuikas) ir p. Kollars (piani
nas) . (Pradžia 6 vai. vate.

Visi yra kviečiami kuo gausiau daly
vauti.

SOLIDARUMO DEMONSTRACIJA
Rugpjūčio mėnesį Rytų Europos tautos 

turi paminėti dvi svarbias sukaktis.
Rugpjūčio 21 d. sukanka 15 metų nuo 

Sovietų invazijos Čekcslovakijon., o rugp
jūčio 31 d. sukanka trys metai Lenkijos 
Soliįdanumo pasirašytam Gdansko ir šče- 
cino susitarimui, kuris buvo .sukėlęs viltis 
visose Rytų Europos pavergtose tautose.

Tcs dvi sukaktys bus paminėtos bend
roje demonstracijoje, kuri prasidės tre
čiadienį, rugpjūčio 31 d. 6 vai. vak. Hyde 
Parke (IS|pe.alkerls Conner), iš kur bus žy
giuojama iki Jaltos aukų paminklo (South 
Kensington).

Visų Rytų Europos tautų grupės yra 
kviečiamos dalyvauti su tautinėmis vė
liavomis ir su plakatais, kuriuose gali bū
ti įrašyti kiekvienos pavergtos tautos rei
kalavimai. ■> • i

Tad tevokime vieningai už •savo kraš
tų laisvę ir nepriklausomybę. Dalyvauki
me solidarumo demonstracijoje!' • ■ . i

IŠVYKA I BRIGHTONĄ
Rugpjūčio 27 dieną, šeštadienį, Londono 

Sporto ir Spc. klubas -rengia išvyką į pajū
rį — Ęrightoną. . - . į . . .

Išvažiuojama nuo Lietuvių šv. Kazimie
ro bažnyčios .8.30 vai. ryto ir nuo fciulboc 
8.35 vai. ryto. Grįžt amt, iš Brightono iš
vykstama. 6 vai. vak.- '

-Užsirašyti -prašoma jau dabar*'ktulbe pas' 
sekretorę''Mariją' HOye-Kalinatf-škiitę, kle 
bonijoje ir pas S. Kasparą' sekmadieniais- 
pąpąpįjcs .svetainėje. , - c- ' r> • k 

Kelionė .ten ir .atgal tik. 3.50 sv;,-' ližsi— 
mokama užsirašant.

c', r' - J./ ;a ’■ «'•"'< ' '
r,' .) R. MASABATNSŠ,SVEIKSTA
DBIDS (garbės-1 harį's'J I^e’trįaį

'iepcls._27_d. ginįlžo iš nįJįnlM^ į‘ ntąimu!§, įLgt , 
t>tėš**Witfėį -laiką saugotis-,''kad'^rxttes''l'J' 
ga nepasikąy^ijr /J-;JJZT 2AH

■’“t t'W’rvn c-i.tj ta i''-''-’“. !-3
Derby‘is ’l ū' bi j 1 o™.:\

1- -.‘.K a t'oC'< ’.7?>' Sjlt’j’Z t' -'37, 
SKAUTŲ PRIĖMIMAS PAS MIESTO,a 
( ,, -BURMISTRĄ- f.ę. Ja , 
Ryšium su- liet. ' škaulįųt 'atsGJvo ‘ vyki-rfipr 

į Jlulbiide.i inę '. Skautų- Stovyklą ųAūrprą“- 
Kąnialdoje', tJifepcs' 201 d. lietuvių- skalulii^btVji 
lija- gavo pakvietimą ir' duidfenėįj'ą ' pas 
Derby City ‘ Būrmistrę' Mrs."' Margaret- 
Wpod. Į šį priėmimą buVo p’akviesfes liet, 
skautų Eurępcs Rėjono Vadeiva v.s? J. 
Maslauskns ir Anglijos liet, skautrį Broli
jos atstovas į- Julbiįiejinę Stovyklą v.s. B. 
Žiūkus. ' ' ' •

brangiau.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų, 

jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius .taiso ir trumpina

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Priėmime, be lietuvių skautų iŠ anglų pu 
sės dalyvavo South Derbyshire Aissistant 
County Commissioner Mr. R. 1. Adamson, 
ir kiti aukšti pareigūnai, taip pat ir vietos 
spaudos atstovai.

Ta proga miesto Burmistre (D-ni-a M. 
Weed įteikė v.s. B. ZintaiDerby City ofi
cialų miesto specialiai parašytą sveikini
mo laišką Auroros Burmistrui. Jį perskai
tė susirinkusiems svečiams. Dis. Comm. 
Rr. R. Adamson pasidžiaugė, kaid atstovas 
į šią garbingą skautiškąją stovyklą yra 
Derby gyventojas lietuvis skautas. Laiš
kas buvo užklijuotas ir įdėtas į specialiai 
padarytą aplanką (folder) su Derby mies
to herbui.

Derbyshire anglų skautų vadovybė įtei
kė v.s. B. Zir.kui sveikinimo raštą su la
bai gražiai paruošta antgalve ir pavardė
mis tų anglų skautų, kurie yra apdovano
ti L.S.S. Ordinais, kaip County Commi
ssioner or Derbyshire, Major R. Robinlson 
J.D.J.P. (Padėkos Ordinas), South Derby
shire Assistant County Commisioner Mr. 
R I. Adamson (Padėkos Ordinais), Mr. 
Hutchinson (Padėkos Ordinas)., Mr. J.H. 
Booth (Už Nuopelnais) ir T:Y. Room, R. 
I.P. (Už Nuopelnus), šis raštas taip pat 
bus nuvežtais į Jubiliejinę Stovyklą.

Ta proga taip čia visiems buvo parody
tas gražus ir spalvingas vietos ukrainiečių 
skautų sveikinimais Auroros Stovyklai su 
daugeliu skautų panašų.

Po šių oficialių funkcijų visi svečiai bu
vo pavaišinti skaniu vynu ir dar daug pa
sidalinta nuomonėmis. Miesto burmistre 
ir kiti -angių svečiai nuoširdžiai palinkė
jo v.s. B. Zdnlkui geros kelionės; gražiai 
stovyklauti ir reprezentuoti! tiek lietuvių, 
liek ir angių skautus bei Derby miestą.

Sekančią dieną vietos laikraštis ,.Derby 
Evening Telegraph“ įdėjo g aržią ir malo
nių įspūdį darančią priėmimo nuotrauką 
bei korespondenciją.

Didi padėka tenka v.s. J. iMaslauskui ir 
v.s. -B. Žiūkui už tokį gražų lietuvių skau
tų ir bendrai visų lietuvių rąprezentsvimią 
anglų visuomenėje. Malonui, kaid skautai 
atlieka tekį gražų ir vykusį propagavimą. 
SėkmėĮs, skautai, padėka ir garbė jums, 
nenuilstami valdovai.

Kiek teko patirti, v.s. B. Zinkus veža
si ir daugiau įvairių sveikinimų bei dova
nų iiš įvairių organizacijų bei pavienių as
menų. Jas įteiks Jubiliejinės Stovyklos 
metu įvairiems asmenims.

'Manoma, kad į šią Jubiliejinę Stovyklą 
suvažiuos daugiau kaip 1.000 skautų-čių 
iš įvairių kraštų. Ji tęsis nuo liepos 31 
d. ilki, rugpjūčio 13 d.

Mielam skautininkui 'B. Žirnikui linkime 
laimingos kelionės ir gražios reprezenta
cijos. J, Levinskas

. ,. . , PRANEŠIMAS
Susidarius tam'- tikrom aplinkybėms, pas 

mane atsirado, buvusio (ar esamo) Derby 
Lietuvių Klubo įvairios bylos ir raštai.

. Jeigu yra kas - pretenduojančių į šias 
bylas, prašiau kreiptis pas mane žemiau nu 
rodytu- adresu.: Dviejų savaičių laikotarpy
je- naėkarn neatsiliepus, visos 'šios bylos 
bus pervestos į bendrą ' DBLS-gos Derby 
Skyriaus Archyvą.

i Kreiptis'.' - J. Lev-insfcas, 11 Wilcock 
House, St. Marks Road, Derby, DE2 6AJ. 
Tel: 364928. > , ' -- ' •’

llanchesteris
1 - ' OAR APIE MINĖJHMA
Korespondencijoje anie Dariaus ir Gi. 

: ėno ęiinėjimą MbržcheSteryje, (E.L. Nr. 
: 9) buvo praleistas ramovėnų kvintetas 
— A.. Jakimavičius, A. Podvoiskis, S. Alek 
navįčiius, J-. Duobia ir V. Rudys,'kurie me- 
i ulinėje dalyje padainavo 'Atlanto nugalė- 
: ojąlms,'Užtrauksim niaują'giesmę’ir Vyrai 
ii>rie- įūaęos.- • ■ • • •

1 fottinghamas
’ LITERATŪROS POPIETĖ

Liepos '17 d Nėttinghamo lietuviai tu- 
i ėjo nepaprastą šventę. Tą dieną jie suti- 

o mūsų išMlųjįį poetą Bernardą Braz
il žionį, kuris pakeliui į 'Lietuvių Studijų 

.'S avaitę' Augsburge, ’ aplankė Nottmghaimo 
1 etuivių kotdndją ir' pažėrė gerą saują sau 
i o poezijos. Susitikimo rengėjai ir glolbė- 
j ii buvo D. Britanijos Liet. Kat. Bendri
ja, Kart. Sielovalda ir .„Šaltinis“. Poertio 
lankylmasis buvo suderintas su tos dienos 
pamaldomis AiuSroš Vartų židinyje ir re

liginė jo poezija buvo skaitoma pamaldų 
metu paties poeto.

Toks parengimas Nottinghame buvo pir 
mas 'šios kolonijos gyvenime ir darė širdį 
vlrpiatoltį įspūdį. Į tas iSkiiias pamaldas 
įsijungė solistė Vida Gasperienė, pagie
dodama to paties poeto rašytą giesmę, o 
jaunieji skautai Algis ir Rimutė Gasperai 
paskaitė Vytės Nemunėlio .(-B. Brazdžio
nio) rinktinės poezijos. Po vieną jo gies
mę pagiedojo dar „Gintaro“ moterų ir 
bendras chorai. Angliškai jo religinės po
ezijos paskaitė V. Važgauigkas, R. Juozels- 
kis, V. Gaisperienė, S. Milne ir Mrs. T. 
Brocks.

Puikiai suderintas visas renginys darė 
tos dienos pamaldas- nepaprastai ilškiliais 
ir jaudinančias. Kaip pats poetas iSsireiš- 
kė: „Savo gyvenime pirmą kartą kalbu iš 
šios vietos!“ (itai yra nuo altoriaus).

Pamaldoms pasibaigus, buvo .padaryta 
5-kių minučių pertrauka ir po jos „Židi
nio“ salėje poetas B. Brazdžionis paskai
tė daugiau savo poezijos, paaiškindamas 
vietas ir aplinkybes kur ta poeizija buvo 
kurta. Prie jo prisijungė nottinighamiečiad 
'Poezijos mylėtojai — Vida Gasperienė, 
Romas Juozelskis, Algis ir Rimutė Gaspe- 
rai, kurie ingi paskaitė to paties poeto kū
rinių. Be to, V. Gasperienė, R. Juozelskis 
ir K. Gedzevičiūtė paskaitė B. Brazdžio
nio poezijos angliškai, šia kalba kalbami- 
tiems šventės dalyviams. Klausytojų tma<- 
•po buvęs poetas Valdemaras Obcairefcas, 
■kum Matulio papraĘytas, paskaitė savo 
poezijos.

Literatures popietė buvo nepaipnalsta 
proga jos dalyviams sutikti mėgiamiausį 
poetą ir pfesikilausyti jo poezijos iš jo pa
ties lūijų. Ncittinnhamo kolonijia ir apylin
kes lietuviai to -parengimo ilgai nelpamirš.

K. Vilkcnis

Chichesleris
MIRĖ M. GLIAUEįERTAS

Liepos 16 d. mirė Mikas Gliaubeirtas, g. 
1904 mi. Velionis gyveno Boxigrbve, prie 
Chiichesteįi'o, W. Sussex.

Paliko liūdinčius žmoną, dukterį ir 3 
sūnus.

Stoke-onTrent
SUNKIAI SERGA 

VYTAUTAS ANDRUŠKEVICIUS
Bdvęs pirmininku ir DBLS-gos Stcke- 

on-Trent skyriaus Garbės -narys Vytautas 
Andiruiškevičius sunkiai serga ir yna slau
gomais The Douglas MaomiUan. Home, 
Barlastcin Roald. Blurton-, Stoke-on-Trent, 
ST3 3NZ. Vytautas Anldrulškevičiuls šjm. 
kovo 10 d. atšventė 75-kių metų sukaktį. 
(„E.L“. I.II.11)

LIETUVIŠKA SKAITYKLA
Oatwrilglit House, Stok'e-c’ii-Trent vei

kianti Skaitykla nuo 1983 m. rugpjūčio 
mėn. bus atidaryta tris pirmuosius kiek
vieno mėnesio šeštadienius. Rugpjūčio 6, 
13 ir 20 d.J., rugsėjo 3, 17 ir 24 dJd., (nug- 
sėjolO d'. Skaityklas bus uždaryta, nes vi
si vyksime į Wolverhamptone ruošiamą 
lietuvių Dieną), (spalio 1. 8 ir 15 d.d., 
lapkričio 5, 12 ir 19 d.d. ir gruodžio 3, 10 
ir 17 d.d. Lietuviška Skaitykla veikia nuo 
2 vai. ilki 6 vai. p.p. Be lietuviškų knygų 
pasiskaitymui Skaitykloje galima užsis®.- 
kyli knygas ir išeivijoje išeinančią peri- 
jo'dinę spaudą.

Skaityklos kraitį sudaro suaukotos kny
gos ir perijodiniai leidiniai. Turintieji ir 
norintieji lietoviškas knygas perleisti 
Skaityklai pralšome rašyti ar knygas pa
siųsti šiuo adresu: „Skaitykla“, 65 Hiil- 
church Street, Hanley, Stolke-cin-Trenit, 
SJ1 ■ 2HQ.
.Iflškcme ■ ir , norėtume įsigyti Vaclovo 

Bįržlišlkpis suld'anytą „Lietuvių Rašytojų 
Katejldprių ‘ •• išleistą Patrijos 1946 m. 
Tulsbingepp;,Dcmo Veličkos „Lietuvių Li- 
tęjatūr.ą“ . I-j/į. tomą; H. Sienkie-vičiaus 
„Riry^iupčiai“ - I-iili temą: Jurgio Jankaus 
, i?.ąf.sly!dg .įPgukžči'ai“ II-ją dalį; Andriaus 
Vįąl^ickų Sūnūs"' II-jį temą ir
J.iu|)^um,a:itopi,.Pajtjzan'a'i“. Visielmte Lie- 
tiįjiEšįąi S^ę.iityĮįlą parėmųisiems aukomis, 
knygclmis ir ją lankantiems — nuoiširdu-s 
‘■'‘iHifi.ų? ?rc.V.'4 ' t? n Skaityklos Vedėjas

ainiC'.'n ,oi iri. >1 . -
BA^NIĘNĖS MOTINA

Lietuvoje' mirė 
{Anelės Ba“lnienės motina. Anelė Balndenė 
š Lie-tui/oj.^vj^r^^^^ ir apsi- 

-sąiup 'Įy:rą 
-j^n'Ž -onJietuviai Ane 

B^lnjįfnsj i^ęiiški^ nuioširdžįą 
i'..;-'---" .

hail ,ėboTsų hj.-iryT .'i i - ' ■ ■ i. '
■»1 ■ • ‘

ji.ilJa.n.jsm aKn-'i ii I-
aiinclčiiKi:; MįRĖ- |B>;SIELE.TA. , 
-RųgBljfięio ,5 ui. i TrtJTO. .mieste sudeginom 

•teitai įta?. mirė rugpjūčio ,1d.
-g'įnMlT lįHtt'JhetaiS' Panevėžio aips„ Bar- 

■«JlOl'VPiipnis po; karo gyveno Koirn- 
jl»jUiO-.'-l'*KI^|m,?ltQHjU!pėlydėjom keturi 

l etu'yjąi'įr ,būrelis įi'ngUl, jų tarpe dvi jo 
I ddUljtiro&gNaUiuiS ir ,turtą velionis užrašė 
i nypisų-nųii _I4čtuįvoje. ,a, ' i

, ‘ i . i į ,į ; Stašys 'Surgautas

wolverhimptonas
POETO- B.' BRAZDŽIONIO VIZITAS
Nelen'g'/a ’širrdsti žodžių aprašyti jaus

lius, kurib'nusiaubė per mūsų širdis, ir 
i uotatik^',- kuri muis apėniė, kada salvo tar- 
I a laukėme- inūsų poetą Bernardą Brazdžio 
ni

Prisimena anglų žurnalistės Mary 
Kenny žodžiai, kuriuos ji parašė anglų 
laikraštyje po Solženicyno viešnagės Ang
lijoje. Ji rašė, kad jautė garbę ir privile
giją galėdama nors televizijoje matyti ir 
girdėti kalbant tą „šventą rusą“. Ir mes 
čia, Anglijos salos viduryje, Wolverhamp
tone, (ne visai buvome tikri kaid pas mus 
atvyks) jautėmės apimti didelės garbės; 
kai šitai nrie senos, 292 metų senumo ir 
jau paramstytos šv. Petro ir Povilo baž
nytėlės, lydimas S. Kasparo ir kun. S. 
Matulio, iš automobilio išlipo ne mažo 
būrelio lietuvių ir anglų draugų gerą pus
valandį lau ktas mūsų pagarbus Bernardas 
Btazdžionis.

Sakoma yra žmonių kuriuos malonu su
tikti, yna žmonių kuriuos įdomu sutikti ir 
yra žmonių kuriuos yra garbė ir privile
gija susitikti, šis paskutinis jausmas apė
mė ir mus. Tiesėm paliesti jo ranką, kaid 
jidustumės tikri — -kaip 'šv. Tomas Nauja
me Testamente — kad tai -tikrai Jis, ne
daug kam Lietuvoje npatytas garsusis po
etas, tikrai su kūnu ir siela štai mūsų 
tarpe. Prabilo į mus bažnyčioje (-vietoj 
pamokslo) ir vėliau netoli esančioj salėj.

Tai buvo pilnas malgikos vakaras, ku
rio vis dar negalime ir turbūt niekad ne
galėsime p-smiršti. Tušti liapčiojim-ai yra 
beverčiai', ir. sakoma, kas giria visus tas 
negirta nė vieno — bet šis poetas turi sa
vyje kažką ypatingo. Laidkdlami spėliojo
me kaip atrodo; storas ar plonas, išdidus 
ar paprastais, bet baimė prapuolė, kai su 
kiekvienu rado laiko keletą žodžių persi
mesti ir su šypsena- pasirašinėjo auitogba'- 
tuis, ar anūkams skirtas knygeles (šiuo 
atveju Vytės Nemunėlio parašu) a-r net 
ant Vakaronės programų.
Ilgai negalėjo sų mumis pasilikti, nes ankis 
ti sekančią dieną turėjo išisiknisti į Švedi
ją. Nors tik porą -valandų su mumis nre- 
leido, bet jautėmės kad gavome gabia 
daug. Davė ne tik savo poezijas, bet i-r ju
moro, turbūt žinodamas, kad anglai mėgs
ta julektis.

Dėkingi, kad mūsų būrį pa/didino sve
čiai ne tik iš West MSdiainido, bet ir iš 
East Midlaindo. Matėsi linksmų veidų iš 
Northaimpitono, Nottingham®, Denby taipgi 
gražus būrelis iš artimos kaimynystės — 
Binminglhamo. Poetas L. švalkus, ilš North 
bamipitoino, atvyko su specialiai šiai pro
gai parašyta poezija, taipgi ir poetais 
Obcarskias iš Nottinlghamo. Dėkojame 
Jiems.

Išlydėjome poetų poetą B. Brazdži-ciniį 
sudainuodami jam „ILGIAUSIŲ METŲ“. 
Linkime jam dar daug metų puošti Lietu
vos vardlą kartu ir džiaugtis Kalifornijos

G. Kaminskienė

Vokietija
AUGSBURGO LIETUVIŲ KRYŽIUS
Su džiaugsmu tenka pranešti, kad ga

vus Augsburgo vyskupo 5 tūlkst. markių 
dovaną, aukos Augsburgo lietuvių kry
žiaus statybai viršijo reikalingą 25 tūkst. 
markių sumą. Deja; darbias bus pradėtas 
tik vėlų rudenį, kadangi medžio apdirbi
mo įmonė šiuo metu turi labai daug už
sakymų. Tad ir lietuvių tautiniai — reli
ginį paminklą galima bus šventinti tilk pa
vasarį, sujungiant šią iškilmę su 600 m. 
krilkš'či'cnylbe Lietuvoje. Ta proga, galima 
būtų surengti akademiją —■ koncertą, pa
simelsti netolimoje šv. Kianizij'aus bažny
čioje ir gal sušaukti Augsburge visų buv. 
Hddhife&do ir Haunstetteno stovyklų gyven 
tojų suvažiavimą. Dirva yra palanki, nes 
dr. A. Laukaitis turi labai plačias pažin
tis. Šią svarbią sukaktį ir kautu stiprų 
propagandinį žingsnlį turėtų apsvarstyti 
Vokietijos LB krašto valdyba ir Sielovada. 
1 K. (Baronas
I MIRĖ MARTYNAS BOLCAS (BOLZ) 

, Laimingai ir sveikas sugrįžau 1983 m. 
liepos mėn. 21 d. iš Čikagos iš Lietuvių 
evangelikų liuteronų penktojo Sinodo iš- 
pivijoge ir jau 'kitą dieną turėjau vykti į 
jlaidotųives..

Martynas Bole -aS (Bolz), gimęs 1916 
n, -rugpjūčio 2 d. P-utokšlių kaime, Tau- 
'.agės apsk-. -mirė 1983 m. liepos mėn>. 19 
1., sulaukęs 67 metų amžiaus-, staiga saVo 
jute. Stuttgar-te.

Jaunas būdamas dirbo tėvų ūkyje. 
1944 m. -kovo 7 d. velionis kaip repaitrian- 
.as -atvyko į Vokietiją ir gyveno Mecklen- 
niirge,- Malchin apskrityje. Dirbo viename 
dvare ligi >1942 m. birželio mėn. ir po to 
igi 1945 m, liepos mėn. geležinkelio val
dyboje-Waren (Mueritz darbininku.
Antrajam paisauliniam karui pasibaigus, 

usiai<i jlį > iš- Mecklenlbungo (dabar DDR) 
švežė 'į Sibirą. Sugrįžęs į Lietuvą turėjo 
'irb'ti kolchoze.

1'94'9 m. vedė Elzę Vilutytę ir su jai gy- 
icino StepcniilSkių k'aime, Klaipėdos kralš- 
,e. Ilš -tos santuokos susilaukė 'dukters 
lutos ir dviejų sumų Viliaus ir Jano.

.1959 m-, visa BolCų šeima atvyko į Va
karų‘Vokietiją per Friediandą ir pateko

Baidėsi-Wuerttembergo kraštą. ApSigy- 
•eno Ga'il'dorfo ir Sdhoeniberge, Bafcfcn-an- 

go apskrityje. Dirbo įvairiose įmonėse. 
19§2 m; pasisekė pereiti į seną tarnybą— 
į geležinkelį Stuittg-arte. čia jis išdirbo li
gi, pensijos 1979 m.

Palaidotas 1983 m. liepos mėn. 22 d. 
Dortihalden kapinėse, Stuttgart-Degerloc'h. 
I.aidotuvėsė dalyvavo daug žmonių: žmo- 
eu Su vaikiais', giminėmis, kaimynai ir iš 

Lietuivos kilę tautiečiai. Ant kapo sudėta- 
diJug vainikų' ir gėlių. Stuttgarto Lietuvių ' 
Bendruomenės apylinkės vardu vainiką 
padėjo' ir tarė ateisveilkinimo žodį kuni

gas K. Senkus. Vainikus padėjo ir iš Lie
tuves kilę vokiečiai, Stuttgarto geležinke
lio valdyba' ir geležinkelių profsąjunga.

Vietos kunigas Ziūker atliko laidojimo 
apeigas Koplyčioje vokiečių kalba, o prie 
duobės — kunigas Fr. Skėrys lietuvių 
kalba.

Velionis buvo giliai religingas, susipra
tęs IkrilkKicnis ir nuolatos lankydavo lie
tuviškas pamaldas, kai kunigas Fr. Skė
rys jas laikydavo Stuttgairte ir Backnan- 
ge. Jis taip pat. Lietuvių -bendruomenės 
r.ary®, tamiė visus lietuviškus renginius, 
kurie vykdavo Stattgarte ir apylinkėse, 
Skaitė „Svečią“ ir kitus lietuviškus laik
raščius. Buvo dosnūs ir tankiai parem
davo krikščionišką darbą.

Paliko liūdinčius: žmoną, du- sūnus, 
dukiterlį, Lietuvoje — tris seseris: Emilią 
Naujokiem-?, Martą Neijienę ir Augustę ir 
Aušrienę bei kitas gimines Vokietijoje ir 
Lietuvoje.

Visi dalyviai po laidotuvių buvo pakvies 
ti į svetainę pietų.

Visiems reiškiu nuoširdžiausią užuojau
tą ir siu visais kartu liūdžiu, netekęs išti
kimo parapiečio ir tėvynainio. Po ilgų gy
venimo klaidžiojimų, mielas Martynas ra
do salvo amžiną poilsio vietą daug per 
anksti Dombalden k-aipin'ėse, Stuttgart - 
Degerloch. Ilsėkis, mielas broli, Viešpa
ties ramybėje svetimoje žemėje, savo bran 
gios tėviškės daugiau nebepamatęs.

Kun. Fr. Skėrys

PAŠAULYJK
— Rugpjūčio mėn. D. Britanijoje prasi

dėjo automobilių registracijos nauja rai
dė „A“, kuri yra priekyje įkaičių. Anks
čiau abėcėlės raidės eidavo po skaičių. 
Visi slkuiba įsigyti nauij-ais malšina^' ir pir
muosius numerius, nes- kai kiurių įdomės- 
nių lentelių vertė gali pasiekti kelis tūks
tančius Svarų. Spėjamia, kaid 1983 metų, 
„A“ registracijos automobilių pauldavimas 
padidės mažiausia 20 proc.

— Irako min. pirmininko pavaduotojais 
lankėsi Turkijoje. Turkija nenori, kad' 
Irano islamo revoliucija persimestų į 
Bagdadą. Be to, Irano kariuomenei įžy
giavus į šiaurinį Iraką, yra pavojus 900 
mylių n.aftos vamzdžių linijai, kuri eina 
iš Kirkulko apylinkės naftos šaltinių j Vi- 
riurželio jūros Y-vmUirtaliko uostą. Tai li
kusi vienintelė naftos eksporto linija; be 
kurios Irakas negalėtų veisti karo. Iš jos 
ir Turkija turi 25-0 ei. dolerių- metinių pa- 
jemų. Irakas nori, kad Turkija susirūpin
tų tos linijos apsauga.

— Kinija pakvietė vizitui sovietų Užsn, 
reik, viceministrą M. Kapitsą. Data dar 
nenustatyta; beit pats pakvietimais rodo san 
tvkių pagerėjimą.

— Tailando policija įspėjo -turkų am
basadą Ban-pkoke, kad imtųsi -apsaugos 
priemonių prieš armėnų teroristus, kurie 
slaptai gali atvykti į kraštą.

— Šiais metais į Afganistano Kabulo 
universitetą prašymus paldavė 1.500 vyrų 
ir 2.500 moterų. Praėjusiais metais kan
didatų buvo: vyrų — 6.686 ir -moterų — 
3.483. Baigusiems universitetus vyrams 
bus atidedama dvejiems metalms karinė 
prievolė, jei jie užims tarnybas, būtinas 
krašto ūkiui.

— 44 metų R. Vokietijos važiavimo in
struktorius perbėgo į Vakarus, perėjęs 4 
pasienio minų laukus.

KARO VEIKSMAI CADE
Libijos diktatorius pik. Gaddafi siunčia 

savo kiaro aviaciją bombarduoti oazę 
Faya Dargeaiu Čado respublikoje, vid. Af
rikoje. JAV Valstybės departamento žinio
mis, Libija pasiuntė į Čadą apie 2000 sa
vo kariuici'.nenėls; kuri žygiuoja su artile
rija ir šarvuočiais Faya Langeau krypti
mi.

Tuo pat laiku- JAV laivyno flotilija su 
lėktuvnešiu Eisenhower manevruoja prie 
Libijos krantų Viduržemio jūroje.

AUKSO MINTYS
Išugdyti kilnią ir vertingą asmenybę, 

tai pirmoji ir kilniausia jaunystės- užduo
tis.

SKELBIMAS
REIKALINGA VIRĖJA-AS 

'-Lietuvių Sodybai reikalinga virėja-as. 
Del sąlygų ir atlyginimo prašome kreiptis 
raibiu į'Lietuvių Namų Bendrovės Valdy
bą,. 'šiuo .'adresu:—

1 ' Lithuanian House (Ltd.
c ‘’ Lithuanian (House

'“2 .Ladljroke Gardens 
errar r- toįdon W11 gPT

. I . ' o „ -■

i-'.'.lf' i i i ____________
06 o ti ri n <
-iC-a -LIETUVIŠKOS PAMALDOS

s’ottiifghariie- —- rugpjūčio 14 d., 11.15 vai.,

’biėrbdrough — rugpiūčio 14 d., 14,30 
•'yal.', -325 (East field Rd., S.B.O. Vaitkevi-

Kviečiami ir apylinkių tau 
‘tiečla-i. Dalyvąivimą pranešti šeiminin- 
nWms'.' Telėf. ’0733-41705.

'Toitingidiine ,— nugp. 15 d., Žolinėje, 19 
•Viėil.,1 Židinyje. ■

EWhi”!— rugpjūčio 14 d., 12.1'5 Vai.
Manichestcryje — rugpjūčio 28 d., 12.30 

vai.
Nėttinglianie — rugpjūčio 21 d., 11.15 vai.
Derbyje ■— rugpjūčio 21 d., 14 vai.
Biriniirghame' — rugpjūčio 21 d., 18 vafk, 

: 19 Park Rd., Moseley.
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