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Buvęs Premjeras Lietuvos
Ambasadorius Britanijai ?
Neseniai įvykusios finansinės
krizės pasekmėje
Lietuvoje
atsistatydino Vidaus
reikalų
ministras ir po didelio partinio
konflikto LDDP partijos tarpe.
Seimo buvo atstatydintas buvęs
Premjeras Adolfas Šleževičius.
Kaip pranešė Vilniaus radijas
pirmadienį vasario 12d.LDDP partija
suskilo, vieni palaikydami Prezidentą
Algirdą Brazauską, kiti - Adolfą
Šleževičių. Jo atstatydinimo pasiūly
mas buvo pateiktas Seimui ir LDDP
frakcijos didesnioji dalis palaikė
Prezidentą, balsų dauguma privers
dama AŠIeževičių atsistatydinti.
Sekančią dieną 39
LDDP
frakcijos nariai pritarė Prezidento pa
siūlytai Ministro pirmininko Mindaugo
Stankevičiaus kandidatūrai.
Mindaugas Stankevičius spaudai
pasakė,
kad
posėdis
praėjo
tvarkingai ir tikisi, kad frakcija jį
parems
Seime.
Nei Algirdas
Brazauskas, nei Mindaugas Stanke
vičius nenurodė, kas bus paskirtas
Vidaus reikalų ministru. Pasak
Brazausko, tai yra Ministro
pirmininko reikalas, o Stankevičius
pasakė, jog tą reikalą svarstysiąs su
nauju kabinetu.

Algirdas Brazauskas neatmetė
galimybės, kad Adolfui Šleževičiui
gali būti pasiūlytas ambasadoriaus
postas Didžiojoje Britanijoje.
Vytautas Landsbergis spaudos
konferencijoje, vertindamas Adolfo
Šleževičiaus atsistatydinimą, pasakė,
kad jau nebėra tarnyba paklusniai
štampuojanti vadų įsakymus ir kad
melas ir arogancija turėjo pasitraukti
prieš faktus ir visuotinį nepasitenkini
mą. Jaunesnės kartos sustabarėjęs,
o vyresnės kartos komunistas lanks
tesnis ir apdairesnis.

Jo manymu LDDP vėl turi tapti
viena partija. Jis džiaugėsi, kad jau
pirmą kartą šios sudėties Seime
buvo sudaryta valdančiai partijai
nepavaldi tyrimo grupė. Sakė, kad
LDDP opozicija stengsis sudaryti
nepriklausomą laikiną komisiją 10
milijardų kreditui tirti. Minima, kad
neseniai spaudoje pasirodė informa
cija, jog prieš porą metų Šleževi
čiaus, Traškevičiaus ir kitų pasirašy
tas dokumentas, kuriuo Lietuvai turė
jo ateiti apie 10 milijardų dolerių kre
ditas. Pabrėžė, kad Lietuvoje nebėra
kalbama apie milijonus, bet apie bili
jonus, kuriais bus lopomos ūkio
skylės.
Vytautas Landsbergis paminėjo,
kad Mindaugo Stankevičiaus kandi
datūra į Ministro pirmininko postą
nesukelia didesnio konservatorių
prieštaravimo, tačiau vyriausybės
programa gali sukelti pasipriešinimų,
bet jos uždaviniai turėtų pasikeisti,
kaip kad buvo prieš trejetą metų.
Toliau kalbėjo, kad apie
konservatorių dalyvavimą vyriausy
bėje nėra jokių kalbų, nes kol kas ir
Prezidentas neklausia konservato
rių patarimo. Toliau tęsė kalbėtojas,
kad mums nėra didelių sunkumų ar
dalyvauti ar nedalyvauti. Pasi
džiaugė, kad Seimas jau atsiekia
daugiau demokratinę savo paskirtį.
Po LDDP partijos suskilimo,
vieniems remiant AŠIeževičių, ki
tiems Prezidentą, pasirodė, kad
LDDP jau
nebėra vieninga
prezidentinė partija.
Prieš Premjero atsistatydinimą
Šleževičiaus vyriausybė priėmė
nutarimą, kuriuo leido LDDP partijos
naudai privatizuoti 1000 kv. metrų
patalpų, kurios tam nebuvo
paskirtos.Tas sukėlė miestų ir rajonų
savivaldybių didelį pasipiktinimą.

NEPRIKLAUSOMYBĘ
ATGAVUS
Maironis
Iš "Pavasario balsai"

Nejaugi tai ne sapnas ? Ne svajonė,
Viliojusi...dar vakar be vilties?!
Nejau vergijoj slėgusi dejonė
Dabar tik sapnas, šmėkla praeities?

Jauna, laisva pati savęs valdovė,
Tautų eilėn įstojo Lietuva,
Savu krauju vergijos nusiplovė,
Sutraukius pančius ištverme sava.

Lyg būtų grįžęs amžius Gedimino
Ir pilkalnių sukilę milžinai!...
Europos vėliai viešpačiai sužino
Lietuvių vardą skambantį šaunai.
Už ką, už ką, Dievuliau, ta malonė,
Jog leidai mums sulaukti tos dienos?
O kiek kitų į amžiną kelionę
Nuėjo skurdūs, laukdami anos!...
Už juos karščiau tėvynę gal mylėjom?
Ar jai aukų gal nešėm brangesnių ?
O ne, o ne ! Tiktai daugiau kentėjom,
Per didūs nešti jungą kalinių !
Likimą aukštą, Viešpatie, mums skyrei:
Pirmiesiems džiaugtis laisvės spinduliais!
Garbė jums budrūs šių dienų didvyriai,
Laisvais išvedę šalį vieškeliais !

Garbė, garbė, kad iš Maskvos griuvėsių
Drąsiais pečiais ją išnešėt kilniai!
Nors jūsų aš vardų nebeminėsiu,
Bet jus minės su pagarba ainiai.

Lietuvos diplomatai neigiamai įvertino
ambasadoriaus Didžiojoje Britanijoje
Raimundo Rajecko kritinius pasisaky
mus apie premjerą AŠIeževičių.

P.Gylys sakė, kad dar neaišku, kas
bus paskirtas ambasadoriumi
Londone vietoj R.Rajecko, atšaukto
nuo vasario 10 dienos.
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Ką Jėlčiriaš darys dabar?

Henrikas Vaineikis

Kąipvįsiį gerai žinome birželio. 16.- . ,vertas.ąpię.ZP centų. . ..,...... .: ... .. civilinis kąrąs .. tebesitęsia su tuo
pačiu aršumu ir dabar rusai,
Jo didžiausi konkurentai preziden
tą bus Lietuvos didžiulio kaimyno,
remdami savo politinius draugus,
to rinkimuose bus, atrodo, dviejų
Rusijos, prezidento rinkimai. Iki šiol
partijų vadovai, kurie pasižymėjo . pila ginklus ir karinę techniką kaip jie
..vis. buvo neaiškų ar Jelcinas, dąbardarė anksčiau. Keturi "lįjušin 76"
Durnos rinkimuose, būtent Genadijus
tinis rusų prezidentas, dar kartą
Žiiigahovaš' komunistas;' irVladimi
transpor-to lėktuvai kiekvieną dieną
kahdidatuoš [prezidentūrąar riš,bet
ras Žirinovskis, taip vadinamų
skrenda į Kabulą su ginklais ir
visos žymės rodo, kad kan,didatu jis
amunicija. Rusai taip pat pastatė
liberalų demokratų vadas. Juos nu
bus vėl. Pagal užsienio spaudą net
galėti Jelcinas turi keisti savo taktiką., - tiltą per Amų Darijos upę ir dabar jų
jo žmona Najina, kuri iki šiol norėjo
ginklų konvojai gali Afganistaną
ir pirmiausia, žinoma, jis kaltina savo
kad. jis dėl sveikatos problemų
pašlekti kėliu. įsivėlimas tame krašte
ministrus ir kitus jo valdžios narius.
atsistatydintų, dabar pradeda keisti
gali būti Jelcino triumfas arba
Jis keletą kartų yra pakeitęs savo
savo nuomonę.
tragedija.
Dabartinė valdžia, Viktoro Černo
ministrų kabinetą. Pastaruoju laiku
Tai ką dabar Jelcinas darys? Jo
yra pakviestas Vladimiras Kadanikomyrdino vadovaujama, žada ir toliau
asmeniška padėtis truputį pagerėjo,
vas, kuris pasidarė pirmuoju ministro
vykdyti Rusijos ekonomijos reformas
•‘kai Rusija; norsbejokio entuziazmo,
- nors, prisimenant praėjusius Du mos v pirmininko pavaduotoju-.-; •? Jis* yra
buvo priimta į Europos Tarybą.
buvęs mums žinomų pasenusių
rinkimus, atrodo jog tos reformos
Turėdamas konkurentus į prezi
Volga, Lada, Riva automobilių
gyventojams nėra populiarios. Ko
dento vietą kaip Žirinovskj ir Žiugafabrikų vadovu.
munistų ir nacionalistų partijų atstovų
novą, kurie yra prieš Vakarus nusis
Kitas toks naujas veidas yra
skaičius Durnoje daug padidėjo ir
tatę nacionalistai, sakydami "Rusija
Olegas Sos ko vecas, buvęs metalų
dabar klausimas kyla kokį kelią
tik rusams",
pramonės direktorius. Svarbiausias
Jelcinas pasirinks sustabdyti tų parti
Jelcinas taip pat turės priimti
iš jų, greičiausiai, yra naujas Rusijos
jų populiarumą.
didesnę nacionalistinę poziciją ir
užsienių reikalų ministras Evgenijuš
Vakarų politikai galvoja, kad Jel
Primakovas.
Skirtumas tarp
stengtis mažų mažiausia prižadėti,
cinas padarė didelę klaidą, sutriuš
Andrejaus Kozyrevo,
buvusio
kad atstatys Rusijos ekonominę
kindamas čečėnų sukilimą Dages
gerovę.
Jelcinas turės rusams
užsienių
reikalų
ministro
ir
tane. Britų televizija rodė Maskvoje
Primakovo yra labai didelis. Kozyre
įrodyti, jog jis tiktai jais tesirūpina.
protestuojančius žmones, bet faktas
Ką viskas reiškia Lietuvai? Žiri
vas buvo mandagus ir švelniai kal
yra - rusai galvoja kad šalys kaip
novskis, kas liečia mūsų kraštą, yra
Čečėnija, Gruzija, Armėnija ir kitos
bantis, o Primakovas yra autoritarinis
Sovietų elito žmogus. Kai 1991-ais
aiškiai pasakęs: "Kaliningrado sritis
pietų Rusijos dalys yra nenuginči
metais KGB organizacija buvo
ir Rusija turi turėti vieną sieną.
jamai jiems priklausančios teritorijos,
Lietuva turi gauti Šiaulius, Panevėžį
oficialiai išardyta, Primakovas pasi
ir daug jų taip galvoja apie dabar
darė užsienio žvalgybos vadovu ir ją
ir Kauną. Baltarusija pati prašosi į
nepriklausomas Baltijos respublikas.
visiškai pertvarkė.
Rusijos sudėtį, negalima atmesti jos
Maskvoje, pavyzdžiui, apklausinėti
Amerikos
užsienio
politikos
prašymų. Tokiu būdu Rusija susi
. eiliniai rusai, čečėnus
laiko
jungs su Kaliningradu". Žiuganovas
specialistams šis naujas užsienio
"juodaisiais - čiornyje" ir mąsto apie
reikalų ministras nepatinka, ir nors jis
nori atstatyti komunistinę Rusiją su
juos kaip antros klasės piliečius.
šią poziciją užėmė tik prieš kelias
Norėdamas pritraukti Rusijos
senomis sienomis ir tas, žinoma,
gyventojus, kad už jj balsuotų, . savaites, jau buvo amerikiečių
įjungia ir Baltijos respublikas, nors jis
pavadintas "draugiška gyvate" ir
Jelcinas prižada įvesti visokius
ir tvirtina, kad jo komunizmas bus
"ledo - žmogum".
Jis yra gerai
skirtingas. Jelcinas gi, nors laiks nuo
pagerinimus. Jis sako, jog iki birže
žinomas arabų pasaulyje, kalba
laiko ir špilkomis pabado mūsų
lio 16-tos visos problemos dėl nemo
angliškai ir arabiškai ir, atrodo, bus
valstybę, turėdamas iki šiol jam
kėjimo algų ir pensijų bus dingusios.
nacionalistas
negu
Didelę nemalonią staigmeną jam ' žymesnis
palankią Lietuvos valdžią, palieka
Kozyrevas. Primakovo nacionalistinė
mus ramybėje.
padarė 300 tūkstančių angliakasių
politika yra laikoma Jelcino išsilai
sustreikuodami per vasario 1-mą
Taigi lauksime kokia padėtis išsi
kymo apdraudimu. Tarp kitko jis
dieną, Jelcino 65-tų metų amžiaus
vystys pas mūsų didelį kaimyną po
buvo pirmas rusų politikas, kuris
sukaktuves.
Pasirodo, kad rusų
birželio pabaigos.
Sena patarlė
1993-ais metais pakėlė aliarmą, kai.
angliakasiai, kurie padėjo Jelcinui
mums primena - geriau velnias kurį
NATO organizacija buvo pasirengusi
užimti prezidento vietą, yra juo
žinome,
negu
velnias
kurio
plėstis į Rytus.
nusivylę, nes pebuvo gavę algų nuo
nepažįstame.
Žinoma, daug kas gali atsitikti per
lapkričio mėnesio. Panašioje padė
Gyvendami išeivijoje mes tikimės,
ateinančius keturius mėnesius. Ma
tyje yra mokytojai; valstybės tarnau
kad mūsų gimtasis kraštas kaipo
tėme kokią staigmeną Rusijai ir
tojai ir kiti. Didžiausia tragedija šian
laisva nepriklausoma valstybė ne
dieninėje Rusijoje yra infliacija. Šių
Jelcino karjerai padarė čečėnų suki
nustos žydėti per daugelį ateinančių
limas. Šiuo metu rusai yra labai
eilučių autorius gavo šventininius
šimtmečių.
aktyviai įsivėlę Afganistane, iš kurio
sveikinimus iš Maskvos, o ant voko
prieš šešius metus jie buvo pasitrau
Kaip po lietaus pasirodo saulė,
pašto ženklų buvo užklijuota už 3000
kę. Nuo to laiko Afganistano vietinis
taip po nelaimės lauk laimės.
rublių! Lietuvoje 1000 rublių yra
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Su lietuviais pasaulyje
Kieno spaustuvė geresnė?
Aplankiusi Kanados Toronte 'Tėviš
kės Žiburius", apžiūrėjusi jų spaus
tuvę su visa jos technikine įranga,
viešnia iš Lietuvos, grįžusi namo,
"Valstiečių laikraštyje" pareiškė, kad
jos spaustuvė yra geresnė už
'Tėviškės Žiburių".

Lietuvis prieš lietuvį.
Krepšinio žaidynėse (JAV) susitiko A.
Sabonio (Portlando) ir Š. Marčiulio
nio (Sacramento) komandos. Nuga
lėjo Š. Marčiulionio komanda. Gar
sieji Lietuvos krepšininkai žaidžia
amerikiečių klubuose pagal pasirašy
tą sutartį, bet kai Lietuvai prisireikia
pagalbos, subėga iš visur ginti Lietu
vos garbės. Pereitą vasarą Europos
krepšinio pirmenybėse laimėjo sida
bro medalį (antrą vietą), Barcelonos
(Ispanija) olimpiadoje - bronzos me
dalį. Tie abu krepšininkai yra labai
dosnūs Lietuvos krepšinio sporto
propagavimui.
170 šokėjų. Toronto (Kanada)
jaunimo ansamblis "Gintaras" atšven
tė 40 metų sukaktį ir ruošiasi daly
vauti X tautinių šokių šventėje Čikagoje.lr mūsų Londono tautinių šokių
ansamblis "Lietuva" 1976 ir 1980
metais dalyvavo tokiose šventėse.
"Lietuvos" šokių ansamblio iniciato
rės buvo V. Jurienė ir F. Senkuvienė.
Šv. Kazimiero Kolegija Romoje
švenčia 50 metų sukaktį. 1945 m su
sirinkę arkiv.metropolitas J. Skvirec
kas, Marijonų generolas vysk. P. Bučys. tėvas J. Vaitkevičius MIC, kun.
F. Petraitis ir kun.
Ladas
Tulaba,nutarė steigti Kolegiją Romo
je. Gavę patalpas P. Amerikos kole
gijoje, pradėjo darbą su pirmaisiais
klierikais. 1946 m. jau buvo įsikurta
savuose dabartiniuose Kolegijos na
muose. 40 metų Kolegijai vadovavo
L. Tulaba, kuris už pastoracinį darbą
buvo pakeltas kanauninku. Prel. L.
Tubala "Krivūlėje" rašė, kad "Kolegija
yra mūsų visų maža Lietuvėlė, maža
Lietuvos Bažnyčios dalis Vatikano
paunksnyje". Dabar naujasis rektorius-vadovas yra prelatas A. Bartkus.
Išėjęs poilsiui prel. L. Tulaba per
paskutiniuosius 10 metų parašė 10
knygų: 6 tomus teologinių ir 4 atsi
minimų. Baigia rašyti didelę
Kolegijos istoriją.

Paruošė M. Barėnienė

Sumanė ... ir paminklas.
Vilniuje pastatytas džiazo muzikantui
F. Zappai jo gimtadienio proga
paminklinis biustas. "Literatūra ir
Menas" (Vilnius) rašo, kad Zappa
nėra buvęs Lietuvoje, ir abejoja, ar
jis yra girdėjęs apie ją. Stebimasi,
kad taip greit surinko 4.000 dol., net,
girdi, ir Londono įrašų studija prisi
dėjo prie tokio fotografo Sauliaus
Paukščio ir jo bendraminčių sumany
mo. Sunkiausia buvo surasti vietą.
Provincijos miestų savivaldybės ne
leido, o Vilniaus savivaldybė greit
davė leidimą, tik numatyta vieta prie
Čiurlionio meno mokyklos susilaukė
mokyklos pasipriešinimo. Tada susi
rado Pylimo gatvėje, ir išdygęs
paminklas Zappui prieš Kalėdas
atidengtas. "Dienovidis" (Vilnius) ra
šė, kad ant Čiurlionio mokyklos di
rektoriaus durų atsiranda vis hitlerinė
svastika. S. Paukštys tokį sumany
mą aiškina, kad Zappos džiazo me
nas turėjęs įtaką Lietuvos politikai,
kultūrai, ekonomikai. Ir dar....Kaip
"Dienovidis" rašo, jau kepurė padėta
rinkti paminklui muskulingam filmų
artistui Schwarcengeriui ir Nelsonui
Mandelai.

Rašys knygą apie lietuvius.
Australijos lietuvių bendruomenės
valdyba nutarė leisti knygą apie
tame krašte gyvenančių lietuvių vei
klą. Tokia knyga apie Britanijos
lietuvius 1947-1973 buvo išleista
prieš 22 metus, dabar paruošta
antroji dalis apie lietuvių veiklą 1974
- 1994. Deja, rankraštis tebeguli
Barėno stalčiuje.
Šveicarai mokys angliškai.
Telšiuose trys šveicarai dėstys anglų
kalbą vienerius metus. Telšių apskri
tyje dar trūksta 9 anglų kalbos
mokytojų, kaip rašo "Gimtasis
Kraštas"(Lietuva).

Lietuviška šventė Vokietijoje.
Pirmoji Vokietijos kultūros savaitė
1995 m. lapkričio mėn. buvo sureng
ta Saro krašte. Ji buvo globojama
Lietuvos ambasadoriaus Vokietijai
Zenono Namavičiaus. Savaitės metu
suruošta gausi dailininkų ir fotografų
paroda. Vilniaus lėlių teatras davė
programą, savo kūrybą skaitė Jurgis
Kunčinas (Lietuva), vyko paskaitos,
surengti koncertai, net supažindinta

su lietuviškais patiekalais. Iš Lietu
vos buvo pakviesti 8 buvusieji nacių
koncentracijos stovyklos kaliniai.
Lithuanian Mercy Lift (JAV) nuo
1995 m. balandžio mėn. išsiuntė j
Lietuvą 29 talpintuvus medicinos
reikmenų ir vaistų, kurių vertė
daugiau kaip 49 milijonai dolerių.
Tokią sumą buvo galima sudaryti tik
daugeliui amerikiečių labdaros
įstaigų padedami.
LML įsikūrė
Lietuvos blokados metu. Kai kurie
lietuviai iš pradžių šnairiai žiūrėjo j
juos, nes susiorganizavę žmonės
nebuvo žinomi veikėjai.
Idėjos svarbiau.
Buvusio prez. Antano Smetonos vai
kaitis pianistas Antanas dažnai vieši
Lietuvoje ir papasakojo, kad jam
lankantis Kaišiadoryse vienas
žmogus norėjo parduoti sidabrinį
šaukštelį su inicialais "A.S" už 10 dol.
Bet pianistas pareiškė, kad jis senti
mentų nejaučiąs nei atstatomam
Smetonos dvarui, nei sidabriniams
šaukšteliams.
Jam svarbiau yra
įgyvendinti prez. Smetonos politinę
filosofiją.
Pianistas kelis kartus lankėsi Londo
ne ir davė koncertus, o paskutinį
Wigmore hall. Londono Lietuvių Na
muose tada jis pasakė pilną lietu
viškos ugnies kalbą.

Parama vienuolėms.
"Dirva" (JAV) rašo, kad sovietinės
okupacijos metais Eucharistinio
Jėzaus kongregacijos seserys savo
gyvybe rizikuodamos, slapta ruoš
davo "Katalikų bažnyčios kronikas
Lietuvoje", o dabar 113 seserų
vienuolių yra išsisklaidžiusios po visą
Vilnių, gyvenančios po 3 kambaryje.
30 jų neturi net vienuoliško rūbo, o
vienuolynas neturi iš ko nupirkti.
Joms j pagalbą atėjo Lietuvos Vyčių
(JAV) fondo direktoriai Jay ir
Gertrude Hayman, kurie parūpino
180 jardų medžiagos aprangai.
Minėdami savo 82 m. veikimo
sukaktį, dalyviai suaukojo 2.000 dol.
batams, vaistams ir pasiūti aprangai.
Du seniausi ir trumpiausi žodžiai
"taip" ir "ne" pareikalauja ilgiausio
apsigalvojimo.
Pitagoras
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Lietuvaitė filmų žvaigždė Londone
Vienas iš žymiausių anglų
laikraščių "The Times" vasario 1
dienos laidoje išspausdino David
Robinson pasikalbėjimą su filmų
laureate, kylančia filmų žvaigžde
Ingeborga Dapkūnaitė. Mažai kam
yra žinoma, kad Ingeborga (Inge
pažystamų tarpe) jau kurį laiką gyvena
Londone ir yra vedusi su filmų
direktorium anglu Simon Stokes.
Daug laiko praleidusi filmuojant
įvairiose pasaulio šalyse,
galutinai apsigyveno Londone.
Šiuo metu jos filmas "Katia
Ismailova" režisuotas prancūzo
Ludovię Henry ir ruso loss.if
Sosland yra rodomas Londone,
Piccadilly MGM kino teatre
nuo 2-ro vasario.
Ingeborgai Dapkūnaitei, kuri
šioje filmoje vaidina pagrindinę
rolę, praeiti metai buvo
perpildyti įvairiais, jos gy
venime svarbiais, įvykiais. 1995
ji laimėjo Rusų Filmų
Akademijos geriausios aktorės
premiją už savo rolę Katia
filme "Katia Ismailova", tais
pačiais metais Amerikiečių
Akademijos Oscarą už filme
"Burnt by the Sun" vaidintą
pagrindinę rolę.
Praeitą vasarą ir rudenį
praleido Londone vaidindama
naujai sukamame filme
"Mission Impossible" ir vėliau
"On dangerous ground".
Abiejų filmų premjeros bus rodomos
šiais metais.
Jos gana trumpa karjera prasidėjo
dar būnant vaiku sovietų valdomoje
Lietuvoje. Jos senelė buvo Vilniaus
teatro menedžerio padėjėja ir dar tik
4 metų Ingeborga gavo savo pirmą
rolę operoje "Madame Butterfly",
vaidindama Madame Butterfly's sūnų.
Savo jauną karjerą tęsė vaikų
vaidinimuose ir vėduoklės judintoja
operoje "Aida".
Būdama 11 metų laikinai iš teatro
pasitraukė. Kaip pati sako, "kai mano
kojos pasidarė per ilgos". Jos svajonė
visuomet buvo pamatyti pasaulį, ypač
išvykti į draudžiamus Vakarus.
Ingeborgos tėvai buvo (ir dar yra)
diplomatinėje tarnyboje užsienyje, bet
ji negalėdavo su tėvais važiuoti.
Sovietų diplomatams nebuvo
leidžiama išsivežti į užsienį visą šeimą.
Ji
likdavo Lietuvoje, nes turėjo

mažesnę sesutę, kurią tėvai
pasiimdavo su savimi.
Sulaukusi 16 metų, po krepšinio,
plaukimo ir.čiuožinėjimo laikotarpio,
vėl grįžo į sceną vaikų mėgėjų teatre.
Būdama 18 metų įstojo į vaidybos
mokyklą konservatorijoje. Ji kartu su
kitais, sudarė grupę studentų, kurie
sukūrė vaidinimą "Literatūros pamo
kos". Šis vaidinimas po dviejų savaičių
buvo uždraustas, nes parodė sovietų

išsilavinimą labai nepalankioje
šviesoje.
Po kelių mėnesių, prasidėjuss
sovietuose "pęrestroikai", šis
vaidinimas buvo atgaivintas
profesionaliai ir turėjo labai didelį
pasisekimą.
Dapkūnaitė pasakoja, kad "sovietų
valdymo periodas teatro vaidyboje
buvo pagrįstas melu". "Teatro dialoge
mes visokiais būdais įpindavome kokį
nors prieš-sovietinį pasisakymą, o
publika turėdavo juoko tą pasisakymą
iššifruoti. Pagaliau po "pėrestroikos",
kada buvo leidžiama viską sakyti, mes
nebežinojome ką besakyti" - pridėjo
Dapkūnaitė.
Dar sovietų laikais jos pirma rolė
buvo rusų filmuose. Baltijos kraštų
aktoriai rusų filmuose visuomet
vaizduodavo užsieniečius vien dėl to,
kad jų rusų kalbos akcentas buvo
skirtingas.

Vieną dieną filmų direktorius
Dapkūnaitei pasiūlė rolę: "Tai yra
prasta rolė, bet tavo dalis bus
filmuojama Paryžiuje". "Aš tuoj pat
sutikau, neskaičiusi teksto. Tai buvo
man pirma proga išvykti į Vakarus.
Paryžiuje praleidau nepamirštamą
laiką.
Mano tėvai tuo metu buvo
v
Ženevoje, bet man nebuvo leidžiama
juos aplankyti".
"Greit aš pradėjau gauti geras roles
rusų filmuose ir pradėjau
pagarsėti.
Vaidinau filme
"Intergirl" ir pagrindinę rolę
"Autumn in Chernatova". Man
labiausiai patikusi rolė tuo
laiku buvo filmoje "Cynics",
paimta iš Marienhof novelės ir
draudžiamo sovietų laikais.
1992 metais aš buvau pakviesta
į Čikagą kandidatuoti į veikalo
"A slip of the tongue" rolę.
"Jiems reikėjo gerai angliškai
kalbančių žmonių iš skirtingų
kraštų. Londone gyvenantis
lietuvis režisorius mane
rekomendavo to veikalo
režisoriui anglui Simon Stokes.
Man pavyko gauti rolę ir to
veikalo pirmas pastatymas
įvyko Čikagoje 1992 metais.
Vėliau buvo perkeltas į
Londoną, ir čia, Shaftesbury
teatre, tęsėsi dar keturis metus"
- pasakojo Dapkūnaitė.
Sekančiais metais ji
susituokė su režisierium
Stokes. "Mes turėjome tik 10 dienų
medaus mėnesio Pietų Prancūzijoje ir
vėl išvykau į Maskvą filmuoti "Katia
Ismailova".
Tai užtruko tik du
mėnesius, o po to be pertraukos
filmuota "Burnt by the Sun"
"Pagaliau as sugrįžau j Angliją ir
pastoviai apsigyvenome Crouch End,
Londone".
Direktoriai buvo labai patenkinti
jos vaidyba ir kai kurios rolės (Cynics
ir Katia) buvo specialiai jai parašytos.
Filmuojant, Ingeborga yra pasižy
mėjusi nelaimingais atsitikimais, kas
nėra būdinga jos švelniai išvaizdai.
"Filmoje aš turėjau vairuoti brangų
greitlaivį ir užplaukiau ant kranto, jį
sudaužydama". Kitoje rolėje sudaužė
senovinį brangų ąsotį ir kitur uždėjo
šilkinius marškinius ant tik ką
nudažyto suoliuko.
Net, eidama
atsiimti laimėtą premiją, nuvertė visą
pirmą eilę tuščių sėdynių!
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Darbo Anglijoje ieškojęs lietuvis
pateko j areštinę
Tokiu pavadinimu straipsnį išspausdino ”Lietuvos Ryte” Nr. 17. Diva ZIMBLIENĖ
(Taip apgaudinėjami savo tautiečiai)
22 metų Ukmergės rajono
gyventojas Deimantas Keblas
jaučiasi apgautas
ir
kaltina
bendrosios Lietuvos ir Suomijos
įmonės "Vidira" direktorę Ireną
Silevičienę, paėmusią iš jo 600 JAV
dolerių.

Pažadėjo darbą Anglijoje
Pernai D.Keblas, turintis specia
lųjį vidurinį išsilavinimą ir vairuotojo,
mūriniko, dažytojo bei šaltkalvio
kvalifikacijas, norėjo. įsidarbinti už
sienyje. Pasiskelbęs laikraštyje "No
riu", ieškojo darbdavių arba tarpinin
kų, galinčių pasiūlyti darbą Vokieti
joje, Anglijoje ar kitoje šalyje.
"1995 metų rugsėjo 25 dieną
man j namus paskambino Irena pri
sistačiusi moteris ir pasiūlė darbą
Anglijoje. Ši ponia man pasiūlė
atvykti į Kauną, į Firmą "Vidire", kuri
yra įsikūrusi viešbutyje "Baltija",- pa
sakoja D.Keblas. Skambinusi moteris
sakė atėjus į firmą "Vidira" pasakyti,
kad "atvykau nuo irenos dėl darbo
Anglijoje.
D.Keblas į Kauną nurodytu
adresu nuvyko kartu su broliu Ginta
ru. Juos pasitikusi "Vidiros" direktorė
I.Silevičienė, anot D.Keblo, žadėjo
daug ir buvo labai maloni. Pasak jos,
spalio viduryje Londone darbdaviai
darbo ieškančius lietuvius nuveš j
nuosavus ūkius, fermas. Vidutinis
mėnesio atlyginimas - apie 1500 JAV
dolerių.
Po savaitės bedarbis ukmergiš
kis sumokėjo I.Silevičienei
pasiskolintus 600 JAV dolirių. Pasak
D.Keblo, motina užstatė kreditoriui
keturių kambarių butą, kuriame dar
gyvena brolis su šeima.
Man buvo paaiškinta, kad aš už
visas kelionės išlaidas apmokėjau,
gavau kelionės programą ir turiu
laukti išvykimo dienos,- sakė
D. Keblas.
I.Silevičienė, kaip teigė
D.Keblas, įteikė jam kasos pajamų
orderį Nr.410516, kuriame buvo nu
rodyta sumokėta suma - 600 JAV
dolerių.
Pasak D.Keblo, kelionės išvakarėse 1995 metų spalio 12 dieną - visi dvy
lika asmenų, vykstančių dirbti į
Angliją, buvo pakviesti j firmą ir
informuoti apie būsimą kelionę.

D.Keblas pasakė I.Silevičienei, kad
kelionei reikiamų 150-200 JAV
dolerių jis neturįs. Pasak šio vaikino,
firmos vadovė pažadėjo vaikinui
paskolinti tą sumą pinigų, kurią
būtina tu rėti Londono aerouosto mui
tinėje. Kitą dieną grupė iš Vilniaus iš
skrido j Londoną.

Turėjo tik 30 JAV dolerių
Kaip teigia ukmergiškis, nei Vil
niuje, nei atskridus į Londoną,
I.Silevičienė nepriėjo ir nepaklausė,
kiek grupės žmonės turi pinigų. Apie
problemas, kurios gali iškilti anglų
muitinėje, D.Keblas nežinojo.
Muitininkai Londono aerouoste
patikrinę D.Keblo krepšį, pilną
maisto, turimus pinigus 30 JAV
dolerių, šį lietuvį sulaikė. Buvo sulai
kytas ir kartu vykęs dvidešimtmetis
A. L.
Aerouosto imigracinės tarnybos
pareigūnas N.Shepherdas įteikė
D.Keblui pranešimą: "Prašėte leidimo
įvažiuoti į Jungtinę Karalystę kaip
lankytojas trims dienoms. Bet aš
abejoju, kad jūs, kaip tvirtinate, nuo
širdžiai siekiate įvažiavimo kaip
riboto laikotarpio lankytojas. Dar
daugiau, aš abejoju ar tuo
laikotarpiu jūs pajėgsite pragyventi iš
turimų lėšų nesikreipęs paramos j
visuomeninius fondus arba
neįsidarbinęs".
D.Keblas ir minėtasis A.L atsi
dūrė aerouosto areštinėje. Kitą dieną
ukmergiškis "Lietuvos avialinijų" lėk
tuvu buvo sugrąžintas j Lietuvą. O
A.L, pasiprašęs politinio prieglobs
čio, liko Anglijoje.
"Aš maniau, kad 30 JAV dolerių
ir iš namų pasiimto maisto trims
dienoms, viešint Londone, pakaks. O
paskui būčiau įsidarbinęs",- pasakė
vaikinas.

Vaikinui grąžino 600 litų
Kai I.Silevičienė grįžo iš Londono,
D.Keblas
kreipėsi
į "Vidira",
reikalaudamas sugrąžinti pinigus.
"Negana to, kad nejdarbino, dar ir
Londono
nepamačiau"kalbėjo
pirmą kartą į užsienį vykęs vaikinas.
Anot jo, I.Silevičienė jam grąžinusi
600 litų, jos teigimu - nepanaudotų
įdarbinimui.D.Keblo nuomone, to

kioms firmoms kaip "Vidira", turėtų
būti anuliuotos licenzijos teigti
turizmo paslaugas.
D.Keblas kreipėsi ir j Kauno
ekonominę policiją.

Kelionės tikslų nežinojo?
Kaip "Lietuvos Rytui" sakė bend
rosios Lietuvos ir Suomijos įmonės
direktorė I.Silevičienė, D.Keblo
kaltinimai yra nepagrįsti, nes jis dėl
savo kaltės nematė Londono, o tik
aerouosto areštinę.
"Mes už nepanaudotas kelionės
išlaidas grąžinome pakankamai
didelę sumą - 600 litų. Kiti pinigai
buvo panaudoti lėktuvo bilietams
(bilieto kaina - 1768 litai), iš anksto
buvo sumokėta už viešbutį. Mums tų
pinigų niekas negrąžino",- teigė I.Silevičienė.
Ji teigė negalinti sugrąžinti jau
panaudotų pinigų. "Domėtis, kiek
klientai vežasi pinigų, o tuo labiau
jiems skolinti aš neprvalau.
Instruktaže visi buvo supažindinti su
Anglijos imigracinės tarnybos
reikalavimais, kuriuose nurodyta, kad
kiekvienas atvykstantis turi turėti apie
60 JAV dolerių parai",- kalbėjo
’Vidiros" direktorė.
I.Silevičienė paneigė tai, kad j
Londoną jos suburta grupė žmonių
vyko ieškoti darbo. "Aš nežinau kokie
buvo D.Keblo kelionės tikslai",-teigė
Si moteris taip pat sakė, kad
neskaitanti laikraščio "Noriu",
nepažįstanti jokios tarpininkės
Irenos.
Priminus apie D.Keblui išduotą
kasos pajamų orderį, I.Silevičienė
pasakė: 'Taip, žinau,kad tai - nusikal
timas. Pats klientas prašė manęs
orderyje nurodyti doleriais",- sakė ji.
Paklausta, kuo baigėsi kelionė
kitiems vienuolika grupės narių,
tąkart vykusių į Angliją, ’Vidiros"
direktorė atsakė, kad visi, išskyrus
vieną,
paprašiusį
politinio
prieglobsčio, sugrįžo į Lietuvą.
"Mūsų pagrindinis darbo profilis
- įvežamasis turizmas, neatsisakyta
kelionių ir į užsienį, j Londoną",kalbėjo ’Vidiros" direlrtorė. Pasak
jos,- ’Vidira" užsieniečiams Lietuvoje
siūlo aktyvaus turizmo rūšį.
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Kuo vertinga bulvė ?
Iš 'Moteris" - Eglė Činskienė
Bulvė - antroji duona - j Europą
atkeliavo iš Pietų Amerikos XVI
amžiuje. Dar 1616 m. bulves kaip
retą valgį patiekdavo tik Paryžiuje
karaliaus stalui. Valstiečiai bulvę
praminė "velnio obuoliu" ir tik jėga
bei gudrumu pavyko priversti juos
auginti šį vertingą augalą. Lietuvoje
bulvės tapo kasdieniniu valgiu.
Bulvės labai maistingos ir turi
nemažai angliavandenių, mineralinių
medžiagų, vitaminų C, B 1, B 2.
Kaip gaminti bulves?
Gaminant bulves valgiui, svarbu
išsaugoti jų vertingąsias medžiagas.
Maistingiausios yra krosnyje kep
tos neskustos bulvės, o skustos - jei
verdamos garuose.
Bulves skusti patartina specialiu
skutikliu labai plonai, nes vitaminai ir
mineralinės medžiagos kaupiasi po
odele.
Nuskustos bulvės greitai kepa
mos ar verdamos, nes ilgai laikant
ore ar vandenyje jos praranda
vitaminą C.
Virimui bulvės dedamos į verdantį
vandenį ir verdamos ant vidutinės
ugnies uždengtame puode. Tinka
mai verdant bulves, galima išsaugoti
apie 80 proc. vitamino C.
Išvirusios bulvės nusunkiamos,
apdžiovinamos ir, uždengus dangte
lį, pakrato mos.
Bulvė ir sveikata
Gelsvose bulvėse daug karotino,
todėl jos ypač vertingos.
Bulvių sultys mažina kraujospūdį.
Trintomis žaliomis bulvėmis gydo
mi nudegimai, egzemos.
Bulvių garai palengvina kvėpavi
mą, sergant kvėpavimo takų
uždegimu.
Kosmetologai siūlo dėti maitina
mąsias bulvių kaukes, kurios tinka
sausai ar saulės nudegintai odai. Su
lupenomis išvirtos miltingos buĮvės
sutrinamos, įdedama grietinės. Šilta
košele lygiu sluoksniu tepamas
veidas.
Tarkuotų bulvių kompresai
padeda atsikratyti "maišelių"
paakiuose.
Bulvės - netinkamas maistas nu
tukusiems ir sergantiems cukralige.
Bulvė - pagalbininkė
Bulvių krakmolas - puiki standinimo medžiaga.

Bulvės padeda panaikinti pieno
rūgščių kvapą. Todėl pieno induose
patartina retkarčiais išvirti bulvių.
Pasmulkintos bulvių lupenos, su
maišytos su actu, druska ir karštu
vandeniu, - puiki butelių šveitimo
priemonė.
Vanduo, kuriame virė bulvės, turi
vertingų savybių. Juo galima plauti
rankas.
★ * *
Bulvių ir silkės apkepas
7-8
bulvės,
300
g.
šilkų,
svogūnas, 50 g. sviesto, kiaušinis, 2
šaukštai pyrago džiūvėsėlių.
Su lupenomis virtas bulves nulu
pame ir supjaustome griežinėliais.
Išmirkytas silkes išvalome, supjaus
tome gabaliukais. Svogūną su kapo
jame, pakepiname riebaluose ir su
maišome su silke. Į indą sluoksniuo
jame bulves ir silkę, ant viršaus
dedame sviesto, užpilame plaktu
kiaušiniu, apibarstome džiūvėsiais.
Kepame orkaitėje 10-15 min.

Kaip į nerimą reaguoja
...pilvas

paprastai nepriklauso nuo maisto,
bet kai kurie produktai gali ją
pabloginti. Todėl reikėtų vengti žalių
vaisių ir daržovių, miltinių gaminių,
krakmolingų
produktų
(žaliųjų
žirnelių, šviežios duonos). Patariama
valgyti daugiau ryžių, neriebios
mėsos, žuvies,sūrio.
Jei kankina spazmai, galima
išgerti antispazminių vaistų, bet
reikia žinoti, kad ji negydo ligos, o tik
laikinai apmalšina skausmą.
Nepatariama vartoti vidurius
laisvinančių vaistų. Užėjus nerimo
priepuoliams, gali padėti
raminamieji. Toks gydymas išveda
iš užburta rato, kai nerimas sukelia
skausmą pilve, o pilvo skausmas
didina nerimą.

Apie sveikatą - iš pirštų
atspaudų
Pirštų atspaudai ne tik atsako j
klausimą: "Kas tai padarė?" Jie gali
suteikti informacijos ir apie mūsų
sveikatą. Vainikinis (t.y. sudarytas iš
uždarų žiedų) pirštų atspaudų raštas
rodo, kad žmogų kamuoja didelis
kraujospūdis. Mat pirštų vingiai susi
formuoja dar prieš gimstant, bet
išsidėsto žiedais tik tada, kai gemalo
pirštų galiukai būna patinę. O tai
savo ruožtu byloja apie nenormalią
kraujo apytaką arba didelį
kraujospūdį. Šis ryšys, kurį nustatė
vieno Amerikos universiteto moksli
ninkai, dar kartą įrodo, kad padidė
jęs kraujospūdis būna įgimtas.

Pilvo skausmai, sulėtėjęs virškini
mas, vidurių pūtimas po valgio - tai
simptomai, rodantys, kad yra sutriku
si storosios žarnos veikla. Ši liga,
vadinama funkcine kolopatija, yra
paradoksali, nes tyrimai paprastai
nerodo jokio virškinimo trakto ar
žarnyno veiklos sutrikimo. Klasikinis
gydymas ne visada ligoniui padeda,
nes šį negalavimą paprastai sukelia
psichologiniai veiksniai. Visi žino,
Laimėnų šeimyninės šypsenos ir...
kad išgąstis gali sukelti viduriavimą.
Laimėnai - šeima, siekianti
O funkcinę kolopatiją sąlygoja šiek
tiek sudėtingesni veiksniai. Vienoje . Laimės ...
Felicija Laimėnienė klausia savo
Prancūzijos ligoninėje atlikti tyrimai
vyrą: - Felisiuk, kaip aš gražiau atro
parodė, kad funkcine kolopatija
dau: be skrybėlaitės ar be beretės?
susergama tada, kai ligonį apima
***************
nerimas, liūdesys, susirūpinimas.
Kai mano Felicijai skauda galvą,
Ligonis
skundžiasi
ir pilvo
ji ima dainuoti arijas, - sako Zigmas
skausmais, galvos svaigimu, širdies
Laimonas savo pažįstamam.
ritmo, kvėpavimo sutrikimais.
- Ir ką? Padeda jai?
Tokie negalavimai dažniausiai
- Ne ... Bet ji nori, kad ir aš su ja
apninka žmones, kurie savo susirū
kentėčiau ...
pinimą, prastą nuotaiką kompensuo
***************
ja dideliu fiziniu aktyvumu.
Tai
Laimėnai kažkada turėjo Žigulį.
moterys, negalinčios "nieko neveikti",
Vieną kartą jiems važiuojant j Garlia
ar pernelyg daug pareigų turintys
vą sprogo padanga. Zigmas susto
vyrai. Visus juos dažnai kamuoja ir
ja, o Felicija išlipa pažiūrėti.
nugaros skausmai.
- Žinai, mielasis, nieko blogo. Tas
Chroniški
žarnyno
sutrikimai
ratas plokščias tik iš apačios, o iš
turėtų būti gydomi kaip psichinė ir
šonų ir iš viršaus pripūstas.
funkcinė liga.
Ligonio būklė
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Zigmas Juras /Baltic Management
Co./ vyksta į Lietuvą.
Dėl tarpininkavimo įvairių reikalų
sutvarkime, prašome kreiptis iki šių
metų kovo 27-tos dienos............
11 London Lane, Bromley, Kent
BRI 4HB. .

Tel.0181 460 2592, Fax 0181 402 9403
PAGALBA LIETUVAI
’ Praeitame numeryje M.Barėniehės
straipsnyje "Pagalba Lietuvai" buvo
paminėta pašalpa, teikiama užjūrio
lietuvių.
Šį kilnų darbą atliko ir atlieka taip
pat ir Britanijos ' lietuviai. ’ Anot
M.Baronienės," pradžią padarė dr. S.
Kuzminsko įsteigtas T autinės Paramos
Fondas. Dabar plačią veiklą yra
išvystęs Lietuvos vaikams šelpti
Fondas Londone, kurio pagrindinė
darbuotoja yra H.Piščikienė"
"Dar yra Pagalbos Lietuvai
Fondas, bet visuomenė norėtų žinoti
detaliau, ką jis šelpė, ką jis rėmė.
Norėtume pamatyti spaudoje jo
apyskaitą".
Toliau tęsia: "Negalime užmiršti ir
Raudonojo Kryžiaus Fondo. Kaip
"Europos Lietuvyje" buvo rašyta,
aukos buvo renkamos net anglų
aludėse. Buvo surenkama daugiau
kaip 100 svarų per dieną. Būtų
malonu sužinoti ir daugiau apie šią
pagalbą Lietuvai".
Britų-Lietuvių Pagalbos Fondas
vaikams atsiuntė paskutiniu laiku
gautų aukų sąrašą:
XYZ Charitable Trust,London
£25,000
J.Liudžius,Bromley £100
B.Dobrovolskienė,
Headley Park £44
Po £20 : V.Jasaitis, Bedford;
V.Krasauskas, Pontefract;
P.Dunn, Dovercourt.
Po £10 : J.Seržin,Tadworth
B. Drevinskas, I n verness.
Fondo vadovybė nuoširdžiai dėkoja
už visas aukas. Visuomet laukėme
aukų, kokios bebūtų - didelės ar
mažos.
Prašome siųsti šiuo adresu:
21 The Oval, Hackney Road,
London E2 9DT
H.Piščikienė
Fondo sekretorė

laukia inkšto transplantacijos. Nelabai
VILNIAUS
UNIVERSITETO
seniai Lietuvoje pradėtos perifoninės
LIGONINĖ
PERGYVENA
dializės. Šiuo metu jomis gydoma 13
f
KRIZĘ.
:
ligonių. 1993. in. inkštų figomis
Lietuvos medicina pergyvena sun
sergantys žmonės susibūrė į asociaciją
kų periodą.. Nors kuriama daug naujų
"Gyvastis"..
: .
.....
reformavimo projektų, tačiau jų
Po nepriklausomybės atkūrimo j
įgyvendinimui trūksta pinigų.. Bet yra ■ Lietuvą pradėjo eiti labdara iš vakarų
ligonių, kurie negali laukti kada jų
šalių. Buvo siunčiami vaistai,
gyvybei palaikyti atsiras daugiau lėšų.
medicininė technika. JAV, Maltos •
Didelė grupė tokių ligonių - tai
ordinas, Vokietija, Danija padovanojo
sergantys lėtiniu inkstų nepakankamu
kemodializės aparatus. " Danai
padovanojo naujus - vandens valymo
mu. .. Jų gyvenimas • palaikomas
nuolatinėmis kemodializės procedūro
aparatus,
specialiai pritaikytus
mis. Pirma kemodializė Lietuvoje
Lietuvos vandeniui.
atlikta dar 1969 metais. 1970 metais
Dializės procedūros yra labai
padaryta pirmoji inksto persodinimo
brangios. Šiuo metu visas išlaidas paoperaciją. Šiuo metų Lietuvoje veikia ; dengia valstybę Tačiau.. labai trūksta
16 kemodializės centrų, kuriuose
vaistų, technikos, tvarsliavos. Lietuvos
dializuojama apie 200 ligonių. Nuo
gydytojai ir ligoniai būtų labai dėkingi,
1970 metų Lietuvoje atlikta virš 800
jei Anglijoje atsirastų žmonių galinčių
inkstų transplantacijų.
padėti.
Dabar Lietuvoje gyvena 200
Kontaktą galima užmegsti šiuo
žmonių su persodintu inkstu, iš kurių
adresu: gydytoja Rena Šidlauskienė,
2 yra gyvi jau 21 metus.Lietuvoje 1995
Vilniaus miesto universitetinė

BALTIC MANAGEMENT CO.
Finansinių ir teisinių reikalų planavimas
Patariame ir sudarome palikimus.
Atliekame testamento vykdytojo pareigas.
Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas.
*
Administruojame ir parduodame nejudamą turtą Didž. Britanijoje.
Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems į Lietuvą.
Taupytojams mokame nuošimčius susitarta valiuta
ir jų pageidaujamu adresu.
*
Santaupos yra garantuotos nejudomu turtu Didžiojoje Britanijoje.
Patariame ir tarpininkaujame norintiems įsigyti įvairių Vakarų
bendrovių investments trust, unit trust akcijų!
•

PARVEDAME Į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS
TUOJAU GAVĘ UŽSAKYMĄ / Išmokame į rankas/.
PERVEDIMO MOKESTIS 3% plius 15 sv.(pristatymo
ir iškeitimo į pageidaująmą valiutą mokestis).
Už didesnius nei 2000 sv. pervedimus NUOŠIMTIS TIK
Sutvarkome teisinius, finansinius ir kitus klausimus su
Didžiosios Britanijos valdžios įstaigomis.

2%

BALTIC MANAGEMENT CO.
(Z. Juras, A. Juras)
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England

m. rudenį pirmą kartą atlikta inksto
transplantacija, kai savo inkstą sunkiai
sergančiai žmonai atidavė vyras.
Lietuvoje kasmet apie 150 žmonių

ligoninė, kemodializės skyrius,
Antakalnio 57,
Vilnius, 2040,
Lithuania.
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Lietuvių Kronika
Spaudai aukojo:

20.00 sv.
40.00DM
10.00 sv.
10.00 sv.
10.00 sv.
10.00 sv.
5.00 sv.
5.00 sv.
5.00 sv.
5.00 sv.
5.00 sv.
5.00 sv.
5.00 sv.
5.00 sy.
5.00 sv.
5.00 sv.
5.00 sv.

O.S.Žilinskas
E.Tessnau
J.Petrėnas
kun.V.Kamaitis
V. Žemaitis
B.Gailiūnas
J.Ashbourne
K.Drungilas
P. Žukas
A.Surblys
P. Miliauskas
B. Banys
A. Kasparavičius
P.Mulerickas
J.Kunigiškis
J. Plepys
V.Remeikis

Primename skaitytojams,
kad
skelbimus
turite atsiųsti
mažiausiai trys savaitės prieš skel
biamą įvykį. Turite nepamiršti,
kad laikraštis yra dvisavaitinis.

SODYBA

Š.m.vasario 18 d. Sodybos skyrius ruo
šia VASARIO 16-TOS MINĖJIMĄ
Minėjimas prasidės 11 vai.
pamaldomis už Lietuvą.
3 vaL po pietų įvyks skyriaus narių vi
suotinis susirinkimas, kurio metu bus
renkami valdomieji organai ir atstovai
j visuotinį DBLS ir LNB suvažiavimą.
Visi nariai kviečiami dalyvauti.
Skyriaus valdyba

♦

*

*

NOTTINGHAMAS
Š.m. vasario mėn.24 d. DBLS Nottinghamo skyrius ruošia:
VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMĄ
Minėjimas įvyks latvių klubo patalpo
1A Standhill Road, Carlton, Nott’m.
Minėjimo pradžia 17.00 val.( 5 vai.
vakare).
Minėjimas bus šeimyninio pobūdžio su
užkandžiais ir kavute.

Sk-Valdyba

MANČESTERIS
DBLS skyriaus susirinkimas
Š.m. kovo mėn. 23 d., šeštadienį, 6 vai.
vakaro DBLS Mančesterio skyrius
šaukia MLSoc.klube, 121 Middleton
Road, nr.Crumpsail, Mančester M8
4JY /tel.0161 740 5039/, metinį narių
susirinkimą, kuriame valdyba ir
revizijos komisija padarys pranešimus,
bus nagrinėjami skyriaus reikalai ir
renkama valdyba šiems metams ir
atstovas į DBLS suvažiavimą
Londone.
Narius prošome būtinai dalyvauti.
Skyriaus valdyba
* * *
v
Sv.Kazimiero minėjimas

Š.m. kovo 9 d., šeštadienį, 6 vai.
vakaro MLK bendrija rengia MLSoc.
klube Šv.Kazimiero minėjimą.
Paskaitą skaitys V.Bernatavičius. Bus
ir meninė dalis.
Kviečiame dalyvauti visus.
Rengėjai

UŽUOJAUTA
Doc.prof. Emilijui
Vaineikiui
mirus Kaune,
jo broliui Henrikui
Vaineikiui
ir artimiesiems gilią
užuojautą reiškia
Mančesterio Lietuvių
Bendruomenė
DERBY
Pranešame, kad š.m. vasario
mėn..25d.,sekmadienį, Derby skyrius
rengia
VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMĄ
Minėjimas įvyks ukrainiečių klubo
patalpose, 27 Charnwood Street,
Derby, 2.00 vai. po pietų. Po
minėjimo įvyksta skyriaus narių
metinis SUSIRINKIMAS.

Susirinkimo eigoje, be kita ko bus
renkami skyriaus valdomieji organai ir
atstovas į metinį S-gos ir B-vės
suvažiavimą. Be to bus aptarti įvairūs
skyriaus ir kiti lietuviški reikalai.
Visus narius, akcininkus ir svečius
maloniai kviečiame į minėjimą ir
susirinkimą gausiai atsilankyti.
Susirinkusieji bus pavaišinti kavute ir
kitais skanumynais.
Skyriaus valdyba

♦

*

*

ŠKOTIJA
Kelionė į Kryžių kalną.
Škotijos lietuviai š.m. gegužės mėn.
18d. ruošia ekskursiją į Lietuvą
pašventinti jų pastangomis Kryžių kal
ne pastatytą kryžių.
Skrisime iš Glasgow lėktuvu į
Londoną, iš Londono į Vilnių. Grįši
me po dviejų savaičių, t.y.birželio 1 d.
Jeigu kas norėtų prie ekskursijos
prisidėti, kuri bus labai papiginta
kaina, prašome kuo greičiau kreiptis
šiuo adresu: J.BIue, New Steventson,
Motherwell, Lanarkshire, Scotland
arba tel.01698 832357.

* * *

PAMALDOS
Derbyje , Bridge Gate vasario 17 d.,
14.00 vai.
Nottinghame, Židinyje vasario 25 d. ir
kovo 10 d., 11.15 vai.
Birminghame, Šv.Onos vasario 25 d.,
14.30 vai.
Coventryje,Šv.Eizbietos kovo 3d.,
14.00 vai.
Leamington Spa, Šv.Petre kovo 3d.
16.00 vai.
Mančesteryje vasario 25.d., 12.30 vai.
Bradforde kovo 3 d., 12.30 vai.
Eccles kovo 11 d.,12.15 vai.
Londone, Lietuvių Šv.Kazimiero
bažnyčioje,
Pamaldos sekmadieniais: 9 ir 11 vai.
Artimiausia požeminė stotis:
Bethnal Green centrinė linija.
Autobusai iš miesto centro:26, 48, 55.

