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Lietuvių Namų Londone pardavimo problemos 
ir ko mes siekiame

Po Kensingtono savivaldybės 
priverstino Lietuvių namų uždarymo, 
painformavus Londono vietines pirki- 
moįiardavimo agentūras, nors ir nebuvo 
pasirašyti įgaliojimai nei su viena 
agentūra, bet tuojaus kaip amaras 
užplūdo Lietuvių namų pirkėjai.

Mūsų žiniomis jų buvo 18. Namų 
apžiūrai busimieji pirkėjai ateidavo 
kartu su statybos srities specialistais, šie 
įvertindavo namų stovį, dabartinę vertę, 
kokiam tikslui namų panaudojimas būtų 
tinkamas, kiek kainuotų pertvarkymas ir 
kiek pirkėjas už juos gautų pertvarkius.

Tai toks yra sutrumpintai įvertinimo 
kriterijus namų pirkėjui. Pasiūtymai 
buvo nuo 800,000 svarų iki 1.7m. svarų. 
Sužinoję prašomą kainą, daugiau kaip 
pusė tyliai be pasiūlos pasitraukė iš 
rinkos. Buvo tepalikę septyni ’rimti’ 
varžovai Pasiūlymus jiems buvo 
nurodyta nukreipti raštu mūsų 
advokatams ’for consideration’. Po 
Nottinghamo suvažiavimo LNB-ves 
direktorių valdyba, matydama, kad 
daugiau pirkėjų neatsiranda pagal 
pardavimo/pirkimo tvarką, advokatui 
davė nurodymą sausio 22 d. pranešti 
daugiausia pasiūlusiam pirkėjui (1.7 m. 
svarų), kad jo sąlygas priimame ir 
sutartį paruoštus suteiksime jiems 
Lietuvių namų dokumentaciją.

Tuo pačiu valdyba, pagauta gal per 
didelio optimizmo, griebėsi ieškoti 
pirkimui kito namo. Įgalioti valdybos, 
E. Šova ir K. Tamošiūnas vaistė 
agentūrų duris ir apžiūrinėjo parduo
damus namus, kurie atitiktų mūsų 
bendruomenės reikalavimams. Ši 
ieškojimo patirtis parodė, kad kuo toliau 
nuo Londono centro, tuo namai pigesni, 
o kaina priklausė nuo namo metinių 
pajamų ir jo panaudojimo.

Grįžus vėl prie Liet namų parda
vimo, iš buvusio didelio optimizmo, 
mūsų perdėtos viltys greitai užgeso, 
gavus pranešimą iš advokato, kad 
pirkėjas negavęs Savivaldybės sutikimo 
Liet namų kitam panaudojimui, atsisakė 
nuo pirkimo. Po to nutarėm pasiūlyti 
antram pirkėjui, kuris buvo pasiūlęs 1.5 
m. svarų, bet ir tas susidūręs su ta pačia 
problema kaip ir pirmasis - atvėso nuo 
pirkimo. Dabar jau trečio pirkėjo 
rankose - laukiam iš jo atsakymo.

Su Lietuvių namais problema yra 
ta, kad jie jau mūsų buvo anuo metu 

nupirkti kaipo 'Multiple Residential 
Occupation’ naudojimui. Spalio 3d. 
bendrame posėdyje su Kensingtono 
Savivaldybe, mums buvo duotas įspėji
mas, kad jie priešinsis reikalavimui 
pakeisti kitam namo panaudojimui.

Pirkėjai nesuinteresuoti pirkti su 
dabartiniu namų panaudojimu, nes 
šiame naudojime jiems nėra pelno. 
Kyla klausimas ar mūsų 'Founding 
Fathers’ jau tuomet juos pigiai nupirko 
tik dėl to, kad kiti pirkėjai susidūrė su 
tomis pačiomis panaudojimo 
problemomis ir jų nepirko? Kaip 
atrodo šiuo metu, Liet. namų 
pardavimo problema yra ’pakibusi ore'.

Ką reikėtų daryti, kad išeitume iš 
šios nelemtos padėties ir nebūtume 
priversti namus parduoti už pusę kainos, 
prarasdami dalį sunkiai įsigyto 
bendruomenės turto? Neturėdami 
savo financinių rezervų namams 
atremontuoti ir negaudami paskolos iš 
Banko, kurios minimalumas būtų apie 
400,000 svarų, kad įvykdžius remontą 
pagal Council reikalavimus (W.I.D. 
Notices), Banko apskaičiavimu mes 
negalėtume tiek uždirbti, kad galėtume 
jiems skolą grąžinti.

Sąryšyje su mūsų nesėkme dėl Liet 
namų pardavimo, nukreipėme 
pasiskundimąKensingtono savivaldybei, 
kad dėl jų užsispyrimo neleisti Liet 
namų kitam panaudojimui, tai 
apsunkina namų pardavimo galimybę.

Bandome ištirti, ar savivaldybė 
nesutiktų remontą atlikti palaipsniui - 
kelių metų laikotarpyje. Tokiai 
galimybei esant mes galėtume pasilikti 
L. namus ir, paėmę paskolą iš banko, 
kurią bankas mums buvo pasiūlęs 
anksčiau sumoje 150,000 svarų, 
galėtume pradėti remontą labai greitai, 
pagal tą patį planą, kurį ruošėmės daryti 
prieš Savivaldybei uždarant namus.

Jeigu šitas nepavyks, tuomet mums 
tepaliks viena galimybė: reikalauti iš 
Savivaldybės pakeitimo namų 
panaudojimui Žinoma, tą turėtume 
daryti su patyrusiu planavimo išgavimo 
srityje ekspertu.

Atmetus Savivaldybei mūsų 
prašymą, turėtume būti pasiruošę eiti į 
teismą iki galo. Bet irgi nėra garantijų, 
kad tokį leidimą gausim. Šitas 
pareikalautų daug laiko ir nemažai 
financinių išlaidų ir pastangų.

Nedžiuginančios ir mūsų ateities 
perspektyvos

Mes turime atsižvelgti į tai, kad mūsų 
bendruomenė Britanijoje sparčiai mažėja 
ir tuo pačiu vis sunkėja galimybės surasti 
tinkamus žmones į valdybas, organizacijas 
ir ekonominius vienetus. Šio viso 
akivaizdoje, verčia mus rimtai susimąstyti 
dėl mūsų bendruomenės Britanijoje 
veiklos plano ateičiai ir išnagrinėti giliau 
sekančius klausimus.
Ar mes pajėgsime išlaikyti du 
ekonominius vienetus? Ar tai nenuvestų 
dar j didesnį nuosmukį, o gal j galutinį 
bankrotą? Tad turime pasimokinti iš 
dabartinės nelemtos padėties ir neturime 
pakartoti praeities klaidų, kurios, deja, per 
ilgą tėkmės laiką pasidarė mums 
’klasikinės’. Pavyzdžiui, renkant žmones į 
valdybą daugiau nusveria, ar jis yra vieno 
ar kito pirmininko valdyboje bloko šali
ninkas, negu jo naudingumas valdyboje, 
kaip kad parodė netolima mūsų patirtis. 
Šitokio pasirinkimo metodika neabejotinai 
prisidėjo prie mūsų dabartinių problemų. 
Todėl yra ne tik atstovų, bet ir visos 
valdybos pareiga įvertinti pasiūlyto 
kandidato į valdybą tinkamumą, prieš jį 
išrenkant
Taip pat spręsdami Lietuvių namų 
klausimą, mes turime atsakyti į sekančius 
klausimus:
a. Kokią veiklą mes pajėgsime Britanijoje 
toliau tęsti?
b. Kokie bus tos veiklos poreikiai? 
aKur turėtų būti tos lietuviškos veiklos 
centras - Londone, Headley Parke, ar 
vidurinėje Anglijoje?
d. Kokia turėtų būti to lietuviško centro 
sudėtis, funkcijos ir paskirtis, ir ar jis 
tarnautų Britanijos lietuviams, 
atvykstantiems iš Lietuvos, ar abiems?
e. Kur tas centras turėtų . geresnes 
ekonomines sąlygas ne tik pats išsilaikyti, 
bet ir finansuoti mūsų veiklą?
Tik atsakius į tuos klausimus, galėsime 
pilniau suprasti ko mes siekiame ateičiai 
Ir neužmirškime, kad valdyba yra 
įpareigota apsaugoti Bendrovės turtą, 
todėl valdybos pareiga ištirti visas 
galimybes, kaip išvengti dabartinio turto 
praradimo ir užtikrinti jo egzistenciją 
ateičiai Todėl valdybos laukia sunkūs 
sprendimai, nuo kurių priklausys tolimesnė 
mūsų veikla Didž Britanijoje.

K Tamošiūnas 
LNB-vės pirmininkas
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Dabartinė padėtis Lietuvos politikos 
viršūnėse

Buvusio Sąjūdžio pirm, istoriko Juozo Tumelio nuomonė, pareikšta vasario 16-tąją per radiją.
Vasario 16-tąją Nepriklauso

mybės aikštėje, prie Seimo buvo 
pakeltos vėliavos, nuskambėjo trijų 
Baltijos valstybių Himnai.

Sį minėjimą aikštėje žadėjo 
sutrukdyti apvilti subankrutavusių 
Lietuvos bankų indėlininkai. Pake
liant Lietuvos, Estijos ir Latvijos vė
liavas, rimtį saugojo būrys 
policininkų su guminėmis lazdomis, 
tačiau pačių indėlininkų nesimatė.

Vakar jie iš 17-kos miestų bei ra
jonų susirinko Nepriklausomybės 
aikštėje jau pirmą valandą ir ketino 
piketuoti per naktį, iki šios dienos 
pirmos valandos, tačiau Vilniaus 
savivaldybė rengimo leidimą jiems 
davė tik iki vasario 15 dienos 11 
valandos. Indėlininkų susirinko 
mažiau negu buvo tikėtasi, o piketas 
ištirpo dar iki vakar dienos vakaro.

Vasario 16-tosios proga per 
Vilniaus radiją kalbėjo buvęs 
Sąjūdžio pirm. Juozas Tumelis.

Čia yra jo nuomonė apie šiuo 
metu esančią politinę padėtį 
Lietuvoje:

"Premjeras, be perstojo kalbė
jęs apie Lietuvos ūkio stabilizaciją 
ir kilimą LDDP valdymo laikais, 
atstatydintas.

Partijos pirmininko atsistatydini
mui prireikė laiko. Prezidentas net 
skandalo įkarštyje tvirtino, kad 
valdžios keitimas žalingas. LDDP 
frakcija Seime beveik vienbalsiai rei
kalavo premjerą palikti. Tačiau nus
prendus, kad partijos labui šioje 
situacijoje kitos išeities nėra - jau 
giedamos šios partinės operetės 
arijos. Skandalas blėsta, nors jis 
nubangavo iki Londono ir Čikagos.

Kalbama, kad j Londoną bus 
pasiųstas ex-premjeras - taip Lietuva 
kuria gerą savo įvaizdį užsienyje.

Partijos ateitimi susirūpinęs ir 
Prezidentas. Ne tik todėl, kad tai jo 
partija, kad tos partijos remiamas jis 
tapo valstybės pirmuoju asmenim!. 
Sumanius prezidentauti dar vieną 
kadenciją ir nuvainikavus Šleževičių, 
stovykloje kito kandidato nebūtų ir 
partija turėtų jį palaikyti. Todėl 
išmestas, būtent toks, partijos 
gelbėjimo ratas. Pasigraibstymas 
krėstelėjo visą Lietuvą. Jis juo labiau 
sureikšmėjo, prisiminus, kad rudenį 
baigiasi Seimo kadencija ir

Prezidentas netrukus skelbs rinkimų 
datą.

Kaip šis skandalas paveikė ir pa
veiks rinkėjų apsisprendimą? Ar 
LDDP pavyks valdžią išlaikyti savo 
rankose?

Nors "Diena" ir "Gairės" vaizduoja 
ex-premjerą kaip nesuprastą ir 
neteisingai menkinamą uolų partijos 
ir valstybės sargybinį, tačiau LDDP 
gretas trukšmingai apleidžia net jos 
reformatoriai, kūrėjai.

Tiek elgetų miesto gatvėse 
tebūta tik pokario ir LDDP laikais.

LDDP tariamą silpnumą būsimų 
rinkimų akyvaizdoje jau liudytų 
gyventojų apklausos, pagal kurias, 
jeigu rinkimai vyktų dabar, ši partija 
gautų vos 10-15% balsų. Iki rinkimų 
dar daugiau kaip pusmetis. Daug 
kas bus pamiršta, užglaistyta, 
iškreipta.

LDDP kuriam laikui neteko kelių 
svarbių savo propagandos svertų. 
Sena melodija, pučiama ta pačia 
dūda, kad dešinioji Aukščiausios 
Tarybos valdžia pakirtusi ūkį, po 
bankų skandalų, valdžios korupcijos 
ir trijų metų valdžioje, skamba vis 
juokingiau. Tačiau LDDP bando 
naują, lyg ir logišką iki rinkimų, 
politikos nesėkmių pateisinimą: 
nauja vyriausybė, kebli situacija. 
Luktelėkite - viskas bus gerai. Deja, 
prieš rinkimus gali nebūti iš ko 
pabarstyti numanomų saldainių.

Ir vis dėlto LDDP dar tebeturi 
tvirtą savo palaikytojų būrį visuose 
gyventojų sluoksniuose: nuo akade
miko iki šlavėjo; nuo "adolfui" litaniją 
giedančio dvasiškio iki politikos 
pusėn seniai nusispjovusio piliečio, 
atmenančio, kad socializmo laikais 
jam buvę geriau. Už LDDP balsuos 
ne tik tradiciniai jos šalininkai, bet ir 
nemaža dalis tų, kuriems šiandieninė 
valdžios politika ir vertikali, kitaip 
tariant, piramidinė visuomenės san
dara labai patogi.

Anąsyk autobuse dviese svarsto 
Premjero reikalus ir nutaria:
- Nekvailas vyras buvo, mokėjo kom
binuoti, tik galėjo būti atsargesnis.

Kitų komunistinių kraštų 
visuomenės daug kuo panašios. 
Jose netolima praeitis geresnė už 
ateitį. Štai Lenkija, Prezidento 
rinkimų išvakarėse viešumon iškėlė 

kairiojo kandidato apsimelavimus, 
korupciją, jo bendražygio Premjero 
santykius su KGB ir visa tai 
nepaveikė rinkėjų.

Derėtų prisimint: ir Lietuvos 
spaudą Seimo bei Prezidento rinki
mų išvakarėse.

Vienu žodžiu LDDP dar gali 
atgauti kvapą ir kartu su savo 
satelitinėmis partijomis ir grupuotė
mis per būsimus rinkimus surinkti 
pakankamai balsų.

Tad apie jų galutinę kompromi
taciją kalbėti dar būtų anksti.

Švytuoklė neišvengiamai 
kryps-ta dešinėn - tai neabejotina. 
Tik nežinia, ar LDDP atostogų bus 
paleista jau šiemet ar 98-taisiais ar 
tik 2000-siais.

Dešinioji pusė pasiekė tik 
pusiausvyros".

Lietuvos skolos Rusijai 
didėja

Vilnius. (BNS) Liet.Aidas nr.16. 
Bendrovės "Lietuvos dujos" skola 
Rusijos koncernui "Gazprom" sausio 
mėnesį dar padidėjo, tačiau kol kas 
jis negrasina nutrauksiąs dujų tieki
mo Lietuvai.

Bendrovės komercijos direkto
rius Vidmantas Čepukonis sakė, kad 
iki vasario 1 dienos būtina sumokėti 
bent dalį skolos, kitaip Rusijos 
dujininkai gali imtis sankcijų.

Sausio 22 dieną "Lietuvos dujų" 
skola "Gazpromui" buvo 27 milijonai 
JAV dolerių, o sausio 8 dieną - 21.8 
milijonai dolerių.

Kitiems dujų tiekėjams "Lietuvos 
dujos" skolingos dar apie 18 mln. 
dolerių.

V.Cepukonis BNS koresponden
tui sakė, jog atgavus maždaug 29 
mln. dolerių skolą iš energetikų, su 
tiekėjais pavyktų bent iš dalies 
atsiskaityti. Tačiau "Lietuvos energija" 
-pagrindinė dujų užsakovė - dėl 
vartotojų įsiskolinimų moka tik apie 
vieną trečdalį reikiamos sumos.

A.Gricius Strasbūre. (BNS). Lie
tuvos delegacijos Europos Tarybos 
ParlamentinėjeAsamblėjojevadovas, 
Seimo užsienių reikalų komiteto pirm 
pavad. Algirdas Gricius šiems me
tams išrinktas ET PA vice-prezidentu.
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Marijampolėje gavę butus tautiečiai į tėvynę
neskuba

Larisa Trofimova 1991 metais 
buvo įrašyta į Marijampolės miesto 
savivaldybėje sudarytą grįžtančių 
politinių kalinių ir tremtinių eilę 
butams gauti.

1994 metų lapkričio mėnesį jos 
keturių asmenų šeimai buvo skirtas 
gerai įrengtas dviejų kambarių 
butas miesto centre, naujame 
prestižiniame name. Tačiau 
Primorjės krašte, Nachodkoje, 
gyvenanti L.Trofimova į 
Marijampolę nėra grįžusi ir dabar. 
Iš pradžių ji miesto savivaldybei 
rašė laiškus ir prašė palaukti, kol 
vaikams baigsis mokslo metai, 
paskui žadėjo grįžti j Lietuvą dar po 
pusmečio. Už nemokamai gauto 
buto eksploatavimą, komunalines 
paslaugas ir nuomą kurį laiką 
mokėjo L.Trofimovos giminaičiai. 
Dabar už šį butą nemoka niekas.

Marijampolėsmiestosavivaldy- 
bės miesto ūkio skyriaus 
ekonomistė Birutė Domarkienė 
pasakojo,kad dabarMarijampolėje 
grįžtančių politinių kalinių ir 
tremtinių sąraše yra 16 šeimų. 
L.Trofimova - ne vienintelė, kuriai 
Lietuvoje gautas butas tikrai nėra 
labai reikalingas.

Sverdlovske gyvenantis V. Arti- 
šauskas, į šią eilę paskubėjęs 
įsirašyti vienas iš pirmųjų, grįžti į 
tėvynę irgi neskuba. Neseniai 
miesto savivaldybei jis pranešė, jog 
pageidautų ne buto, o jo vertės 
pinigų.

"Ši eilė buvo sudaryta pagal 
prašymų pateikimo laiką. Mums yra 
žinoma, kad žmonėms, kurie 
kreipėsi vėliau, butai yra tikrai 
reikalingesni negu kai kuriems eilės 
priekyje esantiems", -sakė 
B.Domarkinė.

Jos nuomone, sprendžiant 
grįžtančių į tėvynę tautiečių 
problemas daug pasitarnautų 
laikinieji namai, kuriuose grįžusieji 
galėtų pagyventi, kol gautų butą. 
Tuomet butas būtų skiriamas tik 
toms šeimoms, kurioms jo reikia.

Ir Marijampolėje tarp į šią eilę 
įrašytų žmonių jau yra tokių, kurie, 
jau grįžę į Lietuvą, neturi kur 
gyventi, bet jiems skirto buto dar 
teks palaukti, nes jų pavardės nėra 
sąrašo pradžioje.

Marijampolės miesto bendro-

Liucija Burbienė (Liet 
joje butų eilėje dabar įrašytos 1326 
šeimos. Joms savivaldybė gali 
pasūlyti statyti kooperatinį butą už 
savo pinigus arba skirti lėšų butui 
nusipirkti tam suteikiant lengvatinį 
kreditą su 5 procentų metinėmis 
palūkanomis. Dar beveik du šimtai 
šeimų yra socialiai remtinų asmenų 
butų laukiančiųjų eilėje.

Norinčių statytis kooperatinius 
butus Marijampolėje labai mažai - iš 
kooperuotų lėšų statomame ir tuoj 
užbaigiamame daugiabučiame name 
ir dabar yra 10 laisvų butų.

Kooperatinį butą, pasak 
ekonomistės butų klausimais 
V.Šukienės, savivaldybėjo pageidau
jančiam gali pasiūlyti tuoj pat.

Tačiau turitys pinigų žmonės 
mieliau perka jau įrengtus 
parduodamus butus negu statosi 
kooperatinius. Statytis butą kainuoja 
beveik dvigubai brangiau.

Šiais metais Marijampolės 
savivaldybė apsirūpinimo gyvena
muoju plotu kreditams iš šalies 
biudžeto paprašė 2 milijonus litų. 
Vis daugiau marijampoliečių nori 
gauti tokius kreditus butams ar 
namams pirkti. Juos gali gauti 
žmonės įrašyti į butų eilę.

Tačiau ekonomistė butų 
klausimais pasakoja, jog žmonės, 
turėdami teisę įsigyti net dalį namo 
arba trijų-keturių kambarių butus 
(vienam šeimos nariui gali tekti 18 
kv. metrų gyvenamo ploto), ima 
kredito lėšų tik tiek, kad nusipirkti 
vieno kambario butą arba kambarį 
bendrabutyje.

Pasak specialistų, kreditų reikia 
tiems, kurie jau juos imdami 
nerimauja, kaip šitiek pinigų reiks 
grąžinti.

Pasak savivaldybės darbuotojų, 
laisvų butų mieste mažėja, nes naujų 
namų beveik nestatoma. Todėl 
parduodamųjų butų kainos Marijam
polėje, dabar kelis kartus mažesnės 
nei Viniuje ar Kaune, turėtų didėti.

Marij ampolės meras A. Žvaliaus
kas viename paskutinių valdybos 
posėdžių pateikė svarstyti ir kitą su 
butais susijusią problemą: 
gyventojai, gavę butus naujame 
name, nesikelia į. juos dabar, o 
laukia pavasario. Niekada nebuvo 
tokių kuriozų kaip dabar - gyvento
jai atsisako įsikelti į butus, kurių

Rytas Nr.25.)
taip laukė,-sakė meras. - Žmonės 
teisinasi, jog nenori mokėti už butų 
šildymą".

Už namui teikiamą šilumos 
energiją priversta mokėti 
savivaldybė.

Sanatorijų žlugimas
Ištrauka iš "Vartai" Nr.17.
"Palangos Žuvėdros" sanatorijo

je, turinčioje 200 vietų, yra gydomi 
pensininkai, tačiau sanatorijos 
likimas nėra tikras.

Jos direktorius Romualdas 
Valanti n as pasakoja, kad 
sanatorijoje pensininkų gydymą 
kompensuoja Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdyba, kuri 
sanatorijai dar už praėjusius metus 
yra skolinga daugiau nei 100 tūkst. 
litų. "Palangos Žuvėdra" negali atsis
kaityti su vandens, energijos 
tiekėjais. Už maisto produktus 
sanatorija ūkininkams jau skolinga 
15 tūkst. litų. Direktorius neatmeta 
galimybės, kad sanatorija gali būti 
priverstas uždaryti.

"Sanatorij as ir sanatorijų gydymą 
galima būtų išgelbėti,-sakė 
direktorius, jeigu būtų nors menkų 
garantijų, kad iki kovo 1 dienos 
gydymo įstaiga sulauks priklausančio 
finansavimo ir paaiškėtų "Litimpeks" 
banko, kuriame yra užšaldyta 
sanatorijos sąskaita su 100 tūkst. 
litų, likimas

Antrosios Palangos sanatorijos 
"Jūratė" vyriausias gydytojas Liudas 
Saldūnas pasakojo, jog besigydan
tiems pensininkams nepasakojama, 
jog jiems gali tekti išvažiuoti iš 
Palangos anksčiau.

Tačiau iš 300 vietų dabar užimta 
tik 70 - sanatorija priima tik 
atvykusius iš toliau.

Pensininko maistui sanatorijoje 
skiriama vos 7 litai į dieną. 
Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba "Jūratei" taip pat 
skolinga daugiau kaip 200 tūkst. litų, 
sanatorijos elektros, vandens, dujų 
tiekėjams daugiau kaip 70 tūkst. litų. 
L. Saldūnas sakė, kad elektros 
tiekėjai nustatė 10 dienų terminą, 
per kurį privalu padengti skolas, 
kitaip nebebus tiekiama elektra.

Jeigu nebus atnaujintas finansa
vimas, sanatoriją teks uždaryti.

3



MUZA RUBACKYTĖ
NEPAPRASTO TALENTO PIANISTĖ

Ištrauka iš "LAIMA” 1996 sausio ld. Pašnekesiai su Rita Jackute.
Mūza Rubackytė - Profesorė Lietuvos 
Muzikos Akademijos, Profesorė 
Europos Konservatorijoje Paryžiuje, 
Laureatė tarptautinių fortepijoninių 
konkursų Vilniuje, Tallinn, All-Union, 
Budapešte (Liszt Bartok) ir Paryžiuje 
(Grands Maitres Francais).

Besidomintiems muzika Mūzos 
Rubackytės vardas ir be titulų daug ką 
pasako - tai savito talento pianistė, 
priverčianti salę atsistoti vidury kon
certo, dabar gyvenanti Paryžiuje ir te
begarsinanti Lietuvos vardą pasaulyje.

Kaip atėjote j muziką?
Taigi gimiau ir augau šeimoje, 

kurios net keturios kartos buvo 
muzikantai. Groti pradėjau namuose, 
paaugusi - M. K. Čiurlionio meno 
mokykloje, kurioje ir mama, ir teta 
dirbo dėstytojomis.

Dalyvaujate kaip žiuri narė M. K 
Čiurlionio konkurse. Ką Jums reiškia 
šis vardas?

Man, kaip muzikantei, M. K. 
Čiurlionis yra visų pradžių pradžia. Jo 
kūryba - mano kalba, kuria šneku nuo 
vaikystės. Po mano įgrotų dviejų 
kompaktinių diskų su M. K. Čiur
lionio fortepijonine muzika, jį atrado 
visas pasaulis. Šiais laikais, kai atsive
ria vis daugiau langų ir durų, mes lie
tuviai galime didžiuotis, kad turime šį 
kompozitorių.

Su kokiomis įžymybėmis teko 
muzikuoti, kokiose šalyse pabuvoti?

Apie prancūziškų šlagerių atlikėją 
Patriciją Kas yra girdėję daugelis 
lietuvių. Klasikinės muzikos pasaulyje 
viskas yra daug sudėtingiau. Lietuvą 
aplenkia didžiųjų muzikantų gastrolių 
maršrutai - ji vis dar provincija. Pa
vardės garsios Europoje dar nieko 
nesako lietuviškai auditorijai O mano 
pačios koncertų geografija prasiplėtė. 
Šią vasarą pirmą kartą grojau Jung
tinėse Amerikos Valstijose, didžiau
siuose Bostono ir Niujorko festiva
liuose Tai buvo fantastiška! Kai 
kritikai parašė, kad iki Mūzos Rubac
kytės festivaliuose nieko įdomaus 
nebuvo, o publika atsistojo po mano 
atliktos pirmo koncerto dalies (to dar 
nebuvau patyrusi), supratau, kad šioje 
šalyje koncertuosiu labai dažnai

Jei nebūtumėt garsioji Mūza 
Rubackytė, kuo norėtumėte būti?

Žmogus gali būti daug kuo. 
Svarbiausia, kad jis būtų visapusiškas 

ir gabus, o jo širdis - plačiai atverta 
pasauliui. Ir gyvenimas suteiks jam 
galimybę surasti save. Mano giminėje 
buvo daug ir "grynų” muzikantų, mate
matikų ir tik susijusių su šiomis sriti
mis. Antai senelis buvo ne tik "sau
sas" matematikas, bet ir mėgėjų orkes
tro dirigentas. Visi sukosi muzikos 
pasaulyje ir buvo gabūs. Aš pati 
"įklimpau" į muziką, būdama vaikas. 
O kartą įsisukus į šį ratą, ne taip leng
va ištrūkti. Mano profesija reikalauja 
ypatingo užsispyrimo ir valandų 
"atsėdėjimo", tad viskas vyko 
natūraliai, nesiblaškant.

Ar sunku suderinti nelengvą pianis
tės profesiją su šeimos gyvenimu?

Mes gyvename "mačo" - stiprių 
vyrų pasaulyje. Moteriai reikia visą 
laiką kovoti už savo vietą jame. 
Džiaugiuosi, kad moterys vis aktyviau 
dalyvauja visuomeniniame gyvenime, 
vis didesnį svorį turi politikoje. Ko 
vertas muzikantas, nesvarbu, ar jis 
vyras, ar moteris, nusprendžia publika. 
Šeimoje jaučiuosi laiminga, nes turiu 
puikų gyvenimo draugą. Jis - gydy
tojas pagal profesiją, bet muzikas pa
gal pašaukimą. Žodžiu, kartu kuria
me tai, ką aš darau scenoje viena. Jis 
yra ir mano impresarijus. Taigi mūsų 
šeimos gyvenimas neatskiriamas nuo 
abiejų profesinės veiklos. Mes žiūri
me viena kryptimi, ir tai mus dar 
labiau suartina.

Dabar Jūs gyvenate Paryžiuje, bet 
Jūsų saitai su Lietuva išliko labai 
glaudūs. Kaip Jums tai pavyksta?

Pasaulis mūsų dienomis "susitrau
kė" - dvi su puse valandos skrydžio, ir 
tu jau Lietuvoje. Prancūzijoje atsto
vaujame Lietuvos Respublikos kultū
ros ministerijai, o mano vyras - ir 
Lietuvos filharmonijai. Aš tikiuosi 
turėti lietuvių studentų Paryžiaus kon
servatorijoje, kurioje dėstau. Taigi 
profesinis ryšys nenutrūksta, o darosi 
vis glaudesnis. Mano visuomeninė 
veikla irgi skirta Lietuvai. Esu Lietu
vių bendruomenės Paryžiuje vicepirmi
ninkė, t.y. dalyvauju pačioje lietuvių 
veiklos širdyje. Kas mėnesį vyksta 
susirinkimai, šv. Mišios, kurias aukoja 
mūsų mylimas kunigas Ričardas 
Bačkis. Žmonės susirenka tiesiog 
pasikalbėti gimtąja kalba, pasimelsti, 
pabūti kartu. Ir tai palaiko lietuvybę 
mūsų širdyse.

Kaip Jūs save apibūdintumėte?
Laikau save optimiste, nes opti

mizmo įkvepia pats gyvenimas - toks 
įvairus ir įdomus. Kaip M. K. Čiurlio
nio paveiksle - šalia juodo dūmo, 
vinguriuojančio į apačią, viršun kyla 
baltas... Tarsi pasitikėjimas pasauliu ir 
žmogumi.

Wigmore Hall, Londonas 
Rečitalis

Pirmadienį, kovo 11 d. 1996 
1930 vai.

MŪZA RUBACKYTĖ
Piano

Bilietai £15.00^12.50^10.00^7.50
Booking office Tek 0171 9352141 

Koncerto organizatoriai reiškia padė
ką Lietuvos Respublikos Ambasadai 
Didž. Britanijoje ir Didž. Britanijos 
Lietuvių Sąjungai už paramą ir 
pagalbą.

Boston Globe, liepos mėn. 1996: Jos 
dideli, drąsus pasirodymai, dinamiški, 
kartais kaprizingi, sužavėjo klausytojus 
tiek, kad net atsistodami plojo po 
kiekvienos dalies.

Fanfare, rugsėjo {spalio mėn. 1996: 
Mūza yra nepaprastai talentinga. Ji 
turi būti įskaitoma į ypatingai gabių 
pianistų eiles.

Mūzos Rubackytės įgrotus kom
paktinius diskus galima įsigyti: 
Les Aldrich Music Centre, 
98 Fortis Green Road, Muswell Hill, 
London N10 Tel: 0181 883 5631
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Gerbiamasis Redaktoriau,

Atviras laiškas Europos Lietuvio 
skaitytojams ir LNB-vės akcininkams, 
kurie nedalyvavo suvažiavime.

Jūsų redaguojamame Europos 
Lietuvio Nr.2. 1996 metų sausio mėn. 
1501 d.pirmame puslapyje yra rašinys 
“LN Bendrovės suvažiavimas 
Nottinghame". Kyla klausimas ar tas 
rašinys yra paties redaktoriaus 
vedamasis? Dažnai redaktoriai ar 
redakcinės kolegijos po savo veda
maisiais nepasirašo.

Jeigu tas rašinys yra kieno kito 
parašytas, tai turėjo po juo pasirašyti, 
nes tai buvo labai svarbus suvažiavimas 
Britanijos lietuviškoje bendruomenės 
veiktoje, nuo kurio priklausys tolimesnė 
bendruomenės veikla.

Vienokiu ar kitokiu atveju tas 
aprašymas taip parašytas, kad jame tiek 
mažai tiesos!

Nekalbėsiu apie pirmininkų 
pranešimus, tikros tiesos ir nepasakė, 
nes jie savo pranešimuose savęs kaltinti 
negali. Dažniausiai kiti kalti, kurie su jais 
dirbo.

Rezoliucijos:
Čia minima vienintelė Vlado Baigto 

rezoliucija. Kodėl užmirštamos kitos, 
P.B.Varfcatos, Lietuvių Sodybos DBLS- 
gos skyriaus? Jos visos buvo pristatytos 
LNB-vės direktorių valdybai teisėtu laiku. 
Apie jas buvo kalbama suvažiavimo 
metu. KTamošiūnas labai griaudžiai 
apie tas rezoliucijas aiškino. Aprašyme 
būtinai buvo reikalinga paminėti, kodėl 
jos lieka nebegafiojančtomis?

Ten toliau rašoma r LABAI KLAI
DINGA!: “Vlado Dargto reikalavimas 

7000 svarų“. Tie 7000 svarų absoliučiai 
nieko bendro neturi su Europos Lietuvio 
uždarymu. Tai reikalas yra apie patalpų 
privatizavimą Vilniuje Strazdelio 1. 
pastate vieno aukšto nuosavybės 
įsigijimo.

Dėl tos nuosavybės jsigyjimo ir tam 
reikalui bendrovės steigimo, atrodo, kad 
tikrai mes nesužinosime ką pirmininkas, 
daug kartų būdamas Vilniuje, kalbėjo su 
V.Dargu? Vienas sakys vieną, kitas 
kitą..lr taip be galo!

Tame suvažiavimo aprašyme tie 
Dargto 7000 svarų smarkiai paminėti. 
Kodėl nieko neparašyta apie sekančias 
išlaidas, kurios buvo iškeltos. Zigmas 
Juras kalbėjo apie advokatų išlaidas 
lapkričio ir gruodžio mėnesiais, kurios 
pasiekė 4669 svarus. Jis norėjo žinoti, 
kodėl LNB-vės valdyba mažiausiu reikalu 

naudojasi advokatų paslaugomis. Stasys 
Kasparas norėjo žinoti, kodėl LNB-vės 
knygvedžiui ekstra mokama 1520 svarų. 
P.Batakiui 300 svarų, kuris neturėjo 
nieko daryti uždarytuose Lietuvių 
Namuose. Ir pagaliau paties LNB-ės 
direktorių valdybos pirmininko 
KTamošiuno 2060 svarų.

Šias paminėtas išlaidas, kurių 
akcininkai nematys apyskaitose iki 1996- 
97 apyskaitos 1997 metų metiniame 
akcininkų suvažiavime.

Suvažiavime norėjome sužinoti, 
kodėl jos didelės ir kodėl reikėjo jas 
daryti? Deja, LNB-vės pirmininkas 
nesiteikė paaiškinti, bet šaukė, kad esąs 
vienintelis teisingas, dar pritardamas 
plaktuku j stalą Lygiai prie stato sėdėję 
kiti direktoriai nepanoro duoti bent kokį 
paaiškinimą

Tikriausiai šio suvažiavimo 
aprašyme neminėjo mūsų klausimų su 
tomis skaitlinėmis, kad neužgautų LNB- 
vės valdybos pirmininką ir jos narius.

Spauda turi būti teisingas veidrodis. 
Suvažiavimo aprašymas turėjo būti toks, 

- - Vaistai į Lietuvą - ----
Priimame užsakymus ir siunčiame į Lietuvą visų rusių 

visame pasaulyje gaminamų vaistų.
Siunčiame ir tokių vaistų, kurie be gydytojo recepto 

negalima pirkti. Mums receptas nereikalingas, 
jei vaistų pavadinimas yra žinomas.

Taip pat pristatome Lietuvoje ir kitur rašomąsias mašinėlės 
su lietuvišku šriftu.

Elektronine "Optima" rašomoji mašinėlė su lietuvišku 
šriftu, su pristatymo išlaidomis kainuoja 150.00 sv., doleriais 
230.00. Rašomoji juostelė, cartridge 4.00 sv., doleriais- 6.00. 

Klaidų atitaisymo juostelės (5) 7.00 sv., doleriais - 10.00.
PRISTATOME Į RANKAS PINIGINES DOVANAS 

LIETUVOJE
Pervedimo mokestis 3% plius pristatymo ir iškeitimo į 

pageidaujamą valiutą 15 sv. išlaidos.
Anglų -lietuvių, lietuvių - anglų žodynai.

Modem Lithuanian mokomasis lietuvių kalbos vadovėlis 
Z21 pamoka/. Posakiai,idiomos, gramatika.
Visi paaiškinimai ir vertimai anglų kalba.

Vadovėlis ir dvi audiokasetės su persiuntimu 
kainuoja 29 svarai.

Turistiniai pasikalbėjimai lietuviški - angliški 4.50 sv.
Baltic Management Company.

(Z. Juras & A. Juras)
11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4HB 

England, tel.0181 460 2592, Fax 0181 402 9403.

kaip įvykiai suvažiavime vyko.
Spaudos tikslas yra sekti visas 

negeroves, apsitenkamus įstatymuose ir 
kitur, pristatyti - patiekti visuomenei, kas 
ir kur taisytina.

Stasys Kasparas

"Gimtasis Kraštas" 1996.1.18 d. 
išspausdino gana didelį straipsnį Vara- 
ma tautiečiams - ne skola, o dovana". 
Jame Andrius Antanaitis pasikalbėjime 
su Algiu Kusta aiškina, kaip jo vedamas 
Regioninių problemų ir tautinių mažumų 
departamentas teikia paramą Rytų bei 
užsienio lietuviams. Pasak jo, pernai bu
vo mėginta steigti kultūros centrus ten, 
kur tautiečių organizacijos turi savo pas
tatus. Tokiai idėjai pritarė Kanados, 
Australijos ir Pietų Amerikos 
bendruomenės. Neigiamai reagavo 
Amerikos lietuviai. Jis taip pat kaltina ir 
DidžBritanijos lietuvius.

Apie Britanijos lietuvius pasisakė 
taip: "Baigiantis praėjusiais metais 
išgirdome, kad Didž.Britanijojos lietuvių 
sąjunga nutarė parduoti Lietuvių namus -

Iniikelta į 7 puslapį!
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BRADFORDO LIETUVIŲ VEIKLA paruošė K.K.
Š.m.vasario mėn. 11 d. "Vyties" 
klubo nariai turėjo metininį 
susirinkimą. Dalyvavo 35 nariai. Buvo 
išklausyta valdybos narių pranešimai 
ir supažindinta su klubo finansine 
padėtimi, kuri dar nėra kritiška, bet 
verčia susirūpinti. Jau keli metai kai 
klubas daro nuostolį. Valdyba yra 
priversta panaudoti atsargines 
santaupas klubo išlaikymui. 
Bendruomenė sensta ir miršta. 
Pamečiui lietuvių skaičius vis mažėja. 
Mažėja baro apyvarta, kartu ir 
pelnas. Džiaugiamasi, kad turima 
nemažą skaičių klubo rėmėjų ne 
lietuvių, kurie daug padeda baro 
apyvartai pagerinti.
Valdybos pranešimuose kreiptasi į 
narius - dažniau ir įvairiais būdais 
remti klubą, naudotis jo patalpomis 
bei paslaugomis. Rengti asmeninius 
pobūvius, pritraukti daugiau jaunimo. 
Norima kiek galima ilgiau išlaikyti 
klubą, kaip vienintelį šioje apylinkėje 
lietuvių židinį, nupirktą tautiečių 
prakaitu uždirbtais pinigais, kurių 
daugumas jau yra iškeliavę Anapilin. 
Susirinkimo nutarimu 1996-tiems 

- V Gurevičius,
- A.Gerdžiūnas,
- KKaktavičius,
- R. Karalius ir
- A.Brazdeikis.

metams valdyba ir revizijos komisija 
paliktos tos pačios. Valdyba sudaro: 
pirmininkas 
vice-pirm. 
sekretorius 
iždininkas 
administrat.
Reviziją:
pirmininkas - P.Pucevičius,
I.Gerdžiūnienė ir
R.Vaicekauskaitė.
Susirinkimui pasibaigus pasivaišinta 
šaltu bufetu ir kavute.

A+A
Juozas Garbinskas (Josef Gorby).

Š.m. vasario mėn. 8 d.Bradfordo 
miesto centre eismo nelaimėje buvo 
sužeistas 70 metų amžiaus Juozas 
Garbinskas. Greitosios pagalbos 
nuvežtas į miesto ligoninę, bet 
sekančią dieną grąžintas j namus. 
Buvo sužalota galva.

Sveikatai nepagerėjus, vasario 
mėn. 11 d. mirė. Iki pensijos dirbo 
tekstilės pramonėje.

Eismo policija nelaimingam 
atsitikimui išaiškinti ieško liudininkų.

Su velionimi atsisveikinti 
susirinko šeimos nariai ir būrelis 
lietuvių. Sudegintas Nab Wood 
krematoriume vasario 16 d.
Ilsėkis ramybėje - Bradfordo lietuviai.

Š.m. vasario mėn. 18 d. Bradfordo 
ir apylinkių lietuviai susirinko "Vyties" 
klubo patalpose atšvęsti vasario 16- 
tos. Prisiminti ir pagerbti kristalinės 
sąžinės taurius patriotus, kurie 
nelygioje kovoje išlaisvino Tėvynę 
nuo priešų ir 1918 m. vasario 16 
dieną paskelbė nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

Džiugu buvo matyti ir svečius iš 
Valijos - visuomenininką ir Lietuvių 
Namų Bendrovės direktorių 
sekretorių E.Šovą su žmona. Atvyko 
rengėjų kviesti, nepaisydami ilgos 
kelionės ir nepastovaus oro, praleisti 
šią didžią šventę kartu.

Po trumpo įžanginio žodžio, 
DBLS-gos Bradfordo skyriaus pirm. 
A.Gerdžiūnas svečią E.Šova pakvietė 
paskaitai. Prelegentas turtingoje ir 
kruopščiai paruoštoje paskaitoje 
atnaujino klausytojų atmintį iš 
turtingos Lietuvos istorijos nuo pirmų 
šimtmečių iki dabarties.

Susirinkusių buvo su įdomumu 
išklausyta. Toliau svečias atsakė j 
patiektus klausimus apie Londono 
Lietuvių namų padėtį. Buvo 
pasiskųsta, kad bendruomenė nėra 
pakankamai informuojama apie 
visiems opų reikalą - eigą centre.

P.Pucevičius iš savo asmeninio 
archyvo parodė retą istorinę video - 
juostą "Žygis j Vilnių" 1939 m. 
Matėme prieškarinės Lietuvos 
kariuomenės šarvuočių dalinius, 
kavaleriją, dviratininkus ir pėstininkus 
žygiuojant į Vilnių. Miesto gatvėse 
minios žmonių su gėlėmis pasitinka 
Lietuvos karius. Vaizdas nepaprastas

Vienas iš žiūrovų Petras 
Babinskas iš Keighley buvo to žygio 
dalyviu. Dabar jau garbaus amžiaus, 
prisimena kaip vieną iš svarbiausių 
jo gyvenimo įvykių.

Žygiavo 3-čio artilerijos pulko 
liktinis puskarininkas Petras 
Babickas garbingai su pareiga 
grąžinti sostinę Lietuvai! Bet likimas 
lėmė kitaip: buvo nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės paskutinis 
žygis.

Antroje video-juostos dalyje 
matėme atkurtos nepriklausomos 
Lietuvos 1992 metų jaunų kareivių 
priesaikos priėmimo iškilmes. Po 
maldos ir pabučiavus vėliavą, apie 
pora šimtų jaunių pro tribūną 
pražygiavo vyriškai, drausmingai, 
kariškai.

Tai mūsų tėvynės ateities 

saugotojai, Dieve padėk jiems...
Po to buvo sugiedotas Lietuvos 

Himnas.
Tada žmonės pradėjo telktis prie 

medžio drožinių parodėlės. Buvo 
išstatyta apie dvidešimt įvairių 
eksponatų, liaudies sodyba, vėjinis 
malūnas, vežimai su arkliais, 
dėžutės, kryžiai - tautiniais motyvais 
rūpestingai išdrožinėti Jeronimo 
Siaukos iš Brighouse. Pradėjo 
drožinėti tėvynėje dar prieš karą. 
Ypatingų gabumų tautietis, liaudies 
meno medžio drožinėtojas, kuklus, 
visų gerbiama asmenybė.

Klubo pirmininkas V.Gurevičius 
padėkojo visų vardu svečiams iš 
Valijos ir visiems prisidėjusiems prie 
minėjimo programos. Taip pat 
I.Gerdžiūnienei ir padėjėjoms už 
skoningai atrodančius ant stalų 
sudėtus valgių patiekalus ir kvietė 
visus nuoširdžiai pasivaišinti.

ŠKOTIJA
Kelionė į Kryžių kalną.

Lietuvoje, garsiąjame kryžių 
kalne Škotijos lietuviai savo lėšomis 
pastatė kryžių.

Š.m. gegužės mėnesį ruošiama 
ekskursija į Lietuvą tą kryžių 
pašventinti. Išvyksta gegužės mėn.18 
d. iš Glasgow lėktuvu j Londoną, iš 
Londono į Vilnių. Grįžta po dviejų 
savaičių - birželio mėn. 1 d.

Jeigu kas norėtų prie ekskursijos 
prisidėti, kuri yra labai papiginta 
kaina, prašome artimiausioje ateityje 
kreiptis šiuo adresu: J. Blue

84 Garfin Street,
New Stevenston, Motherwell
Lanarkshire, Scotland, 
arba tel. 01698 832357

Šalta žiema Lietuvoje
Kaip praneša Vilniaus radijas, tokios 
šaltos ir gilios žiemos Lietuvoje 
nebuvo jau seniai. Pietų Lietuvoje 
sniego yra 25 - 40 cm. storio, 
šiaurinėje Lietuvoje 58-64 cm. Ledo 
storis 40 45 cm., ežeruose 50-52 
cm. Anksčiau sniegas būdavo 
supustytas j pusnis, bet dabar 
vienodas sluoksnis visur. Pūgų dar 
nebuvo. Didžiausią nerimą kelia 
artėjantis pavasaris ir laukiamas 
potvynis. Vietinės savivaldybės ir 
centrinė valdžia jau daro tam planus. 
Baiminamasi, kad neatšiltų per 
staigiai ir paplūstančios upės užlietų 
gyvenvietes.
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Vasario mėnesio 10 dieną Vladas 
Gedmintas, Vykdamas tarnybiniais 
reikalais į Vilnių, nuvežė labai 
reikalingusvaistus: Cyclophosphamide 
už £300 Vilniaus Universiteto Vaikų 
Ligoninei, Onkohematologiniam 
skyriui. Fondo vadovybė dėkinga 
Vladui Gedmintui už pasitamavimą.

Jau gautas padėkos faksas iš 
ligoninės; skyriaus vaikučių, jų tėvelių 
ir darbuotojų vardu dėkoja už minėtus 
vaistus ir skubų pristatymą.

Gauta J. Andriulio iš Škotijos auka 
£10.00.

Visas aukas prašome siųsti šiuo 
adresu: 21 The Oval, Hackney Road, 
London E2 9DT.

H.Piščikienė
Fondo Sekretorė

In Memoriam
Emilija Didžpetrienė 

March 14th 1993 
Our dearest Mama and 

Grandmother.
You are always in our 

hearts and will never be 
forgotten.

The day you left a part 
of us will never be the 

same. A piece is missing 
and days are full of 

thoughts and 
contemplation, mysteries 

of life and death, 
candles flicker, flowers 
fade and spring shoots 

appear.
We love you always. 

Rasa, Luisa, Viktoria, 
Kaz ir Kamilla

Šleževičius ambasadorium 
į Britaniją neatvyks.

Paskutinėmis žiniomis iš Vilniaus, 
buvęs premjeras Adolfas Šleževičius, 
Prezidento pasiūlyto ambasadoriaus 
posto Didžiojoje Britanijoje, atsisakė.

Sakė skirs visą savo patirtį bizniui ir 
komercijai.

Londono Lietuvių Maironio Mokyklos Žinios

Maironio mokykla su rėmėjais

Po kalėdinės pertraukos, mokykla praradus Lietuvių namų pastogę, 
prisiglaudė Šv.Kazimiero bažnyčios salėje. Taip ir iškilo idėja, Vasario 16 
dienos proga, surengti trumpą lietuvišką programą visiems 
parapijiečiams.
Sekmadienį, vasario 18 d., programą pradėjom su "Giedu dainelę". Mūsų 
jauni kunigaikščiai Thomas O’Brien ir Tomas Stanton papasakojo apie 
mokyklos laikraštėlį. Jauniausia mokinė Rūta Gedmintaitė padeklamavo 
"Myliu aš Tėvynę" ir taip pat su eilėraščiu prisidėjo mūsų gimnazistės 
Nijolė O’Brien ir Tania Gedmintaitė. Kanklėm pagrojo Chris Last. 
Mokytojos ir mokiniai užbaigė su daina "Lietuva".
Įteikėm dovanėlę kun. Sakevičiui, padėkojom DBLS už finansinę pagalbą 
ir Lietuvos Ambasadai už prižadėtą prieglaudą.
Katalikės moterys skaniai paruošė vaišes. Prisivalgę, prisikalbėję ir 
prisidainavę visi keliavome namo atšvęsti trimestro pertrauką.
Susirenkame vėl kovo 2 d. bažnyčioje ir nuo kovo 9 d. jau naujame 
Lietuvos Ambasados pastate.
Iki pasimatymo ten! Žiogeliai.

atkelta iš 5 puslapio

Londone. Mūsų departamentas siūlė 
namų išgelbėjimo projektą, jeigu būtų 
pateiktas rimtas biznio planas. 
Lietuvos vyriausybė būtų parėmus 
finansiniai, tačiau Lietuvių namų 
bendrovės Londone vadovai buvę 
neryžtingi.

Namų pardavimas * - nuostolis 
Anglijos lietuviams ir Lietuvai. Būtų 
buvęs puikus kultūros centras.

Galbūt šis atvejis dar vienas "mes" 
ir "jūs" nesusikalbėjimo pavyzdys.

Sunku pramatyti, kaip Regioninių 
problemų ir tautinių mažumų 
departamentas būtų galėjęs tai padaryti, 
jeigu viso departamento veiklai 
Vyriausybė skyrė tik 250,000 litų 
metams.

Lietuvių namų pataisymas galėjo 
kaštuoti apie 600,000 svarų, kas išeitų 
virš 2,400,000 litų - viso departamento 
10 metų biudžetas.

Red.
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Lietuvių Kronika
Primename skaitytojams, kad 
skelbimus turite atsiųsti 
mažiausiai tris savaites prieš skel
biamą įvykį. Nepamirškite, kad 
laikraštis yra dvisavaitinis. *»«*«****
Redakcijoje gauta atsiklausimų, kur 
siųsti prenumeratos mokestį Lietuvių 
namams ištuštėjus. Bijomasi, kad 
nedingtų pinigai.
Lietuvių namuose dar yra veikianti 
raštinė, kuri priima visą paštą ir yra 
saugu siųsti mokestį. 
4c***** * * *
Zigmas Juras /Baltic Management Co/ 
vyksta į Lietuvą.
Dėl tarpininkavimo įvairių reikalų 
sutvarkymo, prašome kreiptis iki šių 
metų kovo 27-tos dienos:
11 London Lane, Bromley, Kent 
BRI 4HB.
TeL0181 460 2592, Fax 0181 402 9403 
«««««««*«
Spaudai aukojo:
K. Narbutas 20.00 sv.
P.Dunn 20.00 sv.
AGalbuogienė 20.00 sv.
L. Galgauskas 5.00 sv.
AKadžionis 5.00 sv.
AVažgauskas 5.00 sv.
L.Songaila 4.00 sv.

MANČESTERIS
DU GIMTADIENIAI IR 
IŠLEISTUVĖS

Vasario 5 d. Henrikas Vaineikis, 
sulaukęs 71 m. amžiaus, ir Albinas 
Rimeikis, sulaukęs 70 m. amžiaus M. 
lietuvių klube surengė šaunų 
gimtadienių balių-pobūvį. Prie to buvo 
prijungtos StLauruvėno brolio Kazi
miero išleistuvės. Jis čia išbuvo 6 
mėnesius, o vasario 9 d. išvyko į 
Lietuvą. Pobūviui vaišes paruošė 
B.Kupstienė su pagalbininkais. 
Palaimino kan.V.Kamaitis. Dalyvavo 
daug žmonių.

Gimtadienininkus pasveikino ir 
išvykstančiam Kazimierui laimingos 
kelionės palinkėjo klubo pirm. APod- 

voiskis ir įteikė jiems visų pasirašytas 
sveikinimų ir linkėjimų korteles. Visi 
jiems sugiedojo Ilgiausių Metų ir 
išgėrė tostą už jų sveikatą. Dar žodį 
tarė kan.V.Kamaitis ir ramovėnų 
pirm. V. Bernatavičius. Į kalbas atsakė 
H.Vaineikis ir padėkojo šeimininkėms. 
Ilgai nusitęsęs pobūvis praėjo puikio
je ir pakilioje nuotaikoje.

Ilgiausių metų!
A. P-kis 

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS
Vasario 10 d. MLSoc. klubas su

rengė šaunų Užgavėnių vakarą. Ska
nius blynus iškepė ir kitus patiekalus 
paruošė B.Kupstienė su padėjėjais.

Visi pasivaišino ir puikioje bei 
pakilioje nuotaikoje praleido vakarą.

Visi esame dėkingi klubo valdybai 
ir šeimininkei B. Kupstienei už 
surengtą Užgavėnių vakarą ir gerą 
progą pasižmonėti ir kultūringai 
praleisti šventinį vakarą.

A P-kis
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Š.m. kovo 23 d.,šeštadienį, 6 vai. 
vakaro DBLS Mančesterio skyrius 
šaukia MLSo. klube, 121 Middleton 
Rd., nr. Crumpsail, Mančester M8 4JY 
/teL 0161 740 5039/, metinį narių susi
rinkimą, kuriame valdyba ir revizijos 
komisija padarys pranešimus, bus 
nagrinėjami skyriaus reikalai ir 
renkama valdyba šiems metams ir 
atstovas į DBLS suvažiavimą.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Skyriaus valdyba 

ŠV.KAZIMIERO MINĖJIMAS
Šm. kovo 9 d., šeštadienį 6 vai 

vakaro MLK bendrija rengia MLSoc. 
klube Šv.Kazimiero minėjimą.

Paskaitą skaitys V.Bematavičius. 
Bus ir meninė dalis.

Kviečiame visus dalyvauti.
Rengėjai

NOTTINGHAM AS
Vasario 3 d. Mansfielde mirė 

Alfonsas Bruožis, 69 metų, kilęs iš 
Suvalkijos. Anglijoje gyvenęs nuo 1948 
metų. Ilgai ir sunkiai sirgo. Liko 
žmona Eugenija, su šeimomis dukra

Birutė ir sūnus Eduardas.
Palaidotas vasario 12 d. iš jo 

lankytos Šv.Pilypo bažnyčios. Palydėjo 
daug lietuvių ir kitataučių bičiulių. 
Apeigas atliko kun. S.Matulis, MIC, 
kuris 9 metus jį namuose aprūpino šv. 
sakramentais. Talkino vietos 
kanauninkas. Velionis žymėjos kaip 
rūpestingas lietuvis katalikas. Nuolat 
jungėsi į lietuvišką, religinę veiklą. 
Uoliai, ilgai giedojo ir dainavo 
"Gintaro" chore. Dažnai, nežiūrint 
nuotolio pribūdavo nottinghamiškio 
Židinio pamaldose.

Amžiną atgaivą šviesiam tautiečiui. 
*********

Vasario 16 ir 18 dienomis 
Nottinghamo Židinyje M.Griškauskie- 
nė pamaldas užprašė už Lietuvą. 
Vasario 18 d. pamaldose gražiai skaitė 
iš Lietuvos studentai dr. Rita ir inž. 
Darius Furmanavičiai, talkino 4 metų 
dukrelė Ievutė.. Visi švytėjo 
tautiniuose drabužiuose. Tai priminė 
ilgametį Lietuvių Jaunimo Židinį. 
Vėliau St. Pučinskienė Šv. Mišias 
užprašė už Lietuvių jaunimą tėvynėje 
ir išeivijoje. Vietos DBLS skyrius 
Vasario 16-tą atžymėjo latvių klube 
vasario 24 d.

PAMALDOS
Nottinghame Aušros Vartų Marijos 
Židinyje jos vyksta kasdien 8 vai ryto, 
sekmadieniais ir šventėse 11.15 vaL 
Coventryje, Šv. Elzbietos kovo 3., 14 
vaL, Leamington Spa Šv.Petre 16 vai.
Wolverhamptone kovo 10 d.,14.30 
vaLAPetkevičiaus būstinėje Fistral, 
McBean. Išpažintys nuo 14 vai 
Derbyje, Bridge Gate kovo 16 d.,14 
vaL Gavėnios susitelkimo išpažintys 
nuo 13.15 vaL
Nottinghamo Židinyje Didžiojoje 
Savaitėje: balandžio 4 d. 18 vaL, baL 
5d., 15 vaL, baL 6 d., 18 vaL
Velykų Prisikėlimas 7 ir 11.15 vaL 
Mansfielde, Šv.Pilype kovo 24 d. 
Išpažintys nuo 13.15 vaL, Šv.Mišios 14 
vaL
Londone, Lietuvių Šv.Kazimiero baž
nyčioje sekmadieniais 9 ir 11 vaL
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