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ešimtųjų ir vykdė visus tuos minėtus tris didžiuosius
nusikaltimus.
Stalino nusikaltimai žmonijai peržengė 10 mil. Jo vyk
domi genocidai, pagal formaliai nusakytus tarptautinius
nuostatus, pakeitė rasinį nusikaltimą į luomo, ir buvo
padaryti bent 7 kartus: 1930-32 m. Rusijos buožėms,
1932-33 m. ukrainiečiams, 1939-41 m. lenkams, baltams,
moldavams ir besarabams ir pakartoti 1944-5 m. ir
vėliau, 1941 m. Volgos vokiečiams, 1943 m. totoriams,
1944 m. čečėnams ir ingučiams.
Masiniai genocidai buvo vykdomi ir kitų komunistų:
Kinijos Mao-Ce-Tung, Kambodijos Pol Pot ir Šiaurės
Korėjos Kim Il-Sung.
Knygos autoriai atkreipia dėmesį į 2 svarbius
reiškinius. Pirmausią jie parodo, kad komunistinių
režimų įsiveržimas valdžion ir išsilaikymas tenais buvo
galimas tik su masinių žudynių procesu. Kitaip sakant,
valstybėje režimai ir žudymai ėjo neišskiriamai ranka
rankon ir buvo integrali komunistinės ideologijos dalis,
lygiai kaip ir nacių ideologijoje.
Antra, kad daug bendro turėjo komunistų ir nacių
nusikaltimai bei dalykiniai ryšiai tarp jų.
Lenino asmenišku parėdimu 1919 m. Rusijoje buvo
pradėtos steigti koncentracinės stovyklos ir išsivystė į
nužmogintus Archipelago gulagus. 1933 m. juos nukopi
javo Hitleris.
Vėliau, kai Auschwitz komendantas Rudolf Hoess
buvo teisiamas, liudijo, kad mirties lageriams jis išimti
nai vadovavosi Sovietų stovyklų sąvoka, kur ištisų sričių
gyventojai buvo perkeldinti ir išnaikinti atliekant
prievartos darbus.
Juodosios knygos žemėlapiuose detaliai užfiksuoti
Archipelago gulagai. Jų veiklos sistema nuo Rytų iki
Vakarų siekė 10000 km ir apėmė daugelio tūkstančių
kvadratinių kilometrų plotą. Joje buvo šimtai --------- ►

Kai XX amžiaus pabaigoje Britanijoje aktualijos sukasi
apie ‘Spice Girls’, Dianą ir žydų auksą, dažnas lietuvis
išeivis klausia: kodėl, kai didžiausios ir bjauriausios
žmonių žudynės buvo įvykdytos ne nacių, bet komunistų,
ir tos žudynės vykdomos toliau, britų akademikai dar vis
garbina ir propaguoja marksizmą? Kodėl komunistai,
nukankinę ir išskerdę mases, nepatraukiami atsakomybėn
ir nebaudžiami taip, kaip buvo padaryta Nūrnbergo
teisme? Kodėl pasaulis bijo pasisakyti prieš komunizmą?
Šie klausimai po truputį pradedami gvildenti. Neseniai
tylą sudrumstė Prancūzijoje išleista, šešių prancūzų is
torikų parašyta 840 puslapių knyga ir užvardinta: Komu
nizmo juodoji knyga - nusikaltimai, teroras ir represijos.
Apie tai ‘Daily Mail’ lapkričio 29 d. komentavo ilgu
straipsniu, kurio sutrumpintomis ištraukomis pasidalin
sime su EL skaitytojais.
Knygoje išvardinti tikslūs bei šlykštūs komunistų
nusikaltimai, įvykdyti daug platesniu mastu negu nacių.
Duomenys parodo, kad nusikaltimai buvo visiškai tokie
pat už kuriuos buvo iškeltos Nūrnbergo bylos.
Autoriai nustatė, kad bendrai paėmus, naciai buvo atsakomingi už 25 mil. mirčių. Tuo tarpu komunistiniai
režimai iki šiol išžudė daugiau negu keturgubai tiek as
menų: Rusijoje 20 mil., komunistinėje Kinijoje 65 mil.,
Šiaurės Korėjoje 2 mil., Kambodijoje 2 mil., Rytų Euro
pos sovietų satelitiniuose kraštuose 1 mil., Lotynų
Amerikos komunistiniuose šalyse 150 tūkst., Afrikos ko
munistiniai režimai 1.7 mil., Afganistane 1.5 mil.
Prie tų skaičių dar reikia pridėti 12000 nužudytų Komu
nistų Internacionalo arba komunistų nesančių valdžioje.
Į šį 100 mil. neįtrauktos karo aukos. Tai vyrai, moterys
ir vaikai, kuriems įvykdyta formali mirties
bausmė, arba jie buvo savavališkai nužudyti, arba Bard Tappe Nottingham o Židinyje kalba apie paramą Lietuvos ligoninėms
mirė nuo prievartos darbų ir bado koncen
traciniuose lageriuose.
Be išimties šitie visi nusikaltimai yra valsty
biniai. Juridinis valstybinio nusikalstamumo
principas buvo priimtas Nūrnbergo tribunolo
1945 m. Jo 6-tas straipsnis išlinksniuoja 3 didžiu
osius nusikaltimus: nusikaltimus taikai, karo
nusikaltimus ir nusikaltimus žmonijai. Šiuo juri
diniu pagrindu buvo nuteisti nacių vadovai, o
dabar tie patys straipsniai yra taikomi įtartiems
Serbų ir Chorvatų karo nusikaltėliams.
‘Juodos knygos’ autoriai pateikia detalią statis
tiką nurodančią, kad komunistinės valstybės ir jų
atskiri lyderiai yra prasižengę 6-tam straipsniui.
Ypatingai J. Stalinas, kuris valdė Rusiją nuo
vidurio dvidešimtųjų iki pradžios penkias-

2

2

Europos Lietuvis Nr. 25

1997 m. gruodžio 11 d.

Atkelta iš 1 psl.
pagrindinių stovyklų ir tūkstančiai satelitinių - visi
apjungti savu geležinkeliu. Dešimtys milijonų žmonių
ten buvo suvaryta ir dauguma ten prarado savo gyvybes.
Taip tęsėsi daugiau negu pusšimtis metų.
Palyginus visa tai, nacių koncentracijos stovyklos buvo
tik mažveiklis trumpas etapas. Bet ir gulagai atrodo
nereikšmingi prieš Kinijos stovyklas.
Nacių stovyklos yra labai išsamiai dokumentuotos ir
istorikų aprašytos. Apie gulagus dar tik pradedama
rašyti, bet apie Kinijos sistemas beveik neįmanoma
gauti informacijos. Knygos autoriai nenurodo tikras
stovyklų vietas Kinijoje, tik pateikia jų skaičių - 1145,
įskaitant okupuotas teritorijas kaip Tibetą. Skaitoma,
kad stovyklose nuolat prigrūdama 20 mil. žmonių. Tai
yra dvigubai daugiau negu buvę Rusijoje. Be to, jei
Kinijos komunistinė valdžia išsilaikys ir įvykdys savo
planus Tibete, tai bus pirmas kraštas, kuris įgyvendins
tai ko Hitleris ir Stalinas nepajėgė padaryti - visiškai
išnaikinti pavergtos tautos gyventojus.
Ši knyga smarkiai sukrėtė Prancūzijos intelektus,
kurių tarpe daug komunistuojančių. Jie desperantiškai
bando neprarasti savo įsitikinimų, kad nieko nėra blo
gesnio už nacius. Dar ir dabar Prancūzijos komunistų
reakcija į Juodająją knygą yra klaiki: naciai žudė iš
neapykantos, o komunistai iš meilės...
Britanijoje komunistai yra išstumti iš valdžios, bet jų
įtaka universitetuose ir akademiniame gyvenime yra
didelė, nors jie ir stengiasi tai užmaskuoti ir save vadina
marksistais. Pavyzdžiui, pradžioje metų per BBC profe
sorius Eric Hobsbawn gynė Staliną, lyg tai be jo Britani
joje nebūtų įsteigtas Socialinis gerbūvis. Bet jis
neišaiškino kaip ukrainiečių, moldavų ar baltų genoci
das prisidėjo prie NHS įsteigimo.
Neįsivaizduojama, kad BBC kam nors leistų teisinti
nacių padarytus nusikaltimus, bet komunistų
nusikaltimus... Tai yra tipiškas panaudojimas dvigubų
standartų: vienaip pasverti nacių atrocijas, o antraip
komunistų. Joks save reklamuojantis nacistas negautų
profesoriaus vietos Oxbridge. Tuo tarpu prisiekęs mark
sistas Terry Eagleton užima vieną įžymiausių literatūros
profesūrų Oxforde.
Šiai anomalei galo nematyti. Gal atsakymas randasi
prof. Trevor-Roper žodžiuose: ‘Jei karą būtų laimėjęs
Hitleris, tai nacių teorijos būtų laikomos madingomis
ideologijomis Europos universitetuose, o šimtai donų
peštųsi dėl postų jas dėstyti.
Realybė patraukti komunizmą teisman už įvykdytus ir
dar vykdomus nusikaltimus, sumažėja dėl galimos varto
tojų rinkos Kinijoje. Šitaip įvertiname jos nužudytas 65
mil. aukas ir dar 20 mil. vergaujančius koncentracinėse
stovyklose.
Gal ekonominė pažanga Azijoje kada nors peržengs j
Kiniją ir joje sunaikins komunizmą. Iki to laiko gobšu
mas viršys moralę pagal Leniną: ‘Kapitalistai visuomet
stengsis parduoti mums virvę, su kuria mes juos pakar
sime’.
Aišku, Lenino svajonės tiek gyvos, kaip milijonai jo ir
jo įpėdinių nužudytieji. Bet kai kuriuose pasaulio vi

etose komunizmas dar egzistuoja. Šalyse, kur komuniz
mas buvo įsitvirtinęs bet žuvo, yra tūkstančiai buvusios
sistemos agentų ir žmogžudžių, nesitkinčių teismo eigos.
Jie gerai žino, kad su kiekvienais metais mažėja šansas
patraukti juos atsakomybėn.
Tuo labiau reikia pritarti drąsiems bei darbštiems
Prancūzijos mokslininkams, kurie knygoje sukaupė ži
auraus komunizmo neužginčijamus kriminalinių
nusikaltimų faktus. Tai yra paminklas tiesai neteisinga
jame pasaulyje.
Lietuvoje artėja prezidento rinkimai. Jie parodys kiek
komunizmas ten dar turi įtakos.

Lietuvių namuose apsilankė LTV
Lietuvių namuose buvo apsistojusi Lietuvos Televizijos
kūrybinė filmavimo grupė: ‘Europos laikrodis’ laidos
autorius ir leidėjas LTV žurnalistas Linas Balsys,
režisierė Lina Medeišytė ir operatorius Herkus Milaše
vičius. Paprašyti, mielai sutiko papasakoti apie šio vizito
uždavinius.
Penkių programų laida bus pradėta rodyti gruodžio
mėn. Ji skirta informuoti Lietuvos žmones apie Europos
sąjungos bendras temas. Kelionė yra finansuojama ES
komisijos delegacijos Lietuvoje, kuriai Lietuvoje
vadovauja ES ambasadorius Henrik Schmigeleu. Vienas
iš delegacijos tikslų yra parama masinių informacijų
priemonių plėtrai.
Idėja filmuoti ES veiklos laidų ciklą kilo prieš porą
metų, bet tuomet mažai kas tuo domėjosi. Dabar Lietu
voje požiūriai pasikeitė. Įdomaujamas! ES bendra
žemės ūkio politika, socialine politika ir kitkuo. Šios
kelionės metu filmuojame įvairius siužetus, istorijas,
kaip konkrečioje ES šalyje vystosi jos politikos veikla ir
kuo jos skiriasi vienoje šalyje nuo kitos. Išvykoje keliau
jame per Prancūziją, Britaniją ir Airiją. Prancūziją jau
pervažiavome, Londone baigiame filmuoti. Rytoj važi
uojame į mažą Škotijos pasienio miestelį Langhall. Jame
įsigyvenusios senos tradicijos dar nuo karų tarp Škotijos
ir Anglijos, kai pasienis buvo užtikrinamas apjojant jį
žirgais (common riding).
Norime parodyti, kiek sovereniteto praranda tauta
įstodama į ES. Tai yra aktualu Lietuvoje. Daugumoje
ten vyrauja noras stoti į ES, bet yra ir skeptikų. Mūsų
tikslas nėra paveikti žmones į vieną ar kitą pusę, o tik
pateikti atspindį. Paėmus Škotiją, kuri atstato savo par
lamentą, iš ES gaus paramą stiprinti savo nepriklau
somybę ir tautiškumą. Airija yra ypač unikalus pavyzdys,
kuris rodo, kad Airija sutvirtino savo nepriklausomybę
įstodama į ES.
Gruodžio 13 vykstame į Liuksemburgą. Ten vyks ES
didysis sąskrydis, kuriame bus nutarta ar sekančiame
runde Lietuva bus priimta į ES.
Užklausti pasisakyti, kaip patiko apsistojimas nauju
ose Lietuvių namuose atsakė, kad labai puikus ir šviesus
namas, patogūs kambariai, patarnavimas aiškusv ir elegantiškas, vieta nebloga, susisiekimas geras. Čia yra
puikios sąlygos lietuviškos visuomenės veiklai, netgi
konferencijoms. Linkime sėkmės.
Ačiū už pokalbį ir komplimentus.
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Europoje nieko naujo...
Kazys Baronas, Vokietija
Naujasis Lenkijos užsienio reikalų ministras Br. Geremek
pirmajai kelionei j užsienį pasirinko Lietuvą ir vėliau
Ukrainą. Muencheno ‘Sueddeutsche Zeitung’ dienraščio
Varšuvos korespondentas T. Urban rašė: ministras norėjęs
tuo parodyti savo draugiškumą, kadangi Lenkijos santykiai
su Lietuva ir Ukraina buvę apsunkinti nesklandumais.
Gimiau ir augau Gedimino mieste. Gerai prisimenu lietu
viams daromą priespaudą Vilniaus krašte ir Suvalkų
trikampyje. Ir ne tik politiniame, ekonominiame ir
kultūriniame gyvenime, bet ir religiniame. Prisimenu, kai
Vėlinių dieną bažnyčiose, Rasų kapinėse prie dr. Jono
Basanavičiaus ir žuvusių kovose dėl Vilniaus lietuvių karių
kapų, giedant ‘Marija, Marija’, ‘Amžiną atilsį’ ir Lietuvos
himną, lenkų policininkai guminėmis lazdomis vaikė
susirinkusius lietuvius mokinius, studentus ir mokytojus.
Negeriau buvo ukrainiečiams: 6000000 Lenkijos
ukrainiečių taip pat priešinosi lenkinimui, karo ir pokario
metais atsilygindami lenkams kruvinais susirėmimais. Šis
tautų antagonizmas dar ir dabar tebėra matomas ir jaučia
mas. Jis gyvas aplenkintose vietovėse Lietuvoje ir Lenkijai
priklausančioje Galicijos srityje. Net popiežius buvo priver
stas nusileisti lenkams ir jiems perleisti ukrainiečiams prik
laususią katedrą, kadangi lenkai ‘okupavo’ ją ir jos bokšte
iškėlė didelį užrašą: ‘Šv. Tėve, atsimink, kad esi lenkas’. Tuo
metu popiežius lankėsi Przemysl mieste (Pietryčių Lenki
joj), kuriame vyko lenkų-ukrainiečių ginčas.
Atrodo, kad žydų tautybės Br. Geremek stengsis sušvel
ninti tą lenkų ‘trintį’ su lietuviais ir ukrainiečiais, o gal net ją
pašalinti. Tiesa, rašoma ir kalbama, kad šiandieniniai
Lietuvos-Lenkijos santykiai yra labai geri (kaip niekuomet,
tad ko daugiau reikia?!). Juk V. Landsbergis lenkiškai kalba
su lenkų žiniasklaida, užs. reik. min. A. Saudargas, įterp
damas rusiškus žodžius, taip pat kalba lenkiškai. Nuo jų
neatsilieka ir prez. A. Brazauskas. Ar tinka? Privačiai - gal
taip, bet oficialiuose pasitarimuose - ne. Esu įsitikinęs, kad
Vilniaus krašto tikri autochtonai, kaip Vytauto Didžiojo
gimnazijos auklėtiniai ar Vilniaus universiteto lietuviaivilniečiai studentai, lenkų kalbą moka neblogiau už tuos
aukštuosius Lietuvos pareigūnus, tačiau viešai, oficialiuose
pasitarimuose jie kalbėtų su lenkais tik su vertėjo pagalba...
Muencheno dienraščio korespondentas rašė, kad Varšuva
skiria didelį dėmesį į Lietuvos ir Ukrainos nepriklau
somybę, nes tuo galima nuslopinti Rusijos imperalizmo
atgimimą. Apsilankęs Bonoje Br. Geremek savo
pasikalbėjime su kancleriu H. Kohl ir už. reik. min. švabu K.
Kinkei tuoj pat pažymėjęs, kodėl jis savo pirmuosius
žingsnius į užsienį žengė Lietuvon ir Ukrainon: Lenkija
nenorinti būti vienintelė užtvara Rytų Europoje, ypač kai
Baltijos valstybės yra pilnai pribrendusios tapti Europos
Sąjungos narėmis. ‘Sunkiau yra įvertinti Ukrainą’, - sakė Br.
Geremek, - ‘kurioje dar vykdoma ūkinė reforma, o politinė
padėtis nėra stabili. Tačiau Ukraina yra europietiškų tradi
cijų kraštas.
Daug kartų keliamas klausimas: kodėl kanc. H. Kohl
neaplanko Vilniaus, Rygos ir Talino? Vokietijos žiniasklaidoje visuomet linksniuojama H. Kohl numylėtinė
Lenkija ir kiek toliau - Vengrija bei Čekija, tačiau tik
retkarčiais jo lūpos išsitaria apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos
valstybes. ‘Pikti’ liežuviai tauška apie slaptą H. Kohl ir B.
Jelcin susitarimą palikti Baltijos kraštus Rusijos įtakos sferai.
Gal ir teisybė? Gaila, nes nuo H. Kohl žodžių beveik 90%
priklauso valstybių įjungimas į ES, o gal ir į NATO. Gal

vieną dieną Lietuvos už. reik, ministerija primins H. Kohl
Lietuvos gyventojų nuopelnus, kai karo nuniokotoje Lietu
voje nebojant Sibiro tremties grėsmės, lietuvių ūkininkų
šeimos priglaudė tūkstančius Rytprūsių vokiečių moterų ir
vaikų ir išgelbėjo juos nuo bado mirties? O kaip su reparaci
jomis už Vokietijos padarytus karo nuostolius Lietuvai? Gal
tie klausimai atkreips kanclerio dėmesį Baltijos valstybėms?
Rusijos diplomatai Lenkijoje - slaptosios tarnybos agen
tai? Tai klausimas, kurį iškėlė Varšuvos dienraštis ‘Žycie’
(Gyvenimas), pavadindamas straipsnį ‘Šnipų korpusas’,
kartu išvardindamas 23 aukšto laipsnio diplomatus bei
pridėdamas 28 su diplomatiniais pasais.
Į tą straipsnį pirmas aštriai reagavo Valerij Švec, Rusijos
generalinis konsulas Poznanėje, pavadindamas tai humoru
bei akiplėšiškumu. Jo nuomone, tai greičiausia kieno nors
(kokios nors valstybės žvalgybos) noras pabloginti gerus
Rusijos-Lenkijos santykius.
Manding, tas pat dienraštis mini ir Rusijos pasiuntinio
Varšuvoje J. Košlev pavardę, tas pareigas ėjusio 1990-97m.
J. Košlev veiklą išaiškino ‘Žycie’ dienraščio bendradarbis
Jacel Jelski ir kartu pažymėjo, kad jau 1971 m. šis Rusijos
diplomatas už šnipinėjimą buvo ištremtas iš D. Britanijos.
Žurnalistas nustebęs klausia: ‘Ar Lenkijos kontržvalgybai
nebuvo žinoma J. Košlev veikla D. Britanijoje?
Naujoji Lenkijos vyriausybė iš savo slaptosios tarnybos
pašalino daug aukštų pareigūnų, karininkų. Jie visi dar buvo
užsilikę iš komunistinio laikotarpio. Jiems priskiriamas
‘žioplumas’ ir gal net vengimas nagrinėti buvusio min. pirm.
J. Oleksy bylos, taip pat ruso B. Jakimišin bylos
‘užklostymas’. Spėjama, kad jis, dėl blogai atliktų pareigų
buvo Rusijos slaptosios tarnybos, Stalino laikų metodu,
nužudytas.

Įvairenybės
Sausainis

Saudo Arabijos teritorija turi daugiau -kaip 2 mil. kv. kilo
metrų, o krašte nėra nei vienos upės.
1
*
Ilgas apklausinėjimas

Inkvizicija, pradėta 13-tam šimtmetyje, buvo panaikinta tik
1834 m.
Ekonomiški vietovardžiai

Trumpiausi vietovių pavadinimai yra: A (Norvegijoje), U
(Karolinos salose), O (Japonijoje) ir Y (Prancūzijoje).
Šventvagystė

19-tam šimtmetyje vyskupas Raphoe savo laisvalaikius
praleisdavco Londono apylinkėse kaip plėšikas. 1880 m.
vienas iš užpultųjų jį nušovė.
Britai atsikratė okupantų kariuomenės

Paskutinis romėnų kareivis paliko Britaniją 407 metais.
Šarvuoti bakai

Per pirmąjį karą anglai atvežė savo tankus, įpakuotus į
dėžes kaip vandens tankus. Nuo tuo jie ir įgavo tą pavadin
imą.
Vietoj kuokos - irklu makaulėn

Paskutinis jūros mūšis, kuriame dalyvavo žmonių irkluojami
laivai, įvyko 1571 m. prie Lepanto.
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Krašto apsaugos sistema buvo tuo pačiu laikoma ir švi
etimo sistemos dalimi, kur atėję žmonės buvo patriotiškai
Lietuva pasaulyje
auklėjami, galėjo, kas gerai nemokėjo, išmokti skaityti ir
Lietuvos prezidento rinkimams artėjant
VILNIUS, lapkričio 21 d. Lietuvos respublikos prezidentas rašyti, gauti ne tik karinių, bet ir Lietuvos istorijos žinių.
Algirdas Brazauskas sukvietė Prezidentūron pasivaišinti Krašto apsaugos ministerija leido knygas ir vadovėlius,
koldūnais visus kandidatus į Prezidentus kartu su laikraščius ir žurnalus. Dabar Krašto gynybos taryba
žmonomis. Dalyvavo Seimo pirmininkas Prof. Vytautas rekomendavo 1.5 % GDP skirti Krašto apsaugai. Tačiau iš
Landsbergis su žmona Gražina, Kazys Bobelis su žmona tiesų, Lietuva norėdama sukurti efektyvią gynybos sistemą
Dalia, Rimantas Smetona su žmona Aldona, Vytenis An turėtų skirti nemažiau 4 % GDP krašto gynybai. LDDP,
driukaitis su žmona Irena, Artūras Paulauskas su žmona tuo tarpu, yra nepatenkinta, žada biudžeto sudarymą kon
Jolanta, du kandidatai Valdas Adamkus ir Rolandas Pavil stituciniame teisme svarstyti.
ionis atvyko be žmonų. Įdomu tai, kad apie 97 % visų Patvirtintas 1998-ųjų metų biudžetas
pasaulio lietuvių remia Prof. Vytautą Landsbergį. Lietu VILNIUS, gruodžio 4 d. Patvirtintas naujasis biudžetas:
voje, tuo tarpu, jis turi daugiau nei trečdalį sau ištikimų 695 milijonai litų - valstybės valdymui, 475 milijonai litų rinkėjų. Populiarus kandidatas yra dr. Valdas Adamkus, gynybai, 1.19 milijardų litų - viešajai tvarkai, 914 milijonų
tačiau jis neturi partijos, kuri jį remtų. LDDP ir Maskvos litų - švietimui, 676 milijonai litų - sveikatos apsaugai, 624
remiamas Artūras Paulauskas yra susikompromitavęs ad milijonai litų - socialiniam draudimui, 300 milijonų litų vokatas. Kadangi Lietuvos žmonės yra jau nusivylę LDDP kultūrai, 670 milijonų litų - žemės ūkiui, 1.74 milijardų litų
valdymu, už jį balsuos tik ‘buvusieji’, o taip pat dalis rusų ir - kitiems aukščiau neišvardintiems reikalams. Iš viso val
lenkų. Balsų kaimuose ir miesteliuose turėtų gauti ir dr. stybė planuoja išleisti 7.58 milijardus litų, o gauti pajamų
Kazys Bobelis. Tačiau į antrąjį rinkimų ratą, greičiausiai 6.89 milijardų litų. Biudžeto deficitas yra 695 milijonai litų.
pateks Prof. Vytautas Landsbergis ir dr. Valdas Adamkus. Tačiau, jei valstybei dar geriau pavyktų surinkti mokesčius,
Jei Prof. Vytauto Landsbergio rinkimų štabas dirbs ak kurių manoma, kad yra nuslepiama apie penktadalis, bi
udžete deficito gali ir nebūti.
tyviai, jis ir bus išrinktas Lietuvos respublikos prezidentu.
Rusija žada sumažinti kariuomenę šiaurės vakaruose9
Rusija domisi Lietuvos prezidento rinkimais
VILNIUS, gruodžio 3 d. Kandidatas į Lietuvos prezidentus STOCKHOLM, gruodžio 3 d. Rusija žada sumažinti savo
Valdas Adamkus susitiko su Rusijos ambasadoriumi Lietu armiją ir laivyną 40 % ‘šiaurės vakaruose’, pradedant nuo
voje Konstantin Mozei. Pokalbis truko apie vieną valandą 1999-ųjų metų sausio 1-osios dienos, kalbėdamas Švedijos
ir lietė Lietuvos ir Rusijos santykių raidą. Asmenys parlamente pareiškė Rusijos prezidentas Boris Yeltsin.
pasikeitė požiūriais į NATO ir Europos Sąjungos plėtrą, Tačiau visiškai neaišku, ar kariuomenė Karaliaučiaus sri
Rusijos - Lietuvos ekonominį bendradarbiavimą. Rusijos tyje yra priskiriama minimiems ‘šiaurės vakarams’. JAV ir
Ambasadorius beldėsi ir į kitų kandidatų rinkimų štabų Vakarų Europos lietuviai, Lietuvos valstybė turėtų dėti
aktyvias pastangas, kad iš Karaliaučiaus krašto būtų išvesta
duris.
visa okupacinė kariuomenė. RAND korporacijos studijoje
Telšių Vyskupas Antanas Vaičius remia Vytautą Landsbergį
VILNIUS, gruodžio 1 d. Nors Katalikų bažnyčia oficialiai teigiama, kad karinės sovietų bazės Karaliaučiaus krašte
yra neutrali Lietuvos prezidento rinkimuose, Vyskupas An bei Rusijos karinis tranzitas per Lietuvą buvo didžiausia
tanas Vaičius aktyviai remia Prof. Vytautą Landsbergį. kliūtis ir priežastis to, kad Lietuva nebuvo pakviesta NATO
Lietuvos dienraščiuose pasirodė Vyskupo nuotrauka narystei su pirmąja narių banga. Karaliaučiaus kraštui
drauge su kitais įžymiais žmonėmis, tarp jų ir a. a. Lietuvos JAV, Didžioji Britanija ir Lietuva galėtų pasiūlyti jungtines
Ambasadoriaus JAV ir kandidato į prezidentus praėjusiu saugumo garantijas.
ose rinkimuose Stasio Lozoraičio žmona Daniela, ir Lietuvos Seimo narys ragina tirti tautos genocidą Karaliauči
aus krašte
užrašu: ‘Mes remiame Vytautą Landsbergį’.
VILNIUS, gruodžio 4 d. Jaunosios Lietuvos judėjimo
Clinton kviečia Lietuvos prezidentą
WASHINGTON, gruodžio 5 d. JAV Prezidentas Bill Clin vadovas Stanislovas Buškevičius įteikė Lietuvos Genera
ton pakvietė Algirdą Brazauską atvykti į Baltuosius rūmus linei Prokuratūrai prašymą ištirti, ar Sovietinės kari
sausio 16 d. pasirašyti keturpusę partnerystės chartą tarp uomenės veiksmai Karaliaučiaus krašte 1944 - 1945 metais
JAV ir trijų Baltijos valstybių. Clinton pakvietime rašo, negali būti laikomi lietuvių tautos genocidu. Jei taip,
kad sekantys metai yra patys tinkamiausi tokio dokumento tuomet reikalaujama atlikti nusikaltimo tyrimus ir iškelti
pasirašymui, nes sukanka 75 metai, kai JAV pripažino baudžiamąsias bylas karo nusikaltėliams. Savo prašymą
nepriklausomą Lietuvos valstybę. ‘Tai bus istorinis įvykis Seimo narys grindžia išlikusiųjų liudijimais apie masines
pažymintis ne tik ilgalaikę Lietuvos ir JAV draugystę, bet ir lietuvių žudynes Karaliaučiaus krašte.
nubrėžiantis partnerystės pagrindus ateinantiems dešimt Prancūzija remia Lietuvą
mečiams’, rašoma JAV Prezidento laiške. Taip pat VILNIUS, gruodžio 4 d. Prancūzija tikisi, kad Lietuva
pažymima, kad Lietuva pasiekė didelių laimėjimų pasirašy galės pradėti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje kartu
dama sienos sutartį su Rusija.
su kitomis šalimis kandidatėmės 1998-ųjų kovo mėn. Tai
Lietuva padvigubina gynybos išlaidas
pareiškė Vilniuje viešėjęs Prancūzijos Europinių reikalų
VILNIUS, gruodžio 3 d. Naujajame Lietuvos 1998-ųjų ministras Pierre Moscovici. Prancūzija palaiko taip vadi
metų biudžete gynybos išlaidos yra padvigubinamos. Jos namą Europos Konferenciją, kuomet visų vienuolikos šalių
sudarys 475 milijonus litų arba 6.3 % viso Lietuvos bi kandidačių derybos prasidėtų tuo pat metu. Tačiau, jos gali
udžeto. Kartu su gaunamomis paskolomis gynybinės išlai būti intensyvesnės su tais kraštais, kuriuos parinko Euro
dos sudarys 1.45 GDP (visuminio nacionalinio produkto). pos Komisija. Tuo pačiu, pasakė Prancūzijos ministras,
Priminsime, kad Nepriklausomos Lietuvos laikais Lietuvos nebūtinai Lietuva bus priimta į Europos Sąjungą vėliau už
gynybos išlaidos sudarė 23.25 % (1938), 24.14 % (1939). Estiją.
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Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas ragina
Europos Komisiją turėti daugiau idealizmo
somą Lietuvą’, besipriešinantį Lietuvos įsijungimui į Eu
BONN, lapkričio 28 d. Tarptautinėje konferencijoje ‘Baltijos ropos Sąjungą. Šis judėjimas, tačiau neprieštarauja Lietu
kraštų kelias į Europos Sąjungą’ Lietuvos užsienio reikalų vos narystei NATO.
ministras Algirdas Saudargas paragino Europos Sąjungą Amerikoje areštuoti ginklų prekeiviai bus teisiami
įvertinti Lietuvos įstatymus ir nustatyti ar krašto ekonominė, WASHINGTON, gruodžio 1 d. Du Lietuvos respublikos
socialinė ir gamtos apsaugos sistema priaugo prie Europos pasus turintys asmenys Aleksandr Pogrebezhski ir Alek
Sąjungos reikalavimų. ‘Tik tuomet, kai Lietuva atsisės prie sandr Darichev vasarą buvo areštuoti, kuomet jie norėjo,
deiybų stalo, laikysime, kad pajudėjome link Europos Sąjun pasinaudoję suklastotais Lietuvos gynybos ministerijos
gos’, pasakė Algirdas Saudargas. Jo nuomone būtų didelė dokumentais už vieną milijoną dolerių parduoti FBI agen
politinė klaida nepriimti Lietuvos deryboms su pirmaisiais, tams, apsimetusiems Kolumbijos mafija, 40 rusiškų
toks sprendimas gali turėti politinių pasekmių. Ministras ‘žemė-oras’ raketų. Sukčiai taip pat teiravosi šių agentų,
pabrėžė, kad Lietuvos ir kitų pakviestų kraštų skirtumai yra ar jie nenorėtų pirkti branduolinių raketų. Net ir prieš šį
labai nedideli ir dar neaišku kuris kraštas padarys didesnį areštą, Lietuva buvo paskelbusi tarptautinę paiešką
progresą per ateinančius penkis - šešis metus. ‘Būtų politinė Pogrebezhski, kuris buvo kaltinamas vagyste. Pasirodo, jis
klaida ir pagrindinis lygybės principo pažeidimas, jei kraštai iš buvo išsirūpinęs JAV emigracijos tarnybos leidimą įsikurti
anksto būtų skirstomi į grupes, pagal laiką, kuriuo jie būtų Amerikoje, kur jis ir slapstėsi nuo Lietuvos valdžios.
priimami į Europos Sąjungą’.
Buvęs Klaipėdos bankininkas gydosi kalėjimo ligoninėje
Europos reikalų ministrė Dr. Laima Andrikienė atvirai kritikavo VILNIUS, gruodžio 1 d. Buvęs Vakarų banko direktorius
Europos Komisijos nuomonę
Petras Kravtas, kaltinamas vagyste guli Lukiškių kalėjimo
VILNIUS, gruodžio 5 d. Spalio pabaigoje Lietuvos dienrašči Vilniuje ligoninėje. Bankas suteikė apie 70 abejotinų
uose pasirodė Europos reikalų ministrės dr. Laimos An paskolų, tarp jų vieną net ir 64 milijonų vertės, kuri
drikienės kritika Europos Komisijos atžvilgiu. Jos nuomone, nebuvo sugrąžinta, nebuvo laiku sumokėti nė nuošimčiai.
svarų politinį vaidmenį Europos Komisijos sprendime su Kaune areštuoti septyni narkotikų pirkliai
vaidino Vokietijos Kanclerio Helmut Kohl pozicija, kuris KAUNAS, gruodžio 2 d. Lietuvos vidaus reikalų minister
Lenkiją, Čekiją ir Vengriją vadino ‘mėgstamais vaikais’. Iš ijos greitojo reagavimo pajėgos Aras areštavo septynis
tiesų net gi daugiau, liepos mėnesį Vokietijos Kancleris narkotikų pirklius. Konfiskuota maždaug 1000 tablečių
ypatingai stengėsi išskirti Lenkiją, teigdamas, kad ‘Lenkijai narkotinių medžiagų, kurios jau buvo platinamos baruose
reikalinga Europa, bet ir Europai reikia Lenkijos. Be Lenki ir diskotekose. Pažymėtina, kad Lietuvoje jaučiama
jos Europa būtų neišbaigtas kūrinys’. Tačiau tuo pačiu, Kohl narkotikų įvežimo banga.
sakė, kad kiekvienos šalies priėmimas į Europos Sąjungą
Parengė Darius Furmonavičius
turėtų būti grindžiamas individualiais krašto pasiekimais. Iš
tiesų, dabar Lietuva ne daug kuo skiriasi nuo kitų šalių
kandidačių. Deja, buvusioji valdžioje LDDP tik žodžiais
Česlovas Valdemaras Obcarskas
stengėsi ‘eiti Europon’, darė ‘prichvatizaciją’. Pagal
ekonomikos atvirumą Lietuva pasaulyje tėra 72-ojoje vietoje,
KALĖDOS
tuo tarpu Estija - tarp 10-ties labiausiai atvirų pasaulio valsty
Pas mane Kalėdos atėjo
bių. Estijos pagrindinis prekybos partneris yra Suomija, o
Japoniška šerkšno šaka,
Lietuvos, kaip beje ir Latvijos, vis dar Rusija.
Kur viršūnėj, lyg žvaigždė spindėjo
Europos Komisija pasiryžusi ginti savo nuomonę
Sidabrinė nakties valanda.
BRUSSELS, gruodžio 5 d. Europos Komisijos narys, at
sakingas už Europos Sąjungos išplėtimą Hans van den Broek
GOTIKŲ BOKŠTAI
spaudos konferencijoje pasakė, kad kaltinimai, kad Vokietija
turėjo lemiamos įtakos Europos Komisijos nuomonei dėl Myliu gotikų bokštus, kurių smailios viršūnės,
išplėtimo būdo, pakviečiant penkias šalis, ‘yra absoliuti nesą Lyg aštrios strėlės į dangų šauja.
monė’. ‘Aš paprastai šių žodžių nevartoju, bet šie pareiškimai Jie ant kalvų aukštų sustoję,
yra, mano nuomone, nepateisinami ir be jokio pagrindo’. Jis Vienų dienomis saulėj žvilga kaip auksas.
taip pat išreiškė Europos Komisijos nusistatymą ginti
Gotikų bokštai mano sielą kerėja
padarytą sprendimą.
Ir su ja kyla į mėlyną aukštį.
Ambasadorius Romualdas Kolonaitis paskirtas Lietuvos misijos
Pro jų viršūnių gaidžius praskrieja
Europos Sąjungoje vadovu
Vasaros debesys, vėjai ir paukščiai.
VILNIUS, gruodžio 1 d. Lietuvos Seimo užsienio reikalų
Kieti kaip plienas, iš akmens nutašyti,
komitetas patvirtino Lietuvos ambasadoriaus Švedijoje Ro
Gracingi ir liekni, lyg strėlės metalo,
mualdo Kolonaičio kandidatūrą atstovauti Lietuvą Europos
Gotikų bokštai. Viršūnes iškėlę,
Sąjungoje. Jo nuomone yra labai svarbu paveikti tuos asme
Plačiai po visą apylinkę žvalgos.
nis, kurie pateikia rekomendacijas politikams.
Gotų architektūros aukštos bažnyčios,
Smetona siekia skleisti euroskeptiškumą
Kaip eglės metalo debesis siekia.
VILNIUS, gruodžio 6 d. Kandidatas į Lietuvos Respublikos
Sriūva į žemę spindinčios šviesos
prezidentus Rimvydas Smetona organizavo Lietuvos eu
Nuo bokštų laibų ir per lygumas driekias.
roskeptikų judėjimo tarptautinę konferenciją, kurioje daly
Gotikų bokštai. Jų aštrios viršūnės
vavo svečiai iš Anglijos, Danijos, Švedijos ir Suomijos. Kandi
Smailiom vylyčiom sminga į dangų.
datas į prezidentus mano, kad jo rinkiminė kampanija padės
Jie ant kalvų aukštų pastatyti,
Lietuvoje plisti euroskeptiškumui. Gegužės mėnesį Rimvydas
Vario varpais ryto saulėje žvanga.
Smetona įsteigė tautinį demokratinį judėjimą ‘Už nepriklau
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Nacių aukso konferencija

nebūtina nuolat gyventi šalyje.
Londono konferencija nepriėmė jokių oficialių doku
mentų ar deklaracijų. Tai buvo ne politikų, bet istorikų ir
specialistų konferencija, kurios metu aptarti galimi
tolimesni veiksmai, atitaisant valstybėms ir žmonėms karo
metu padarytą skriaudą. Lietuvai, kurios žmonės įvairių
okupacijų metu patyrė ne mažesnę skriaudą ir prievartą
nei kitos tautos, svarbu stebėti ir galimai įtakoti tarptau
tiniuose forumuose vykstančias diskusijas.

Šių metų gruodžio 2-4 dienomis Londono Lancastcrio rū
muose vyko “Nacių aukso” konferencija. Konferenciją orga
nizavo Britanijos Užsienio reikalų ministerija, asmeniškai
parėmė Užsienio reikalų sekretorius Robin Cook ir
Holokosto švietimo fondo ( Holocaust Educational Trust )
prezidentas lordas Janncr. Didelį susidomėjimą konferencija
rodė Jungtinės Valstijos.
Audrius Brūzga
Iš pradžių abejota, ar renginys turės pasisekimą, ar susirinks
patarėjas
dalyviai ir ar jie norės kalbėti apie gana skaudžius valstybėms
ir žmonėms turto perdalijimo reikalus. Nuogąstavimai nepa
sitvirtino - į konferenciją susirinko atstovai iš 40-ies valstybių,
ft
TRUMPA
INFORMACIJA
PAŠTU
6-ių nevyriausybinių organizacijų ir 4-ių finansinių institucijų. v
Tris dienas dalyviai keitėsi informacija apie nacių užgrobto %
BALSUOJANČIAM RINKĖJUI
aukso ir kitų vertybių likimą pokario metais, aptarė galimybę %
t
tas vertybes sugrąžinti tikriesiems šeimininkams arba kom
ft
•S'
Gerbiamasis rinkėjau,
pensuoti žalą.
ft Gavę rinkimų dokumentus, užpildykite fl
Didžiosios Britanijos pasiūlymu Niujorke įkurtas specialus
ft
fondas, kuris teiktų paramą nuo nacių persekiojimo nuken
ft Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų ft
tėjusioms žydams. Į fondą lėšas pervesti pažadėjo Didžioji
ft
biuletenį.
Britanija (1 mln. svarų), JAV (25 mln. dolerių per 4 metus), ft
ft
ft
Argentina, Kroatija, Liuksemburgas, Austrija. Kitos šalys
Užpildę rinkinių biuletenį, tik jį įdėkite į
ft
-S’
paragintos pasielgti panašiai.
vidinį
voką
ir
voką
užklijuokite.
Lietuva, kuriai konferencijoje atstovavo ambasadorius Jus ft
ft
tas V. Paleckis, URM Politikos departamento direktorius w Įdėkite vidinį voką ir rinkėjo pažymėjimą ft
Vygaudas Ušackas ir šių eilučių autorius, neskubėjo reikšti
į išorinį voką ir jį užklijuokite.
ft
•g*
savo nuomonės apie fondą ar skelbti apie atitinkamus įnašus.
Įdėkite išorinį voką su jame esančiais ft
Iš pradžių reikia gerai išsiaiškinti, kaip tas fondas bus admin
rinkimų dokumentais į trečią voką,
ft
istruojamas, kas galės juo naudotis ir kokiais tikslais. Be abejo
svarbu žinoti, ar fondo pagalba bus prieinama Lietuvos ft ant kurio užrašytas ambasados Londone ft
ft
ft
adresas.
piliečiams. Neaiškumų dar yra labai daug. Nesutariama net
ft
dėl ‘nacių aukos’ sąvokos. Žydų organizacijos linkusios vien ft
Voką
užklijuokite
ir
išsiųskite.
ft
areikšmiškai tokiomis pripažinti tik Holokosto aukas, tuo ft
tarpu Rusijos atstovai mano, kad genocidą patyrė ir rusai, o ft Informuojame Jus, kad Jūsų balsas bus
ft
taip pat lenkai, čigonai. Tik pastarieji, Geležinės uždangos ft
ft
saugomi, negalėjo plačiai pasaulyje apie tai kalbėti ir
įskaitytas, jei ambasada gaus Jūsų
ft
ft
reikalauti atitinkamų kompensacijų.
ft
Konferencijos metu nuolat skambėjo kvietimas atidaryti ft
dokumentus
valstybinius ir specialius archyvus tyrinėtojams, kad būtų gal ft
ft
ima susekti aukso ir pinigų judėjimą pokarinėje Europoje ir ft
iki 1997m. gruodžio 22d. 10 vai. ryto.
ft
užjos ribų. Ypač nekantravo žydų organizacijos ir JAV dele ft
gacijos vadovas ambasadorius Eizenstat, beje, pasiūlęs visą ft ftftftftftftftftftftft ft ftftft ft ftftft
darbą baigti iki šio amžiaus pabaigos.
Lietuvoje darbas archyvuose dar tik prasideda. Vargu ar
atrasime aukso ar užmirštų banko sąskaitų, juolab, kad
vieniems okupantams keičiant kitus, ne visi archyvai išliko iki
ORAI EUROPOJE
mūsų dienų. Žymiai perspektyvesnis uždavinys būtų meno
vertybių paieška ir katalogizavimas. Čia galėtume sulaukti
tarptautinės paramos, gal net iš Europos Taiybos. Darbas jau
vyksta, todėl tikėtina, kad kitoje konferencijoje, kuri vyks
1998 m. pavasarį Vašingtone, jau būsime sukaupę tam tikros
informacijos ir turėsime ką pasakyti.
Konferencijoje Vašingtone, matyt, ryžtingiau bus keliamas
ir restitucijos klausimas. Londone turto grąžinimo žydų orga
nizacijoms problema buvo paminėta, tačiau nebuvo plėto
jama. Ambasadorius Eizenstat, pasiremdamas savo asmenine
patirtimi, papriekaištavo Rytų ir Vidurio Europos valstybėms,
kad vangiai vyksta dialogas dėl nusavinto žydų turto sugrąžin
imo, kad keliami per dideli reikalavimai teisėtiems turto
paveldėtojams. Kaip žinome, Lietuvos įstatymai reikalauja,
kad turtas būtų grąžinamas tik Lietuvos piliečiui, nors jau
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EUROPOS KREPŠINIO
ČEMPIONATO ATRANKOS VARŽYBOS
Europos krepšinio vidutiniokai parklupdė lietuvius
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 31-ojo Europos čempi
onato atrankos turnyrą pradėjo pralaimėjimu savo aikštėje.
D grupės varžybose lietuviai Vilniuje 66:69 (39:37)
pralaimėjo Bosnijos ir Hercegovinos rinktinei.
Rezultatyviausias svečių komandoje buvo 19 taškų pel
nęs N. Markevičius. Lietuvos rinktinei 19 taškų pelnė
S.Štombergas, 16 - A. Karnišovas.
Lietuvos rinktinė žaidė padrikai, beveik be derinių.
Šeimininkų komandos vyriausiasis treneris J.Kazlauskas
nesugebėjo suderinti žaidėjų veiksmų, nebuvo matyti jokio
žaidimo plano.
Po rungtynių krepšinio mėgėjai vieningai reikalavo J.
Kazlausko atsistatydinimo.
Pergalė
padėjo atsigauti
v
’Si pergalė padėjo mums psichologiškai atsigauti prieš
trečiadienio varžybas su estais. Olandijoje kur kas geriau
bei judriau žaidėme, panaudojome naują derinį', - po per
galės Roterdame 88:57 (46:33) prieš Olandijos rinktinę
sakė Lietuvos krepšinio rinktinės kapitonas Artūras
Karnišovas.
Lietuviai Olandijoje žaidė antrąsias Europos čempi
onato atrankos rungtynes D grupėje.
Bijojo, kad nesutryptų
'Mums labai nepasisekė, kad su Lietuva teko žaisti po jos
pralaimėjimo Bosnijai ir Hercegovinai. Lietuviai atvyko
kupini troškimo reabilituotis, jie kovojo lyg buliai koridoje.
Bijojau, kad mūsų nesutryptų', - po rungtynių kalbėjo
Olandijos rinktinės vyriausiasis treneris belgas Lucienas
van Kersschaeveris.
Trenerio manymu, lietuviai yra stipriausia D grupės
komanda.
Estijos komanda įveikta nelengvai
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė vakar Europos čempi
onato atrankos D grupės rungtynėse 87:77 (43:39) Vilniuje
įveikė Estijos komandą.
Rezultatyviausias šeimininkų komandoje buvo A.
Karnišovas, įmetęs 31 tašką.
Svečiai atkakliai priešinosi lietuviams beveik pusantro
kėlinio.
Lietuvos rinktinė žemyno pirmenybių atrankos varžy
bose iškovojo antrąją pergalę.
Krepšinio mėgėjai įvertino žaidėjus iš Lietuvos
Lietuvos ryto inf.
Gruodžio 30 dieną Tel Avivo (Izraelis) 'Yad Eliahu' sporto
rūmuose vyks mačas 'Europos krepšinio žvaigždės '97'.
Jame žais 'Rytų' ir 'Vakarų' rinktinės.
Tarptautinė krepšinio federacija (FIBA) pasirinko po
vieną spaudos leidinį Europos šalyse, kuriems buvo suteik
tos išskirtinės teisės rengti rinkimus. Lietuvoje šią teisę
gavo dienraštis 'Lietuvos rytas'.
Balsuojant už 'Rytų' rinktinės žaidėjus daugiausia balų
surinko Lietuvos rinktinės ir Pirėjo 'Olympiakos' (Graikija)
puolėjas Artūras Karnišovas - 121.
Lietuvos nacionalinės komandos bei Saratovo 'Avtodor'
vidurio puolėjas Gintaras Einikis užėmė penktąją vietą - 37
balai.
PLAUKIMAS
Atvirajame JAV plaukimo čempionate Indianapolyje,
plaukdamas 50 m laisvu stiliumi, finale nugalėjo lietuvis 25
metų Raimundas Mažuolis, įveikęs nuotolį per 22,91 sek.
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NBA čempionate
’Cleveland Cavaliers' komanda, kurioje žaidžia Žydrūnas
Ilgauskas, išvykoje 94:84 nugalėjo vieną čempionato ly
derių 'Los Angeles Lakers'. Ž. Ilgauskas rungtynes pradėjo
starto penkete ir per 25 minutes pelnė 12 taškų, atkovojo
10 kamuolių. Lietuvis prasižengė 6-ąjį kartą likus 1 min. 44
sek. iki mačo pabaigos.
Ž. Ilgauskas pataikė 5 iš 9 dvitaškių, 2 iš 3 baudos
metimų, dukart perėmė kamuolį ir kartą suklydo.
Ž. Ilgauskas pagal atkovotus kamuolius užima 27-ąją
vietą lygoje (8,2 per rungtynes), A. Sabonis - septintas
(11,2). Šioje kategorijoje pirmauja Ch. Barkley. (13,3).
Tokią pat vietą 'Cleveland Cavaliers' vidurio puolėjas
užima ir pagal blokuotus metimus (1,44), viena vieta
aplenkęs A. Sabonį (1,35).

FUTBOLAS
'Brugge' klubo puolėjas iš Lietuvos Edgaras Jankauskas
įmušė dar du įvarčius Belgijos pirmenybėse.
Sekmadienį E.Jankauskas 4-ąją ir 22-ąją minutę
pasižymėjo rungtynėse su Alsto 'Eendracht'. 'Brugge' šias
rungtynes išvykoje laimėjo 4:1, o po E.Jankausko įvarčių
pirmavo 2:0. Lietuvis buvo pakeistas 85-ąją minutę.
Artėja prie snaiperių
Per trejas 'Brugge' klube žaistas rungtynes E.Jankauskas
įmušė 5 įvarčius. Rezultatyviausias Belgijos čempionato
žaidėjas Branko Struparas iš Genko 'Racing' yra
pasižymėjęs 10 kartų.
Paklaustas, ar 'Brugge' klube jis turi pravardę,
E.Jankauskas atsakė, kad komandos draugai jį vadina 'Jan'.
Taip pat Lietuvos futbolininkas buvo vadinamas ir
Maskvos Torpedo-Lužniki' klube, iš kurio išvyko į Belgiją.

Vaistai j Lietuvą
Priimame užsakymus ir siunčiame į Lietuvą visų rūšių
visame pasaulyje gaminamus vaistus.
Siunčiame ir tokius vaistus, kuriuos be gydytojo recepto
negalima pirkti. Mums receptas nereikalingas, jei vaistų
pavadinimas žinomas.
Taip pat pristatome Lietuvoje ir kitur rašomąsias
mašinėles su lietuvišku šriftu. Elektroninė “Optima” rašo
moji mašinėlė su lietuvišku šriftu ir pristatymo išlaidomis
kainuoja £150.00, doleriais - 230.00

PRISTATOME Į RANKAS PINIGINES DOVANAS
LIETUVOJE
Pervedimo mokestis 3% plius pristatymo ir iškeitimo į
pageidaujamą valiutą £15.00 išlaidos.
Anglų - lietuvių. Lietuvių - anglų žodynėli.
Modem Lithuanian mokomasis lietuvių kalbos vadovėlis
(21 pamoka). Posakiai, idiomai, gramatika.
Visi paaiškinimai ir vertimai anglų kalba.
Vadovėlis ir audiokasetės su persiuntimu kainuoja £29.00.
Turistiniai pasikalbėjimai lietuviškai - angliškai £4.50.

Baltic Management Company
(Z. Juras and A. Juras)
11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4HB, England
Tel: 0181 460 2592, Faksas: 0181 290 0285
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Laiškas redaktoriui
1. Per DBLS Tarybos suvažiavimą Manchesteryje
1997.11.22 d. DBLS Boltono skyriaus pirm. H. Vaineikis
pasakė, o ‘Europos lietuvis’ Nr. 24 parašė, kad DBLS
Leigh skyriaus dalis nežino, kad jie yra įjungti į DBLS
Manchesterio skyrių. Pasiteiravau pas juos. Jie pasakė, kad
jie visi įsijungė į Manchesterio skyrių. Pirmą kartą nebuvo
atsiklausta visų narių, bet antrą kartą buvo atsiklausta. Visi
sutiko įsijungti į Manchesterio skyrių ir apsimokėjo
mokestį.
2. Sakoma, kad tik keliolika narių teatsilanko į mūsų skyri
aus susirinkimus. Tai nėra valdybos kaltė. Tam yra rimtų
priežasčių. Susirinkimai šaukiami vasario pradžioje, kai dar
būna ilgos naktys ir nepalankus žiemos oras. Be to, dau
guma narių neturi automobilių, o toliau gyvenantiems
tenka važiuoti dviem ar net trimis autobusais. Didžioji
dalis narių yra seno amžiaus ir silpnos sveikatos. Tokie ne
tik į susirinkimus neatvyksta, bet ir į minėjimus ir net
bažnyčią. Panaši padėtis yra ir kituose skyriuose. Po kelių
metų bus dar blogiau.
3. Dar sakoma, kad visa Manchesterio veikla rūpinasi
klubas. Tikrumoje klubas į organizacijų reikalus ir veiklą
nesikiša, tik paremia pinigais, susidariusioms renginių
išlaidoms padengti. Visa veikla yra paskirstyta tarp organi
zacijų, kurių anksčiau buvo daug. Tos tvarkos laikomasi jau
keliasdešimt metų. Renginiai skelbiami ‘EL’ ir rašomos
korespondencijos, o iš jų matosi kas ką rengia ar daro.
Klubas savo ruožtu yra surengęs keletą minėjimų, užsidar
iusių organizacijų vietoje. Jau kelinti metai Motinos dieną
skautai rengia kartu su klubu, o pastarasis apmoka
minėjimo ir motinoms arbatėlės išlaidas ir duoda skautams
auką.
A. P-kis

Lithuanian

Anoniminiai laiškai
Dėl Sodybos skyriaus
Gautas nepasirašytas laiškas, šaukiantis DBLS Sodybos
skyriaus metinį susirinkimą. Tokių laiškų ‘Europos lietuvis’
nespausdins, kad nesuklaidinti skaitytojų. Be to, skyrių
metiniai susirinkimai yra šaukiami skyrių valdybų.
ELR

‘Mano širdis Lietuvoje’
Lapkričio 16 d. Nottingham© ‘Židinyje’ įvyko Sheffield’©
ligoninės Stomos skyriaus vedėjo Albertus Tappe paskaita
‘Žvilgsnis į Lietuvą ir jos sveikatos sistemą’. Paskaita buvo
iliustruota spalvotomis skaidrėmis ir diagramomis. Paskai
tininkas papasakojo apie gan sunkią Lietuvos ligoninių
būklę ir savo nuostabius įspūdžius iš Lietuvos. Labiausiai
svečią sužavėjo graži Lietuvos gamta ir nuoširdūs santykiai
šeimose. Jo žodžiais, ‘Lietuvoje yra dar išlaikytos šeimos
vertybės. Aš mačiau ramiame Palangos pajūryje atostogau
jančius ir vaikus, ir senelius, ir anūkėlius drauge. Vakaru
ose, deja, to jau nebetenka pamatyti ...’ Sužavėjo žmonių
svetingumas ir lietuvių darbštumas. Jis stebėjosi, kad nors
ir sunkiomis sąlygomis dirbdami gydytojai, neturėdami
reikiamos aparatūros ir kitų medicininių priemonių
pasiekia neblogų rezultatų. ‘Mes turime padėti Lietuvai’,
kalbėjo svečias. Jo pastangų dėka iš įvairių firmų ir ligo
ninių buvo gauta aparatūros už maždaug 200,000 svarų,
kuri buvo išsiųsta į įvairias Lietuvos onkologines ligonines.
Darbas padėti Lietuvos vėžiu sergantiems ligoniams tęsia
mas ir toliau.
Po paskaitos svečias DBLS Nottinghamo skyriaus su
ruoštoje arbatėlėje kalbėjosi su DBLS organizacinių
reikalų direktoriumi Eimučiu Šova, dr.
Rūta Furmonavičiene ir kitais as
menimis. Svarstytos galimybės Lietuvai
pagelbėti.

Airlines

LONDON HEATHROW - VILNIUS
1997 Winter Schedule
Effective from 31st October

"

..

' .

‘

5 FLIGHTS WEEKLY

Daily except Thursday and Sunday

Arrival and departure times:
Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday
TE452 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15
TE453 dep. HEATHROW 16.15 arr. VILNIUS 21.05
AIRCRAFT BOEING 737
with business and economy seating
Attractive prices for senior travellers

LITHUANIAN AIRLINES
Phone 0181 759 7323
Fax
0181 745 7346

SyftAo&ib - butiratą lopyk
Uraganas nusiaubė Škotiją: išvertė
daug medžių ir sugriovė namų.
Gulėdamas po griuvėsiais, škotas iš
girdo šaukiant:
-Ar ten dar yra gyvų?
-Kas jūs tokie? - paklausė užgriu- į
vėlis.
-Mes iš Raudonojo kryžiaus...
- Palikit mane ramybėje! Aš jau per
nai daviau jums vieną svarą.

***

Kalbasi dvi našlės:
- Mano vyras buvo tikrai puikus žmo
gus! Aprūpino mane šimto tūkstančių
draudimo premija. Labai jo ilgiuosi.
Duočiau visą tūkstantį, kad galėčiau jį
sugrąžinti...

***

Supykęs tarnautojas duoda pastabą
savo bosui:
Tamsta vaizduoji socialistą,
rūpiniesi mūsų gerove, bet kavos per
traukėles įvedei tam, kad žadintum
mus iš miego...
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A. A. Bronė Černienė

Po staigios ir trumpos ligos 1997 m.
lapkričio 4 d. mirė Bronė ŽilinskaitėNamajuškienė-Černienė.
Velionė Bronė gimė Klaipėdoje 1922
m. rugpjūčio 15 d. Baigusi pradžios
mokyklos šešis skyrius, įstojo į Klaipė
dos Aukštąją komercinę mokyklą.
Vokiečiams okupavus Klaipėdos
kraštą, ji persikėlė pas gimines į
Kauną. Čia įsijungė į Kauno Komerci
jos mokyklą tęsti pradėtą mokslą.
Atliekamu laiku ji patarnaudavo gi
minių tekstilės krautuvėje. Taip be
dirbdama ji perėmė krautuvės vedėjos
pareigas ir ištarnavo iki artėjanti
antroji rusų okupacija privertė ją
trauktis į Vokietiją.
1947 m. velionė atvyko į Angliją, kur
jos laukė sunkūs darbai ligoninėse.
Dalyvaudama Londono parapijos
chore, susipažino su kauniečiu Adolfu
Namajuška, sukūrė šeimą ir susilaukė
sūnaus Rimanto.
Tais ankstyvais laikais daug naujos
išeivijos norėjo palikti Angliją ir keltis
į Ameriką. Persikelti ryžosi ir Namajuškų šeima. Pirmiausiai važiavo Adol
fas, bet dar nespėjęs susipažinti su
gyvenimu Amerikoje, susirgo ir mirė.
Bronė liko našlė, ir su labai jaunu sūn
umi pasiliko gyventi Londone.
Rimantas Namajuška dabar gyvena
Naujoje Zelandijoje ir yra sukūręs
savo šeimą, o neperseniausiai buvo at
važiavęs aplankyti sergančios motinos.
Velionė turėjo gražų balsą ir mėgo
dainuoti. Londono parapijos chore ji
išdainavo 50 m. Taip pat dalyvavo
Londono meno sambūrio ‘Vaidilos’
chore. Ji buvo įsijungus ir į Londono
šv. Onos Draugiją, reiškėsi jos valdy
boje ir kurį laiką jai pirmininkavo.
1957 m. gegužės 5 d. Londone Bronė
dalyvavo ‘Dainavos’ moterų sambūrio
steigime ir išbuvo jos ilgametė narė.
Velionė dar yra buvusi Londono Li
etuvių sporto ir socialinio klubo ir
Londono lietuvių šv. Kazimiero klubo
nuolatinė narė, o jų valdybose ėjo
įvairias pareigas. Ji priklausė DBLS
Londono I skyriui ir valdyboje ilgą
laiką ėjo kasininkės pareigas.
Patys žymiausi velionės charakterio
bruožai: nuoširdi lietuvė, visuomet
linksma, jos namų durys buvo atdaros
visiems ir visuomet.
Londono parapijos choro vedėjas
Justas Černis tapės našliu, po kurio
laiko antrą kartą sumainė aukso
žiedus, vesdamas savo nuolatinę cho
ristę Bronę Namajuškienę.
Velionė palaidota 1997 m. lapkričio

13 d. Pamaldoms Londono lietuvių šv.
Kazimiero šventovėje vadovavo kun. J.
Sakevičius, MIC. Giesmes giedojo
parapijos choras, vadovaujamas Vin
cent O’Brien. Karstas skendo gėlių
vainikuose ir puokštėse: nuo choro,
DBLS Lietuvių sodybos skyriaus, Li
etuvių sodybos vedėjų ir gyventojų, Li
etuvos ambasados, nuo šeimos draugų.
Velionė gausiai susirinkusiųjų paly
dėta į East London krematoriumą.
Polaidotuviniai užkandžiai vyko
Sporto ir socialiniame klube. Juos
paruošė
Veronika
Jurienė
su
padėjėjomis.
Liūdi vyras Justas Černis su šeima,
sūnus Rimantas su šeima, giminės Li
etuvoje ir visi buvę jos bendradarbiai
įvairiose organizacijose.
Justas Černis reiškia nuoširdžią
padėką Siliams iš Boltono, Andri
jauskams iš Cambridge, Kustams iš
Readingo, Lietuvių sodybos vedėjams,
Vincent O’Brien šeimai, klebonui J.
Sakevičiui, MIC, Jurams, už gausias

aukas šv. Mišioms už velionės Bronės
sielą, visiems vienokiu ar kitokiu būdu
prisidėjusiems prie laidotuvių.įį
Stasys Kasparas
Hampshire

Mirė K. Mickus
Lapkričio 18 d. mirė seniausias Lietu
vių sodybos gyventojas Kazimieras
Mickus. Velionis gimė Klaipėdos
krašte 1908 m. spalio 25 d.
Palaidotas Bordon Whitehill kap
inėse lapkričio 26 d. Šv. Mišias Sody
boje ir religines apeigas kapinėse at
liko kun. A. Geryba.
Palydėti velionį į paskutinę poilsio
vietą, susirinko per 30 tautiečių. Po
laidotuvių Sodybos vedėjai Sodyboje
pavaišino kavute ir sumuštiniais daly
vavusius laidotuvėse.
Kiek yra žinoma, Lietuvoje liko duk
terys Marta ir Justina.
; J.L.
*

f. ' .

* '»

•
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Wolverhamptonas

Atlaikytos šv. Mišios
Lapkričio 30 d. 14.30 vai. A. Petkevičiaus namuose buvo atlaikytos šv. Mišios
už gyvus ir mirusius Wolverhamptono
Šiais metais Europos lietuvis
lietuvius. Į pamaldas, kurias atnašavo
išeis ir per kalėdines atostogas
kun. dr. S. Matulis, MIC, susirinko 12
tautiečių. Nors Wolverhamptone jų
Šv. Kalėdų ir
yra daugiau, bet dėl senatvės ar ligų jie
negalėjo dalyvauti. Po pamaldų malNaujųjų Metų
dininkai buvo pavaišinti skaniais
proga sveikinkite savo
tC sumuštiniais. Geroje nuotaikoje buvo
draugus ir pažįstamus
pasidalinta mintimis apie praeitį,
dabartį ir ateitį.
Europos lietuvio skiltyse
Jau ne pirmas kartas kai pamaldos
6 cm x 4 cm kaina - £5
yra laikomos pas A. Petkevičių. Jam ir
9 cm x 4 cm - £7.50
kun. S. Matuliui reiškiame nuoširdžią
12 cm x 4 cm - £10
o padėką.
Didesni - proporcingai daugiau
Dalyvis
Sveikinimai priimami iki gruodžio

K

Šio skelbimo kaina - £11.25

Lietuvių sodyboje
Gruodžio 24 d. 19.30 vai.
Europos lietuvio
prenumeratorių dėmesiui
‘Europos lietuvio’ administracija
prašo visus laikraščio
prenumeratorius, atnaujinant
prenumeratą, kartu prisiųsti
patikslintas savo pavardes ir
adresus su pašto kodu.
Prašome rašyti
didžiosiomis raidėmis.

Bendros Kūčios
Bilietai - £11.50

Kiti renginiai:

Naujųjų Metų išvakarių šoklaij
2CV klubas
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Kronika
Manchesteris
Kariuomenės minėjimas

Lapkričio 22 d. LKVS ‘Ramovės’
Manchesterio skyrius surengė MLS
klube Kariuomenės minėjimą, kuriame
dalyvavo vietos ir apylinkės lietuviai.
Minėjimą
atidarė
ir
pravedė
ramovėnų
skyriaus
pirm.
V.
Bernatavičius. Mirę ramovėnai buvo
pagerbti tylos minute.
Paskaitą skaitė H. Vaineikis. Savo
kruopščiai paruoštoje paskaitoje jis
vaizdžiai nusakė mūsų savanorių ir
partizanų kovas, ginant Lietuvos laisvę
ir
nepriklausomybę.
Prelegentas
pažymėjo, kad nepriklausomos Lietu
vos kariuomenė buvo mokinama ne tik
ginklą vartoti, bet ir skaityti bei rašyti,
ir patriotizmo, kuris vėliau pasireiškė
nartizanuose, ir būti serais Lietuvos
piliečiais, kurie rūpintųsi Lietuvos ger
būviu. Paskaita išklausyta su giliu
dėmesiu.
Po paskaitos A. Bruzgys, K Pažėra ir
V. Bernatavičius padeklamavo po
eilėraštį. Minėjimas užbaigtas sugiedant Lietuvos himną.
Po minėjimo visi pasivaišino, paben
dravo ir šventiškoje nuotaikoje
praleido likusį vakaro laiką.
Matosi, kad renginiuose dalyvauja vis
mažiau žmonių, nes gilėja senatvė ir
sparčiai retėja mūsų gretos.
A. P-kis
Renginiai Manchesteryje
Kalėdos

Manchesterio Lietuvių klubas pirmą
šv. Kalėdų dieną veiks iki 15.00 vai.
Antrą šv. Kalėdų dieną klubas veiks
normaliai.
Klubo valdyba
Naujųjų Metų sutikimas

LKVS
‘Ramovės’
Manchesterio
skyrius ir MLS klubas rengia 1998 m.
sutikimą MLS klube.
Pradžiai galite atsinešti savo maisto,
vėliau jo duos rengėjai.
Visus kviečiame dalyvauti N. Metų
sutikime.
Rengėjai
Klubo narių susirinkimas

MLS klube šeštadienį, sausio 10 d.,
16.00 vai. MLS klubo valdyba šaukia
metinį narių susirinkimą, kuriame
valdyba ir revizijos komisija padarys
pranešimus. Bus nagrinėjami klubo
reikalai ir renkamos valdyba bei reviz
ijos komisija 1998-tiems metams.
Kvorumui nesusirinkus minėtą va
landą, susirinkimas bus atidėtas vieną
valandą, o po to pravestas, neatsižvel
giant į susirinkusių narių skaičių.
Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba
Ramovėnų susirinkimas

Sausio 24 d., šeštadienį, 16.00 vai.
LKVS
‘Ramovės’
Manchesterio
skyrius šaukia metinį narių susirinkimą
MLS klube. Skyriaus valdyba ir reviz
ijos komisija padarys pranešimus. Bus
nagrinėjami skyriaus reikalai, o taip
pat renkamos valdyba ir revizijos
komisija 1998-tiems metams.
Narius prašome būtinai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

Londone, šv. Kazimiero bažnyčioje
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje miesto
dalyje, prie Hackney Road).
Telefonas: 0171 739 8735. Pamaldos sekmadieniais: 9.00 vai. lo
tyniškai ir angliškai, 11.00 vai. tik lietu
viškai.
Šiokiadieniais šv. Mišios 8.00 vai.
ryte.
Artimiausia požeminė stotis - Beth
nal Green, Central Line.

Mandies teryj e
Gruodžio 28 d., 12.30 vai.

Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH. Telefonas: 0115
982 1892.
Pamaldos šiokiadieniais 8.00 vai.
ryte. Sekmadieniais -11.15 vai.

Lietuvių sodyboje

Pamaldos
Bradforde
Sausio 4 d., 12.30 vai.

Ecdes
Gruodžio 14 d., 12.15 vai.
Sausio H d., 12.15 vai.

Headley Park, Pickett’s Hill, Bordon
Hampshire GU35 8TE
Sekmadieniais 11.00 vai.
Bernelių Mišios Kūčių dieną, 22.00
vai.
Šv. Kalėdų dieną -11.00 vai.

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD
Offer the following air-fares
to Vilnius
Lithuanian Airlines
from Heathrow
£250.00
(price reduction for pensioners, 6 months
valid ticket with free return date change
Austrian Airlines
£255.00
SAS
from Manchester/Newcastle
£315.00
from Glasgow
£315.00
all above prices do not include Departure Tax
or Travel Insurance (not compulsory)
For further information and bookings, please contact
♦A
Gunnel Travel Service Ltd
45 Woodthorpe Road, Hadleigh, Suffolk IP7 5JB
Tel. 01473 828855 Fax. 01473 828866

