
Į V Y K  Į A I  L I E T U V O J E
Konstituciją jis rinkimus gali paskel
bti tik tarp rugsėjo 25-osios ir spalio 
25-osios, o pasirinkdam as spalio 
20-ą ją  siekė, kad rinkim ai vyktų 
panašiu metu, kaip ir 1992-aisiais.

J is  n e a tm e tė  g a lim y b ė s  
peržiūrėti savo pasirinkimą, nors ir 
n e rė m ė  š io s  id ė jo s , sa kė  R. 
Geleževičius. Prezidentas A. Braza
uskas nepageidavo diskutuoti apie 
tautininkų frakcijos nario Kazimiero 
Uokos ketinim us imtis kraštutinių 
priem onių. Tuo tarpu, pasak R. 
Geleževičiaus, 12 parlamentarų v i
enijančios tautininkų, demokratų bei 
politinių kalinių ir tremtinių frakcijos 
sa vo  s u s ir in k im e  p a s m e rk ė  
K.Uokos agresyvumą. Po susitikimo 
tautininkų frakcijos seniūnas Leo
nas Milčius sakė, kad-buvo kalbama 
apie galimybę surengti rinkimus rug
sėjo 29-ąją. Pažymėjęs, kad susi
tarimas nebuvo pasiektas, L. Milčius 
sakė nenusivylęs pasitarimu, nes 
prezidentas sutikęs, jog ateityje Se
imo rinkimai galėtų vykti pavasarj.

F ra kc ijo s  se n iū n o  nuom one, 
jeigu prezidentas būtų pasirinkęs 
ankstesnę eilinių rinkimų datą, būtų 
"politiškai geriau”.

“G rjžę s  po a to s to g ų  S e im as 
js ta tym ų  jau  ne p riim in ė s , o tik- 
pradės rinkim ų kam paniją, todėl 
būtų geriau kuo labiau tą la iką- 
sutrumpinti", sakė L. Milčius.

VYKS DIDELI LIETU VO S KARI- 
UO M ENĖS M OKYM AI

Klaipėda, balandžio 24 d. (BNS). 
Penktadienj Klaipėdoje prasidėjo vi
eni didžiausių šiais metais Lietuvos 
kariuomenės mokymai, kuriems va
dovaus ginkluotų jų pajėgų vadas 
generolas Jonas Andriškevičius.

Trijų dienų operatyviniuose tak
tiniuose mokymuose bus tobulinami 
junginių ir atskirų padalinių vadų bei 
štabų praktiniai įgūdžiai organizuo
ja n t g yn yb ą , v y kd a n t s ą v e ik ą -  
sudėtingomis kovos sąlygomis, pra
nešė kariuomenės atstovas spau
dai.

Karin iuose m okym u ose  daly-

nuo pat p irm adienio nakties. Pa
prastai toks ryšys palaikomas 2-3 
kartus per savaitę.

Antradienj buvo paskelbta prieš
taringų pranešimų apie Čečėnijos 
lyderio žūtj p irm adienio naktj per 
apšaudymus raketomis. Vėliau jie 
buvo paneigiami ir vėl patvirtinami, 
tačiau tvirtų žinių nėra. Iki šiol ne 
kartą buvo paskelbiamos vėliau ne
p a s itv ir t in u s io s  ž in io s  apie 
Džocharo Dudajevo žuvimą.

Š IAU LIU O S E SKAMBĖJO 
VARPAI UŽ ŽUVUSJ TAIKDARJ

Šiauliai, balandžio 24 d. (BNS). 
Trečiadienj 15 val. 2 min. Šiauliu
ose suskam bo bažnyčių varpai. Tą 
minutę prieš savaitę

Bosn ijo je  žuvo  NATO.pajėgų 
ta ikdarys, L ie tuvos kariuomenės 
vyresnysis leitenantas Normundas 
Valteris. 16 valandą laidotuvių es
kortas atvyko j Šiaulius. Po gedul
in g ų  m iš ių  šv. P e tro  ir Povilo 
bažnyčioje prie  Linkaičių karinės 
bazės arsenalo jvyko karinis atsis
veikinimo ceremonialas, po to - laid
otuvės G inkūnų kapinėse.

A ts isve ik in im as su Normundu 
Valteriu baigtas šautuvų salvėmis ir 
Tautine giesme.

V ILN IU JE  T A R IA S I LIETUVOS 
IR K A LIN IN G R A D O  PASIENIO 

VADAI
Vilnius, balandžio 24 d. (BNS). 

Trečiadienj Lietuvos pasienio polici
jo je antra diena vieši Kaliningrado 
srities pasienio kariuomenės dele
gacija.

Šiandien tarnybų vadai Stanislo
vas Stančikas ir Anatolijus Rach- 
m aninas pasirašys dalykinio ben
dradarbiavim o planą.

Kaip BNS inform avo Lietuvos 
pas ie n io  p o lic ijo s  departamento 
d irektoriaus patarėjas Gražvydas 
Bacevičius, su Rusijos atstovais tar
iamasi dėl bendrų veiksmų artėjant 
vasaros turizmo sezonui. Pagyvenę 
Vokietijos piliečiai labai pamėgę ke
liones iš Kuršių Nerijos j Kalinin-

jrangos šią savaitę pristatyta į batal
iono š tabą. Be to, pasakojo 
žurnalistams D. Vaicekauskas, po 
dvi gyvybes nusinešusio sprogimo 
pakeistos teritorijos patruliavimo są
lygos - tai daugiausiai bus daroma 
skraidant sraigtasparniais, o mašin
omis patruliai važinės tik itin nuodug
niai patikrintose ir nustatytose kelio 
juostose.

Vado teigimu, minų pavojus yra 
bene vienintelis taikos jvedėjams. 
Vietiniai gyventojai patys išvarginti 
kelerių metų karo ir stengiasi nepro
vokuoti konfliktų. “Tačiau kartais ir 
jiems sunku numaldyti aistras, kai 
pamato priešu laikytą žmogų, kuris 
galbūt, nužudė tavo artimąjį", kalbė
jo D. Vaicekauskas. Be to, daugelis 
vietinių žmonių slepia karo metu įgy
tus ginklus.

Taikos įvedėjai Bosnijoje laikomi 
saugumo ir trokštamos taikos garan
tu. Jų neįžeidinėja nei serbai, nei 
kroatai.

Ypač gerbiam i lietuviai, kurie, 
skirtingai nei Vakarų ar Šiaurės šalių 
kariai, gali susišnekėti su vietos 
gyventojais rusiškai.

DANBAT saugojamoje teritorijoje 
iš viso yra virš 3 mln. minų, įkastų 
daugiau nei tūkstantyje minų laukų. 
Viena taikos įvedė jų užduočių - 
koordinuoti, kaip serbų ar kroatų kar
iai valo teritoriją nuo minų, kurias 
patys karo metu išslapstė.

Kitas NATO pajėgų darbas, be jau 
minėto teitorijos patruliavimo - gin
klų eskortavimas. šautuvai, pistole
tai ar sunkesni ginklai renkami iš 

• saugomos teritorijos ir gabenami į 
nurodytas vietas, kur juos surenka ir 
išgabena specialios NATO pajėgos.

D. Vaicekausko teigimu, taikos 
jvedėjų darbas sunkus ne tiek fiziš
kai, kiek morališkai. Ypač visus pris
lėgė draugo žūtis. “Tačiau nė vienas 
nesuabejo jo , kad m isiją tęsti 
privalome - vykome j Bosniją savo 
noru, žinojome, kas ten gali nutikti", 
sakė būrio vadas.

Gegužės 12-ąją LITPLA-4 kariai 
grjš namo poros savaičių atostogų.

PR EZIDENTAS PALIEKA 
TA U TIN IN K AM S V ILT ] KIEK 

PA AN KSTIN TI SEIM O  
RINKIM US

Vilnius, balandžio 25 d. (BNS). 
L ie tu vo s  p re z id e n ta s  A lg ird a s  
Brazauskas kategoriškai neatmeta 
galimybės peržiūrėti savo dekretą 
dėl eilinių Seimo rinkimų paskelbi
mo ir gali juos paankstinti. Tai po 
prezidento susitikimo su Seimo tau
tininkų frakcijos nariais pasakė BNS 
prezidento patarėjas Rim gaudas 
Geleževičius.

Susitikime frakcijos narys Alvy
das Baležentis sakė, kad tautinin
kai yra realistai ir suvokia, kad neb
us valdžioje. Tačiau jie mano, kad 
visiems būtų geriau, jeigu rinkimai 
vyktų pavasarį.

Kadangi Seimas atmetė nutari
mo projektą dėl pirmalaikių parla
mento rinkimų, tautininkai kreipėsi į 
prezidentą, prašydami paankstinti 
eilinius rinkimus, kuriuos preziden
tas paskyrė spalio 20-ąją. Preziden
tas tautininkams priminė, kad pagal

PREZIDENTAS ŽUVO, 
TAUTA GYVENA IR KOVOJA

vaus Lietuvos karinių jūrų pajėgų 
laivai bei karinių oro pajėgų orlaivis 
L-39 su įgulomis,

Klaipėdos 7-asis pamario gyny
bos b a ta lio n a s , savanoriškosio 
krašto apsaugos tarnybos Klaipė
dos kuopa, motorizuotos pėstininkų 
brigados “Geležinis vilkas” štabo ir 
Tauragės bata liono operatyvinės 
grupės.

Mokymų štabe dirbs visų kari
uomenės rūšių vadai, generalinio 
štabo karininkai.

ČEČ Ė N Ų  RĖMĖJAI 
L IETU VO JE T IKR Ų  ŽINIŲ APIE 

DŽ. D U D A JE V Ą  NETURI 
Vilnius, balandžio 24 d. (BNS). 

Čečėnijos rėmėjai Lietuvoje negali 
nei patvirtinti, nei paneigti prane
šim ų apie p re z id e n to  Džocharo 
Dudajevo žūtį.

Čečėnijos atstovė Lietuvoje Am 
inai Saijeva BNS korespondentui 
pasakė, kad ja i nepavyksta sus
is iekti te le fonu  su prezidentu ar 
artimiausiais jo aplinkos žmonėmis

gradą,ir jiems šią vasarą galbūt bus 
taikomos sienos kirtimo lengvatos.

Kaliningrado ir Lietuvos pasien
iečiai taip pat tarsis dėl problemų, 
kylančių dėl nepažymėtos valsty
binės sienos.

IMTASI PAPILDOMŲ
PRIEMONIŲ APSAUGOTI 

LIETUVOS KARIUS 
BOSNIJOJE

Vilnius, balandžio 24 d. (BNS). 
Po lietuvio ir dano karių žūties Bos
nijoje Danijos vyriausybė aprūpino 
savo taikos įvedėjų batalioną DAN
BAT, kuriame tarnauja ir lietuviai,' 
papildomais prietaisais, kurie galėtų 
padėti užkirsti kelią žūtims nuo 
minų. Lietuvos būrio LITPLA-4 va
das vyr. le itenantas Darius Va
icekauskas antradienį Vilniuje sakė, 
kad Norm undo Valterio ir Arne 
Anderseno automobilis sprogimo 
metu buvo nukrypęs nuo kurso. To. 
galbūt, nebūtų atsitikę, jei kariai būtų 
turėję itin tiksliai koordinates nusta
tančius prietaisus. Būtent tokios

ŠAMILIS B A S A JE V A S  P A TV IR TIN A  Č E Č Ė N IJO S  LY D E R IO  
ŽŪTJ

Maskva, balandžio 24 d. (Reuter-BNS). Žinomiausias Čečėnijos pajėgų 
vadas Šamilis Basajevas trečiadienį patvirtino, kad šalies lyderis Džocharas 
Dudajevas buvo nužudytas.

Agentūra “ lnterfax" praneša, kad Š. Basajevas kalbėjo per
čečėnų te leviz iją  antradienį vėlai vakare. Vadinam asis “prezidento 

kanalas" yra transliuojamas iš kalnų Čečėnijos pietuose.
Vadovavęs Budionovsko antpuoliui pernai birželį, Š.Basajevas sakė, 

kad Čečėnijos lyderiu dabar tapo viceprezidentas Zelimchanas Jandar- 
bijevas. Pirmasis apie Dž. Dudajevo žūtį pirmadienį naktį per raketų ataką 
pranešė Chodžachmedas Jerichanovas, tačiau vėliau šias žinias paneigė 
Dž. Dudajevo asmeninis sekretorius Sainudi Chasanovas.

į P ALAID O TAS Č E Č Ė N IJO S  P R E Z ID E N TA S  D Ž O C H A R A S  
D U D A JE V A S

Maskva, balandžio 24 d. (Reuter-BNS). Čečėnijoje trečiadienį palaidot
as prezidentas Džocharas Dudajevas, pranešė jo  įpėdinis, buvęs vice- 

: prezidentas Zelimchanas Jandarbijevas agentūrai ITAR-TASS.

Teigiama, kad D. Dudajevas žuvo nuo rusų raketos.

I
 Šeimos nariai rytą jj palaidojo kaimo kapinėse pietų Čečėnijoje, bet tik 
slios vietos Z. Jandarbijevas neurodė. Naujasis čečėnų nepriklausomy- 
bininkų vadas vėliau dalyvavo laidotuvių iškilmėse, kurios vyko D. Dudaje
vo pusbrolio namuose Salažio gyvenvietėje už 30-ies kilometrų nuo sos
tinės Grozno.

Balandžio 22 d. Rusijos spec. tarnybos į 
nužudė Čečėnijos respublikos Ičkerija į 

prezidentą Džocharą Dudajevą.

Užjaučiame pezidento šeimą ir visą l 
čečėnų tautą dėl šios netekties.
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kos Vyriausybę su prašymu, kad 
Šiaulių miesto aukštosios mokyklos 
būtų reorganizuotos į universitetą.'

ISTORINIS ŠIAULIŲ MIESTO 
TARYBOS SPRENDIMAS

Leonija MALAKAUSKIENĖ
Praėjusio ketvirtadienio Šiaulių 

miesto tarybos posėdis prasidėjo 
sveikinimais neseniai jubiliejų šven
tus ia i Tarybos nare i V a len tina i 
Šimkuvienei. Gėlių puokštė ir saviv
aldybės maketas kaip atminimo ir 
padėkos ženklas buvo įteiktas ir p. 
Juliui Masėnui - ilgamečiam miesto 
Tarybos nariui, vienam iš garb in
giausių Šiaulių m iesto statytojų ir 
piliečių.

P irm iausia svarsty tas Š iaulių 
universite to s te ig im o klausim as. 
Tarybos narys, KTU Šiaulių fakulte
to dakanas Vincas Laurutis informa
vo apie šj* klausimą ruošusios ko
m isijos atliktus parengiam uosius 
darbus. Miesto meras gali būti Tary
bos jpareigotas imtis įstatymo nu
matytos iniciatyvos. Tarybos narys 
Jonas Genys akcentavo, kad šis 
s v a rs ty m a s  tu ri iš k ilm in g u m o  
bruožų: nedaug tokių svarbių mies
tui klausimų Taryboje buvo svarsty
ta. Jeigu Šiauliuose bus universite
tas, m iesto ir regiono raida bus 
žymiai sėkmingesnė, pasaulyje la
biau matoma. S iū lom as Tarybos 
sprendim o pro jektaą^bylpją, ,Kad 
šiauliečiai nori turėti universitetą ir 
viešai tai pareiškia, kreipdamiesi j 
Vyriausybę su prašymu reorgani
zuoti miesto aukštąsias mokyklas j 
Šiaulių universitetą. J. Genys prašė 
merą leisti kalbėti Tarybos posėdžio 
svečiui ŠPI rektoriui prol. dr. Aloyzui 
Gudavičiui.

Gavęs žodj, profesorius, habili
tuotas filologijos daktaras Aloyzas 
Gudavičius kalbėjo apie universite
to Šiauliuose būtinybę. Beveik v i
soms Lietuvos aukštosioms mokyk
loms tapus universitetais, toliau lik
ti pedagoginiu institutu nėra vien 
terminologijos dalykas. Universite
to vardas labai svarbus tarptautin
iams mokslo bei studijų kontaktams, 
m ainam s. J is pa d id in tų  m ies to  
prestižą ir viso aplinkinio regiono 
aprūpinimą įvairiais specialistais, ne 
vien pedagogais.

Profesorius išvardijo universite
to ste ig im o prie la id as. Tai būtų 
mokyklų reorganizavimas, remian
tis turima baze ir potencialais: lab
oratorijomis, specialistais, turim o
mis ir numatomomis turėti studijų 
kryptimis, leidybos galimybėmis.

Buvo paminėti numatomi univer
siteto steigim o kontrargum entai, 
kurie, ŠPI rektoriaus nuomone, nėra 
esminiai. Rektorius prašė Tarybą 
priimti universitetui palankų spren
dimą, nes j Pedagoginiame institute 
vyksiantį Lietuvos mokslininkų są 
jungos tarybos posėdj laukiam a 
atvykstant ir j Lietuvos mokslo ta ry 
bą įeinančių žmonių, o tikėtina, kad 
jie galėtų būti įtraukti j būsimą ek
sportų komisiją, kuri turės daryti 
galutinę išvadą prieš priimant Vyri
ausybės sprendimą.

Merui paskelbus, kad visuose 
miesto Tarybos nuolatiniuose ko
mitetuose universiteto steigimui pri
tarta, jvyko balsavimas. Vienbalsiai 
nutarta kreiptis j Lietuvos Respubli-

REORGANIZACIJA 
AR CHITEKTŪRO S SKYRIUJE

Irena BIJEIKIENĖ
Ketvirtadienį vykusiame miesto 

Tarybos posėdyje buvo nuspręsta 
reorganizuoti Architektūros ir urban
istikos skyriaus gamybinę projek
tavimo grupę j savivaldybės įmonę 
“Šiaulių planas". Ši reorganizacija 
reikalinga dėl dviejų preižasčių. Pir
m a, paga l V ie to s  sav iva ldos  
įstatym ą yra numatytos funkcijos, 
kurias privalo vykdyti savivaldybė: 
tv ir t in t i sav iva ldybės  te rito rijos  
planą, kitų priklausančių miestelių 
planus, želdinių apsaugos tvarką ir 
t. t. Kaip paaiškino miesto vyriau
siasis architektas A. Vilčinskas, ank
sčiau šis darbas vyko centralizuo
tai per Statybos reikalų komitetą, o 
dabar šio komiteto nebėra, ir teri
torinio planavimo darbai priskiriami 
savivaldai. Yra priimtas ir Teritorijų 
p la n a v im o  įs ta ty m a s , kuriam e 
p lač iau  išdėsty ta , ką tu ri daryti 
savivaldybė. M odelis, pagal kurį 
savivaldybės jmonė, atliekanti teri
to r in io  p la n a v im o  užsakym us, 
priklauso Architektūros ir urbanisti
kos skyriaus reguliavim o sfera i, 
nėra naujas. Jis jau keleri metai 
veikia Vilniuje bei Kaune, o taip pat 
Švedijos, Suomijos ir kt. miestuose.

A. Vilčinskas detalizavo, kad j 
teritorin į, p lanavim ą je ina  miesto 
bendrasis planas, detalieji kvartalų 
planai, sumažintos apimties detalieji 
planai (tam tikri atskiri gabalai), spe
cialieji planai (pavyzdžiui, degalin
ių išdėstym o, gamtos apsaugos, 
želdinių išdėstymo ir 1.1.). Šie planai 
jungiami į miesto generalinį planą, 
visa tai kompiuterizuojama ir taip 
kaupiama daugiasluoksnė visą mi
estą atspindinti informacinė siste
ma: kas ant žemės ir po žeme, mi
estas dabar bei perspektyvoje ir t. 
t. Kaip tik šį darbą ir turės atlikti 
s a v iv a ld y b ė s  jm o n ė  "Š iau lių  
planas".

Kita priežastis, kodėl nuspręsla 
reorganizuoti Architektūros ir urban
istikos skyriaus gamybinę projek
tavimo grupę, - aikštėn iškilęs šios 
grupės darbuotojų naudojimasis 
ta rn yb in e  pad ėtim i bei padaryti 
p a ž e id im a i, ne re ta i vad in am i 
nusikaltimais. Nuo šių metų liepos 
1 dienos gamybinė grupė nebeeg
zistuos. Ne vienas valdininkas, pa
klausias apie reorganizaciją, sakė, 
kad tai bene vienintelis teisinis bū
das atsikratyti šiais abejotinos rep
utacijos žm onėmis. A. Vilčinskas 
taip pat neslėpė, kad tarp gamy
binės projektavimo grupės ir naujo
jo  “Šiaulių plano” nebus nieko ben
dra.

Asm ens ir turto apsaugos ko
m iteto pirm ininkė K. Janavičienė 
(beje, ji vadovavo komisijai, tikrinu
siai A rch itektūros ir urbanistikos 
skyriaus gam ybinę projektavim o 
gamybinę grupę) vienintelė balsa
vo  prieš savivaldybės įmonės "Ši
aulių  p lanas" įs te ig im ą. Tarybos 
narė suabejojo, ar reikia kurti dar 
v ieną  pro jektavim o institu tą  prie 
savivaldybės, ar ne geriau būtų or
ganizuoti ir sutelkti visus architek
tus, jau turimą architektūros poten
cialą. K. Janavičienė nuogąstavo, 
kad vėl susidarys parazituojanti gru
puotė “savų” žmonių, kurie bus ap
saugoti nuo konkurencijos ir dirbs 
atm estina i. Oponentės nuomone, 
visiems savivaldybės užsakomiems 
projektavim o darbams, už kuriuos 
mokami biudžeto pinigai, reikia skel
bti konkursą, ir tik lokiu būdu įma
noma rasti goriausius specialistus 
bei išvengti aplaidumo darbe.

M.VALANČIAUS SKAITINIŲ KONKURSO FINALAS

Leonija MALAKAUSKIENĖ

“Norėčiau ir numiręs būti jums 
naudingas”, - su meile ir rūpesčiu 
byloja vyskupas Motiejus Val
ančius savo "Teslamentinėje gro- 
matoje", kurios žodžiais trečiadi
enį, balandžio 24 d., buvo pradė
tas baigiamasis garbiojo rašyto
jo ir ganytojo vardu pavadinto 
m oksle iv ių  da ilio jo  skaitym o 
konkurso koncertas Šiaulių mok
sleivių namuose.

Konkurso vertinimo komisiją 
sudarė pirmininkė aktorė Dalia 
Cinauskaitė ir nariai: Moksleivių 
namų direklorė Virginija Daugė
lienė, M. Valančiaus blaivystės 
sąjūdžio Šiaulių miesto tarybos 
narė žu rn a lis tė  B irutė 
Žym antienė, Moksleivių namų 
ku ltū rin io  darbo organizatorė 
Dalia Sveikackienė, Vysk. M. 
Valančiaus blaivystės sąjūdžio 
Šiaulių tarybos pirmininkas gydy
tojas Albertas Griganavičius. Jis 
tarė sveikinimo žodj konkurso 
nugalėtojams ir jų mokytojams. 
Jo nuomone, šis konkursas vyko 
sėkmingiau, negu ankstesniais 
metais, nors vyresniųjų klasių

moksleivių jame dalyvavo ir mažiau. 
Pastebėjęs, kad buvo daug naujų da
lyvių, kurių skaitymas buvo įtaigus ir 
išraiškingas, vertinimo komisijos narys 
padarė išvadą, kad išaugo konkursui 
skaitovus rengę jų mokytojai.

Kalbėtojas priminė, kad šis konkur
sas yra tradicinis, jau trečiasis, ir buvo 
skirtas paminėti vyskupo Motiejaus 
Va lančiaus gim im o 195-osiom s ir 
knygnešių karaliaus Jurgio Bielinio 
gimimo 150-osioms metinėms. Šie du 
vardai gretinami ne atsitiktinai. Vysku
pas M. Valančius knygnešio J. Bielin
io veiklą labai vertino, taip juo pasit
ikėjo, kad davė jam knygoms Prūsu
ose pirkti tris tūkstančius rublių. Taip 
jiedu gelbėjo Lietuvą iš tamsos. Jurgis 
Bielinis yra Motiejaus Valančiaus išne
šiotas kūdikis. Tačiau, jeigu vyskupas 
nebūtų išmokęs tautą skaityti ir rašyti, 
knygnešiai nebebūtų turėję ką veikti.

Daugelis konkurso dalyvių pasirink
tų tekstų vienaip ar kitaip yra susiję su 
knygnešyste. Lietuvoje yra įkurta knyg
nešių ainių brolija, kurios vadovė - 
knygnešio Račkaus anūkė, Vilniaus 
pedagoginio universiteto docentė Ire
na Kubilienė. Pelesoje (Baltarusijoje) 
yra jaunųjų knygnešių draugija, kurios 
nariu gali būti kiekvienas drausmingas

ir geras mokinys, kuris turi savo ska
itytojų. Gyd. A. Griganavičius linkė
jo, kad tokia draugija įsikurtų ir Ši
a u liu o s e . K n ygos ir spau da  
brangūs, diskotekos ir televizija išs-* 
tumia literatūrą. Jis ragino mokyto
jus tokią mokinių veiklą skatinti ir 
kvietė juos pačius dalyvauti knyg
nešystėje.

Š io  ko n ku rso  rėm ė ja i buvo 
Neaustinių medžiagų AB, “Blaivos" 
IAB, “Žiburio" knygynas. Kadangi jo 
s k ir tų  dovanom s knygų apie V. 
Krėvę, B. Sruogą, Žem aitę m ok
sleiviai yra nemažai pirkę, o konkur
so rengėjai nežino, kas kokią knygą 
turi. iš anksto skelbiama, kad gauto
mis knygelėmis leidžiama keistis su 
kitais konkurso laimėtojais, dalyvi
ais, kitais vaikais ir kaimynais, taip 
pat galima ir dovanoli.

Svarbiausias prizas, didysis ap
dovanojimas - vysk. M. Valančiaus 
gimtinės muziejaus direktoriaus A. 
Čėsnos kvietimas j visos Lietuvos 
ska ito vų  są sk ryd į N a srėn uose  
gegužės 4 dieną.

Norint paskatinti daugiau vaikų, 
kai kurios premijos padalintos pu
siau: yra po du antrosios ir pirmo
sios vietos la im ėtojus 5-9 klasių 
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PALESTINIEČIAI ATSISAKO 
KETINIMŲ SUNAIKINTI 

IZRAELI

Prancūzijos "Bordeaux" balandžio 2
dieną.

ESTIJOS PREZIDENTAS - 
POPULIARIAUSIAS ŠALIES 

POLITIKAS

Gaza, balandžio 25 d. (Reu- 
ter-BNS). Palestinos išsivadavi
mo organizacija (PLO) trečiadi
enį paske lbė prieš 32 metus 
prasidėjusios ginkluotos kovos 
su Izraeliu pabaigą. Palestinos 
nacionalinė taryba balsavo pa
keisti PLO Chartijos teksto dalis, 
reikalaujančias Izraelio sunaikin
imo.

Tai la ikom a didele palesti
niečių lyderio Yassero Arafato 
(Jes iro  A ra fa to ) pergale. Jis 
pažymėjo, kad Chartijos pakeiti
mas yra sąlyga, siekiant įkurti 
palestiniečių valstybę. Izraelio 
prem jeras Shirnonas Peresas 
(Simonas Peresas) pareiškė, kad 
tai svarb iausias pasike itim as 
žydų ir arabų sauntykiuose per 
pastaruosius šimtą metų.

JAV prezidentas Billas Clinto- 
nas (Bilas Klintonas) pavadino 
palestiniečių sprendimą istoriniu 
žingsniu taikos link.

TR EJIEM S METAMS 
DISKVALIFIKUOTAS 

“ŽALG IR IO " VARTININKAS

Nyonas, Šveicarija, balandžio 
25 d. (AP-BNS-Reuter). Vilniaus 
"Žalgirio” futbolo komandos var
tininkas Alvydas Koncevičius dis
kvalifikuotas trejiems metams iš 
visų UEFA rungtynių už tai, kad 
šiemet kovo 9-ąją Kipre po drau
giškų rungtynių tarp Vilniaus 
“Žalgirio" ir Norvegijos “Tromso” 
metė į teisėją butelj, tuo padary
damas jam traumą. Tačiau trečia
dien į išp la tin ta m e  UEFA pa
re išk im e nenurodom a, kokią 
traumą gavo teisėjas.

‘Žalgirio’’ pareigūnui Janusui 
Lopučiui UEFA uždraudė atlikti 
bet kurias su UEFA susijusias 

funkcijas". Jam skirta bausfnė už 
tai, kad po Vilniaus "Žalg irio '’ 
d raugiškų rungtynių K ipre su 
Švedijos IFK "Norrkoping" jis atvi
rai grasino rungtynių teisėjui.

Tai ne v ie n in te lė s  UEFA 
trečiadienį paskelbtos nuobau
dos. P rahos “S la v ia " k lubas 
nubaustas’ 50.000 Šveicarijos 
frankų (45.000 JAV dolerių) bau
da už klubo sirgalių elgesį UEFA 
taurės pusfinalio rungtynėse su

Talinas, balandžio 24 d. (BNS). Es
tijos prezidentas Lennartas Meris ir 
pa rlam ento  de p u ta ta s , buvęs 
premjeras Andresas Tarandas - popu
liariausi tarp estų šalies politikai. Kaip 
rodo antradienj paskelbti sociologinės 
f irm os “Saar Po li"’ s u re n g to s  
visuomenės apklausos rezultatai, tarp 
rusakalbių

Estijos gyventojų populiariausi par
lamento vicespikeris Arnoldas Ruute- 
lis ir Centro partijos vadovas Edgaras 
Savisaaras. Pagal 11 balsų sistemą 
tarp estų L. Meris surinko 7,9 balo, tarp 
neestų - 5.3 balo. Vidutinis jo reitingas 

6,9 balo. Vidutiniškai A. Tarando pop
uliarumas vertinamas 6,6 balo, A. 
Ruutelio - 6,5, užsienio reikalų minis
tro Siimo Kallaso - 5,6, ministro pirmin
inko Tiito Vahio - 5,4 ir buvusio vidaus 
reikalų ministro Edgaro Savisaaro -
5,0.

Lennartas Meris surinko daugiau
sia balsų ir kovą, kaip lirmos “Estijos 
rinkos tyrimai" sociologai nustatė, jog 
daugiau kaip trečdalis apklaustų jų 
norėtų, kad L. Meris ir toliau būtų prez
identas. Už Arnoldo Ruutelio kandi
datūrą j prezidento postą tada pasi
sakė 12 proc. apklaustųjų. Estijos prez
identą renka parlamentas, eiliniai val
stybės vadovo rinkimai vyks šį rudenį.

jog šių metų sausio mėnesį užsienio 
prekybos deficitas buvo 53 proc. 
mažesnis nei prieš metus.

Vis dėlto šalies politiniuose ir ūkio 
sluoksniuose netyla diskusijos dėl 
lito devalvavimo. Pramonininkai pa
sisako už lito kurso pakeitimą JAV 
dolerio atžvilgiu, tačiau vyriausybė 
tam nepritaria.

Prezidentui Algirdui Brazauskui 
kovo mėnesį nepavyko pasiekti, kad 
Seime būtų priimtas įstatymas, pa
gal kurį dabartinis lito ir JAV dolerio 
santykis išliktų nepakitęs iki 1998 
metų pabaigos. Lito ir JAV dolerio 
santykis - 4:1 - galioja jau dvejus 
metus - nuo 1994-ųjų balandžio 1 
dienos.

NEDARBAS TOLIAU DIDĖJA

Vilnius, balandžio 24 d. (BNS). 
Nedarbas Lietuvoje toliau didėja ir 
balandžio pradžioje jis buvo 8,3 
proc., praneša Statistikos departa
mentas. Pernai tuopai metu jis buvo 
5,7 proc. Bedarbių visoje Lietuvoje 
balandžio 1 dieną buvo 144,2 tūkst., 
ir per metus jų skaičius padidėjo 36 
tūkst. arba 34 proc. Nors bedarbių 
skaičius auga, tačiau jų didėjimo 
tem p a i kas m ėnes į m ažėja. 
Pavyzdžiui, sausį bedarbių skaičius 
padidėjo 7,5 proc., vasarį -3,6 proc., 
kovo mėnesį - 1,3 proc. Tai rodo 
teigiamus poslinkius darbo rinkoje, 
teigia statistikai. 53 proc. bedarbių 
yra moterys, 75 proc. - darbininkai.

ĮVAIRI
KLAIPĖDOJE VIEŠI TAILANDO 

KARALYSTĖS 
AMBASADORIUS LIETUVAI

£ N F ę * M Ą C I J A ]

JAV EKSPERTAI 
PROGNOZUOJA BALTIJOS 
VALSTYBIŲ NACIONALINIŲ 

VALIUTŲ DEVALVAVIMĄ

Vilnius, balandžio 24 d. (BNS). JAV 
ekspertai prognozuoja, kad Estija de
valvuos nacionalinę valiutą 1997 metų 
pabaigoje, o Lietuvai ir Latvijai tai teks 
padaryti dar anksčiau.

Tai paskelbta JAV konsultacinės 
bendrovės “PlanEcon" kovo mėnesį 
išleistame informaciniame leidinyje 
apie buvusias SSRS šalis.

“PlanEcon" ekspertų teigimu, pa
grindinė neišvengiamos Baltijos šalių 
n ac io na lin ių  va liu tų  deva lvavim o 
priežastis - augantis užsienio prekybos 
deficitas.

Oficialioji Lietuvos statistika skelba,

Klaipėda, balandžio 24 d. (BNS). 
Lietuvoje viešintis Tailando kara
lystės ambasadorius Lietuvai Rang- 
sanas Phaholyothinas, reziduojan
tis Kopenhagoje , tre č ia d ie n į su 
žmona neoficialaus vizito alvyko j 
Klaipėdą.

S večia i ap la n kys  p ram onės, 
prakybos ir amalų rūmus, kur dabar 
vyksta tarptautinė stiklo preamonės 
įrengimų, technologijų ir galinių par
oda “Glass Expo-96”, uostamiesčio 
merijoje susitiks su meru Silverijumi 
Šukiu.

Svečius domina Tailando verslo 
ir investicijų galimybės Lietuvos pa- 
jū ry je , L a isvo s io s  e kon om in ės  
zonos perspektyvos, turistinių vier- 
šbučių statyba bei agropramonė.

Tailando karalystės ambasadori
us Lietuvai kovo mėnesį organiza
vo Lietuvos verslininkų delegacijos 
pažiminę kelionę] savo tėvynę.

AUSROS ALĖJA
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Aštuoneri metai .už 
žmogžudyste

PAKRUOJIS. Balandžio 16 dieną 
Šiaulių apygardos teismas baigė 
nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje 
Pakruojo m ieste gyvenantis R o
m ua ldas  G rin iu s , g im ęs 1957 
metais, buvo kaltinamas nužudęs 
pakruojietj Kazj Baltakj.

Per parengtinj tardymą nustaty
ta, jog praėjusių metų gruodžio 10 
dieną apie 12 valandą 30 minučių 
R. Grinius savo namo, pažymėto 
Kranto gatvės 7-uoju numeriu, vir
tuvėje smogė K. Baltakiui j kaktą, 
dėl šio sužalojimo pastarasis ligon
inėje mirė.

Teisiamasis kaltu neprisipažino ir 
aiškino, jog pas jį į  namus atėjo g ir
tas K. Baltakis. Jis kažko ieškojo ir 
nelyčia pargriuvęs susižeidė kaktą. 
Teisiamojo žodžiais, jis tuomet K. 
Baltakį nutempė į koridorių ir jį ten 
paliko.

Liudytojai kalbėjo, jog R. Grinius 
kartu gėrė su K. Baltakiu, o po kiek 
la iko  nam o še im in in ka s  sve č ią  
nutempėį nešildomą koridorių, kuri
ame jis basas gulėjo apie 4 valan
das, kol pastebėjo kaimynai ir pa
kvietė medikus. Medicinos eksper
tai nustatė, kad griūdamas K. Bal
takis taip susižaloti negalėjo. Be to, 
medikai nustatė, kad buvo lūžęs K. 
Baltakio raktikaulis, o kūne matėsi 
daug n u b ro z d in im ų . G yd y to ja i 
pa te ikė  išvadą , jog  v isus š iuos 
sužalojimus K. Baltakis patyrė R. 
Griniaus namuose, kadangi šitaip 
sužalotas jis nebūtų galėjęs vaikšči
oti.

Šiaulių apygardos teism as R. 
Grinių pripažino kaltu ir nuteisė lais
vės  a tėm im u a š tu o n e rie m s  
melams, bausmę atliekant griežto 
režimo kolonijoje.

Nuosprendis
NAUJOJI AKMENĖ. Antradienį

IŠGELBĖTI PADĖJO VYRAS
Balandžio 18 dieną Šiauliuose 

praeiviai pastebėjo ant vieno iš pie
tinio m ikrorajono devyniaaukščio 
namo stogo besiblaškančią 40-50 
metų moterį. Su atvykusia policija, 
gaisrininkais, užlipusiais ant stogo 
moteris nenorėjo kalbėti. Ji įspėjo, 
jei kuris nors bandys artintis, ji šok
sianti žemyn. Moteris paaiškino, kad 
serga vėžiu, atleista iš darbo, iš vyro 
algos sunku pragyventi. Namuose 
kartu gyvena ir jauniausioji dukra 
Policija išvyko j mokyklą atsivežti 
dukters. Ant stogo užlipo ir moters 
vyra s . J is  ne t p a ts  p a g ra s in o  
nusižudysiąs. Išgelbėta m ote ris  
nuvežta į ligoninę.

KONSERVATORIAI TIKISI 
SUSTABDYTI 

NUSIKALSTAMUMĄ
Vilnius (BNS). Seimo konserva

torių frakc ijos sen iūnas Andrius 
Kubilius sako, kad pastaruoju metu 
pasiekta pažangos įgyvendinant 
konservatorių program ą “Stabdyk 
nusikalstamumą”.

Pasak jo; Prezidentas Algirdas 
Brazauskas suprato, kad “tokiai pro

Šiaulių apygardos tesime paskelb 
tas n u o sp re n d is  N a u jos ios  A k 
menės miesto gyventojui Raimun
dui Vinckevičiui, kuris praeitų metų 
lapkričio 26-ąją nužudė keturiolik
m etę  N e rin g ą  G e ru ls k y tę . J is 
nuteistas 9 metams. Pritaikius Am 
nestijos įstatymą, kalėjime praleis 7 
melus ir 3 mėnesius.

EKONOMIKA
Pinigai grįš

AK M E N Ė . Š ia u tiij apyg ard os 
teism as išnagrinėjo rajono saviv
aldybės kasacinį skundą ir paliko 
g a lio ti ra jono  A p y linkės  te ism o 
sprendimą - į valstybės biudžetą iš 
rajono biudžeto pervesti 1 milijoną 
82 tūkstančius litų. Valstybės kon
tro lė  buvo nustač ius i, kad tok ią  
sum ą su b s id ijų  ra jo n o  Va ldyba 
1992-1993 metų šildym o sezono 
m etu  n e te is ė ta i p a n a u d o jo  
įm o n ė m s  ir o rg a n iz a c ijo m s  už 
gyventojams tiekiamą šiluminę en

ergiją. Šis sprendim as teismuose 
nag rinė tas dau g iau  kaip dve ju s 
metus, tad susidarė 54 tūkstančiai 
litų te ismo išlaidų, jas taip pat turės 
padengti rajono savivaldybė.

k u l t ū r a

Sėkmingai
Regioninėje tradicinėje lėlių te 

a tro  šventė je  "M olinuko te a tra s ” 
naujaakmeniškiai parodė E. Matu- 
lio n y tė s  p a s a k ą  "N e p a p ra s ta s  
g im ta d ie n is". Už geriaus ią  sce 
nografiją Naujosios Akmenės 3-os- 
ios vidurinės m okyklos m okyto ja 
Zita Liaukšienė apdovanota asm e
nine dovana - laikrodžiu.

gram ai priešintis yra neprotinga". 
Tačiau, sakė A. Kubilius penktadi
en į s p a u d o s  k o n fe re n c ijo je , 
konkrečių veiksmų programai j gyv
endinti valdžia nesiėmė.

"Manau, kad po Seimo rinkimų 
kita vyriausybė turės žymiai daugiau 
galimybių šias idėjas įgyvendinti", - 
pažym ėjo konservatorių  frakcijos 
vadovas. Jis teigė, kad kai kurie 
vidaus reikalų sistemos pareigūnai 
savo ataskaitose jau kalba apie sėk 
mmgą program os įgyvendinimą kai 
k u r iu o s e  ra jo n u o s e , ka i p a tys  
žmonės susitaria saugoti namus ar 
gyvulius.

Tačiau, sakė A. Kubilius, m inis
tras J. Bulovas “šios idėjos absoli
uč ia i n e su p ra n ta ". A. K u b iliaus 
nuom one, jeigu žm onėm s reikės 
kažkur įs iregistruoti kaip policijos 
rėmėjams, programa bus palaido
ta. “ Idėja labai paprasta - skatinti 
žmones įgyvendinti jų pačių inter
esą apsisaugoti savo namus ir nu- 
soavybę bendromis pastangomis’’, 
sakė A. Kubilius.

A . K u b iliu s  p a žym ė jo , kad 
“Švarių rankų” programa negali būti 
jgyvcndinta per vieną dieną. Jis taip 
pat tik js , kad po Seim o rinkim ų 
p a n a š ią  p ro g ra m ą  bus g a lim a  
pradėti įgyvendinti ir Vyriausybėje.

RASTA KOVINĖ GRANATA
Balandžio 18-ąją apie 12.30 val. 

Centro pradinės mokyklos mokiniai 
su mokytoja vaikštinėjo po kultūros 
ir poilsio parką. Vienas berniukas 
rado ant žem ės ir pakėlė kažkokį 
daiktą. Mokytoja, pamačiusi ir įtaru
si, kad tai granata, liepė vaikams jos 
neliesti, ir nunešė granatą į policiją. 
Apie radinį netrukus buvo informuoti 
lauko brigados "G eležinis v ilkas” 
Šiaulių bataliono išminuotojai, kurie 
pavojingą radinį nusivežė ištirti. Tai 
buvo g ra n a ta , p a g am in ta  1909 
metais Rusijoje, vienas iš naujausių 
šio ginklo modelių. Tokiomis granat
omis buvo aprūpinami rusų armijos 
spec. daliniai. Šis ginklas naudoja-

Š ia u lių  ra jo n o  s a v iva ld yb ė s  
kultūros skyrius Padėkos raštu ap
dovanojo Z. Liaukšienę už da ly 
vavimą regioninėje tradicinėje lėlių 
teatro šventėje "Molinuko teatras" ir 
a k ty v ią  v e ik lą , p u o s e lė ja n t ir 
saugant lie tuv ių  tautos m eną ir 
kultūrą.

Parodys judesio spektakli
JO N IŠKIS . Ju rd a ič ių  p s ic h o 

neurologinio pensionato socialinė 
darbuotoja Janina Šimkienė subūrė 
g lobotin iij jaun im o teatrinį būrelį. 
Jame vaidina dešimt globotiniij, aš
tuoni jų gegužės 10-12 d. vyks į "Vil
ties festivalį-96” - tarptautinį sutriku
sio intelekto žmonių teatrų festivalį, 
kuris vyks sostinėje. Akademiniame 
dram os teatre. Jurdaičių psicho
neurologinio pensionato globotiniai 
parodys judesio spektaklį “Sapnas", 
kurio scenarijų parašė pati jų va 
dovė Janina Šimkienė. Pasak jos, 
pradžia buvo sunki. Globotiniai la

bai emocionalūs ir jautrūs bet koki
ai kritikai. Tad vadovei rūpesčių pa
kako, bet kantrybės ir kasdieninių 
repetic ijų  dėka spektaklį pavyko 
pastatyti. Jaunieji vaidintojai jaučia 
didelį pasitenkinimą išėję į sceną, 
kur užmiršta visus trūkumus, kur gali 
pasijusti p ilnaverčiais. Tiesa, ne
didelė nesėkmė juos nuliūdina, bet 
galimybė parodyti save sostinėje - 
didelis džiaugsmas.

Vertingos archeologinės 
dovanos

RADVILIŠKIS. Sidabravo vidur- 
inė m o kyk la  p a d o v a n o jo  
Daugyvenės kultūros istorijos m uz

rnas puolime. Sprogimo metu mirtį 
nešančios skeveldros nuskrieja iki 
15 metrų. Policija prašė, kad radę 
žmonės neimtų sprogmenų į rankas 
ir neneštų į policiją, o paskambintų 
arba,kitaip praneštų apie radinį.

NETIKRI PRANCŪZIJOS 
FRANKAI MIESTE

Kovo mėnesį keliose miesto va
liutos keityklose buvo aptikti netikri 
Prancūzijos frankai. Ekonom inės 
policijos pareigūnai rado 11 suklas
totų 500 Prancūzijos frankų vertės 
kupiūrų. Netikrų frankų aptikta ne tik 
Šiauliuose, bet ir kituose miestuose. 
L ie tuvos va ls tyb in io  kom erc in io  
banko Kauno skyriuje neseniai ap 
tik to s  trys  n e tik ro s  5 00  fra n kų  
kupiūros. Iš viso rasta 18 netikrų 
b a n k n o tij.  K a ltin in k a i ko l kas 
nesurasti.

MUŠAMI IR JAUNI, IR SENI
Praėjusį sekmadienį apie 11 va

landą S. Venclauskio gatvės 11-ojo 
namo kieme rastas sumuštas ne
blaivus 47-erių metų Rasos gatvės 
gyven to jas J. J. N ukentė jusysis 
teigė, kad jį sumušė pažįstami. Jis 
buvo nuvežtas į ligoninę.

Sužalotas ir g irtas Saulius Ž. 
buvo rastas Dainų g. 92 ojo namo 
laiptinėje. Nukentėjusysis gydomas 
ligoninės chirurginės reanimacijos 
skyriuje. Sulaikyta Dalia S. Ji a iški
no policijai, kad tą vakarą girtavo su 
Sauliumi Ž. jo bute. Jis pradėjęs 
merginą užkabinėti, nenorėjęs jos 
išleisti. Jai bėgant iš buto ir įvyko 
in c id e n ta s . D a lia  č iu p o  p e ilį iš 
Sauliaus Ž., o kaip smūgiavo ir kiek 
kartų, neprisimena.

J ligoninę nuvežta ir 82-ejų metų 
senutė. Ji papasakojo, kad ją Šap- 
nagių kairne kumščiais mušė, kojo
mis spardė marti.

Kovo 22-osios naktį prie Čkalo- 
vo g. 23 -io jo  nam o buvo rasta  
smarkiai sumušta 39-erių m ekj Vir
ginija G. Anot nukentėjusiosios, ją 
sumušė vyras.

Parengė V. S.

ie ju i-draustin iu i tris itin vertingus 
archeologinius radinius: akmeninį 
kirvuką, žalvarinį antkaklį ir segę. 
Kirvukas yra rastas Sidabravo apy 
l in k ė s e , o a n tk a k lis  ir segė 
greičiausiai Pakiršin io senkapyje. 
M uziejaus darbuotojai nuoširdžiai 
dėkingi Sidabravo mokyklos direk
toriui Zenonui Gedvilui ir mokytojai 
Irenai Klevečkienei.

Dovanotieji radiniai bus saugo 
mi Daugyvenės muziejaus Šeduvos 
kraštotyros skyriuje.

Bus katalogas
R a d v ilišk io  ra jono Paminklo 

sa u g o s ta rn y b a  ir Daugyvenės 
kultūros istorijos muziejus-drausli- 
nis 1996 metais organizuoja eks 
pediciją, kurios metu bus fiksuoja
mos ir aprašinėjamos Daugyvenės 
upės pakrančių archeologinės bei 
m itologinės vietos, renkami ekspo 
natai muziejui, užrašinėjamos leg
endos ir p ad av im a i, tyrinėjam a

kaim ų arch itek tū ra . Iki šių metų 
g ru o d ž io  1 d ie n o s  p lanuojam a 
pateikti ataskaitą apie ekspedicijos 
rnetu nuveiką darbą Atlikus šį dar
bą , g a lė tų  b ū ti suda ry tas  
Daugyvenės upės baseino arche
ologinių bei mitologinių vietų kata
logas. Ekspedicijos dalyvių darbas 
įgalins papildyti Daugyvenės muz
iejaus fondus ir ekspozicijas naujais 
eksponatais, taip pat papildyti jau 
sudarytos knygos “ Legendos", pa
davimai ir sakmės, užrašytos Rad
viliškio rajone" turinį.

Ekspedicija vyks keliais etapais 
gegužės, birželio ir liepos mėnesi
ais. Gegužės mėnesj planuojama 
dirbti 3. 4, 5, 25, 26, 27 dienomis

VYKS D ID E LI LIETUVOS 
KA R IU O M E N Ė S MOKYMAI 
Klaipėda, balandžio 24 d. (BNS). 

Penktadienį Klaipėdoje pras idė jo  v i
eni didžiausių šiais metais L ietuvos 
kariuomenės mokymai, ku riem s v a 
dovaus ginkluotų jų  pajėgų vadas 
generolas Jonas A ndriškev ič ius .

Trijų dienų operatyviniuose taktin
iuose mokymuose bus tobulinami 
junginių ir atskirų padalinių vadų bei 
štabų praktiniai įgūdžiai organizuo
ja n t g yn yb ą , vykdant sąveiką 
sudėtingomis kovos sąlygok'5’ Pra~

Šeduvos apylinkės G imbogalos, 
V ėriškių , D a rgu žiu , Va idulonių, 
P rastavon ių , Pu ip ių , P akuten ių 
kaimuose.

KITI ĮVYKIAI
Lankėsi kraštietis Julius 

Juzeliūnas
PAKRUOJIS. Pakruojo krašte 

lankėsi kom pozitorius Julius J u 
zeliūnas. Neseniai šiam kraštiečiui 
suteiktas Pakruojo rajono garbės 
piliečio vardas, o šįkart Žeimelyje J. 
Juzeliūnui iškilmingai jtelktas gar
bės p ilie č io  ž e n k le lis  ir 
pažymėjimas, paminėtas jo aštuo
niasdešimtmetis.

Kompozitorius po trumpo susitiki
mo ra jono sa v iva ld yb ė je , kur 
surengta J. Juzeliūno kūrinių ir pub
likacijų apie šj kraštietį parodėlė, il
gėliau stabtelėjo Linkuvos vidur
inėje mokykloje. Žeimelyje svečio 
laukė kraštiečiai, pažjstami ir artimi 
jam žmonės.

Projektas pabrango
KELMĖ. Miesto valymo įrengi 

mus statanti UAB "Ašva" iš Kauno 
paprašė padidinti 1,6 mln. Lt staty
bos kainą. Statybos ir urbanistikos 
ministerija sutiko, kad ši statyba 
būtų pabranginta 1,098 mln. Lt. Tad 
patikslinta savivaldybės ir "Ašvos" 
sutartis, nustatyta, kad dabar objek
to pastatymas kainuos 5 milijonus 
225 tūkstančius litų, mat j šią sumą 
dar įskaičiuoti pabrangę kanalizaci
jos vamzdžiai. O pernai konkursą 
laimėjusi “Ašva" šj objektą buvo įsi
pareigojusi pastatyti už 3 milijonus 
999,5 tūkstančio litų.

Praėjusią savaitę Kelmėje lankė
si ir danų “Puriteks" lirmos, kuri 
montuos valymo įrangą, atstovai. 
Jie nerimauja, ar “Ašva" iki rugpjūčio 
baigs statybą, turėjo priekaištų 
statybos kokybei.

Pagal rajonų spaudą 
parengė V. S.

nešė kariuomenės atstovas spaudai.
Kariniuose mokymuose dalyvaus 

Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivai bei 
karinių oro pajėgų orlaivis L-39 su 
įgulomis, Klaipėdos 7-asis pamario 
gynybos batalionas, savanoriškosio 
krašto apsaugos tarnybos Klaipėdos 
kuopa, m oto rizuo tos pėstininkų 
brigados "Geležinis vilkas" štabo ir 
Tauragės bataliono operatyvinės 
grupės.

Mokymų štabe dirbs visų kari
uomenės rūšių vadai, generalinio 
štabo karininkai.

ŠIAURĖS LIETUVOJE

A T V IR A S  L A IŠ K A S  
J .E .L U E T U V O S R E S P U B L IK O S P R E Z ID E N T U I  

A LG IR D U S B R A Z A U S K U I,  
S E D M O P IR M IN IN K U IČ E S L O V U I J U R Š Ė N U I,  

M IN IS TR U B P flR M IN IN K U IM IN D A U G U I  
S T A N K E V IČ IU I

O fic ia l io s io s  s ta tis t ik o s  
duom en im is, k iekvienas Lietuvos 
g y v e n to ja s  p e r m e tu s  išgeria  
gryno  alkoholio  vidutiniškai po 1,8 
litro, tač iau  iš a lkoholio padarinių 
a n a liz ė s  a iš k ė ja , ka d  v ie n a m  
žm ogui tenka  ne m ažiau kaip 20 
litrų alkoholio . V ien tai, kad valsty
bė kontroliuoja tik  apie dešimtad
alį su va rto ja m o  alkoholio, rodo, 
kad ši situacija  yra  jau nebeval
do m a  ir g rėsm inga  ne tik žmonių 
sveikatai, be t ir šalies ekonomikai.

D idėjant ekonom inei krizei, vis 
labiau p ritrūksta  lėšų darbo viet
om s a tkurti, sve ika tos ir kitoms 
g y v y b iš k a i s v a rb io m s  p ro g ra 
m o m s  f in a n s u o ti.  P askolos iš 
užsienio, vertyb in ių  popierių par
d a v in ė j im a s  n a u jų  v e rty b ių  
nesukuria , yra nepatikim as rezer
vas, kuris greit išseks. Mokesčių 
d id in im as d a r lab iau  prislegia ir 
ta ip  s k u rs ta n č iu s  gyventojus, o 
šta i už le id im us prekiauti alkohol
iu te surenkam a tik  kelios dešim
ty s  m ilijonų  litų (Š iauliuose per 
pirm ąjį p usm etį - tik  522.095 Lt). 
Tos su m o s neužtenka net pilnav
e rčiam  p irm in iam  nukentėjusiiijų

nuo alkoholio gydymui ligoninėse, 
tačiau daugiau kaip milijardą Irtų j 
p r iv a č ia s  k iš e n e s  k a s m e t 
susižeria prekiaujantieji alkoholiu. 
Siekdami asmeninės naudos, jie 
vis labiau skandina žm ones a lko
h o ly je , v is  la b ia u  ž a lo ja  
v is u o m e n ė s  fiz in ę  ir d v a s in ę  
sveikatą.

Š iaulių m iesto sa v iva ld yb ė s  
Bendruomenės sveikatos taryba 
re ikalau ja nea tidė lio jan t priim ti 
a lkoholio  va ls tybės  m onopo lio  
įstatymą, kad visos pajamos už 
alkoholį atitektų tik valstybei ir būtų 
panaudojamos sveikatos ir kitoms 
socialinėm s program om s finan
suoti, kad valstybė galėtų visiškai 
kontroliuoti šios sveikatai pavojin
gos narkotinės m edžiagos gam y
bą ir vartojimą ir realiai įgyvend
intų įstatym o num atytą girtavimo 
mažinimo nuostatą, kurios iš es
mės niekas dar nevykdo.

A. GRIGANAVIČIUS 
Šiaulių miesto savivaldybės 
Bendruomenės sveikatos tarybos 
pirmininkas

AUŠROS ALĖJA



ŠIAULIEČIAI DALYVAVO 

LIETUVOS TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIME

G R AŽIAUSIO S KNYGOS A UTO R IAUS SUSITIKIMAS SU 

S K A ITY TO JA IS

Balandžio 12 dieną Kaune jvyko 
Lietuvos ta u to d a ilin in kų
suvažiavimo antroji dalis. Iki 1989 
metų Lietuvos audėjos, mezgėjos, 
drožėjai, kalviai, puodžiai ir kiti auk
sarankiai buvo susibūrę j Liaudies 
meno draugiją. Šią draugiją peror
ganizavusi Tautodailininkų sąjungą, 
jai kurj la iką vadovavo Feliksas 
Marcinkas. 1992 metais jvykęs tau
todailininkų suvažiavimas po ilgų 
diskusijų F. Marcinko neperrinko, 
bet ir kito asmens nuolatiniam dar
bui neišrinko. Pastaruosius keleri
us metus tautodailininkams vadova
vo laikinai einantis pirmininko parei
gas Jonas Rudzinskas.

Š iaulių  m ies to  a ts to va i 
suvažiavime buvo tautodailininkų 
folklorin io ansam blio  "M arg u lis" 
seniūnė Lionginą Ambrazevičienė, 
juostų audėjas Antanas Dundulis, 
pynėjai Česlovas Kybartas ir Ze
nonas Tomkus, medžio drožėjai Ale
ksas S tepon av ič ius  ir Zen onas
l.až inskas, te k s tilin in k ė s  O na
l.ažinskienė, Genutė Kleivaitė, Al
dona V a iš v ilie n ė , G e n o va itė  
Ivanauskienė. Keramikė Zita Pod- 
stavkienė atstovavo Šiaulių rajonui, 
mezgėja Olė Plungienė - Radvilišk
io rajonui, tapytojas Jonas Ogintas 
- Akmenės rajonui. Drauge su visais 
vyko Tautodailininkų sąjungos gar
bės narys prof. Vytenis Rimkustr dar 
keletas ansamblio "Margulis” dain
ininkių.

Kelionės pradžios nuotaika bent 
kiek buvo sugadinta "Šiaulių krašte" 
išspau sd in to  s tra ip sn io  “ P in igų 
skirstymo abrakadabra uždarame 
kultūros rate". Jo autorei pasirodė 
įtartina, kad savivaldybė yra nu
mačiusi skirti pinigų kultūros progra

jonas VAIŠNORAS

A ts ilie p d a m i j L ie tu vo s  d a r
bininkų, Žemės savininkų, Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungų ir kitų 
demokratinių organizacijų kvietimą 
dalyvauti m itin ge  V iln iu je  p rieš 
valdžios vykdomą žmonių skurdini
mo politiką, Kuršėnų politiniai kalin
iai ir tremtiniai balandžio 18 dieną 
jšvyko j Vilnių.

12 val. 30 min. mitinguotojų kolo
na iš visos Lietuvos nuo Katedros 
aikštės pajudėjo Seimo link. M itin
guotojų rankose - plakatai, ištisas 
plakatų miškas: “Skurdintojai, atsis
tatydinkite!", ‘Vagys, von iš Seimo!", 
"Brazauską j teismą!", "Reikalau
jame pirmalaikių rinkimui* ir 1.1.

“Visa, kas susikaupė žm onių 
širdyse, dabar buvo išsakyta šūki
ais", - pasakojo akcijoje dalyvavęs 
kuršėniškis tremtinys Br, Gembutas. 
Kolonos priekyje buvo nešamas 
skardinis karstas - taip simboliškai 
la idojam a žm ones nuskurdinusi 
LDDP. Kilometrinė kolona minutei 
stabtelėjo prie KGB rūmų nulenkti 
galvas čia nužudytiems mūsų tau
tos žmonėms.

Prie Seimo rūmų jau vyko milin
gas. Mitingo iniciatyvinės grupės 
pirmininkė p. Garšvienė priminė, 
kad valdžia dar neatsakė j praeitų 
metų mitingų rezoliucijas. Taip pat 
buvo reikalaujama išsiaiškinti, kas 
kaltas dėl bankų krizės ir iššvaist
ytų gyventojų indėlių, kodėl nem-

apie Šiaulių miesto tautodailininkus. 
R e ikėjo pravažiuoti ilgoką kelią 
gražaus pavasario galų gale su
laukusiais Tėvynės laukais, kol nes
magaus jspūdžio buvo atsikralyta.

S u va ž ia v im a s  š jka rt vyko  
sk land žia i. Išklausytos la ikinojo 
p irm in inko ir reviz ijos kom isijos 
ataskaitos. Pirmininku išrinktas Jo
nas Rudzinskas. Patvirtinta revizijos 
komisija, j  kurią jeina ir Šiaulių skyr
iaus atstovė Valerija Rukienė. Aps
varsty ti, ga lu tina i suredaguoti ir 
patvirtinti Lietuvos tautodailininkų 
sąjungos jstatai, kuriuose apibrėžti 
jos tikslai ir veiklos principai, sąjun
gos sudėtis, jos narių teisės ir pa
reigos. Sąjungos nariu gali būti kiek
vienas Lietuvos Respublikos pilietis, 
tautodailės kūrėjas, o garbės nariu 
- bet kurios šalies pilietis, ypač nu
sipelnęs Lietuvos tautodailei.

js ta ta i įga lio ja  Tautodailininkų 
sąjungos narius kasmet dalyvauti 
jos renginiuose, reguliariai mokėti 
nario mokesti, numato, kada tauto
dailin inkas gali būti pašalintas iš 
sąjungos narių.

Atskiru jstatų skirsniu apibrėžta 
sąjungos organizacinė struktūra, 
numatyta, kurie klausimai priklauso 
sąjungos pirm ininko, tarybos ko
m p e te n c ija i, o ku rie m s spręsti 
reikės kviesti Tautodailininkų sąjun
gos suvažia v im ą . Suvažiavim ai 
privalo būti rengiami bent kartą per 
penkerius metus.

Diskusijoms užsitęsus, nepavy
ko organizuota i aplankyti Kauno 
jžym ybių, o iš patylomis planuoto 
koncerto liko tik "Ilgiausių m etų’ 
naujajam pirmininkui.

okamos kompensacijos už žemę ir 
kt.

j  m itingą buvo kviesti preziden
tas A. Brazauskas ir Seimo pirmin
inkas Č. Juršėnas, bet nė vienas 
nedrjso pasirodyti.

Ap link Se im ą maždaug kas 2 
metrai stovėjo policininkai. Tačiau 
nei policininkų gausybė, nei virvė
mis su vėliavėlėm is atitverta ap
saug inė juosta  negelbėjo. M itin
guotojai prasiveržė per apsauginę 
juostą, o policininkus nustūmė iki 
metalinės tvoros.

Mitinge būta ir kuriozų. Atsitikti
nai nuo M . M ažvydo bibliotekos 
Seimo rūmų link einantis p. A. Ter
leckas pateko j mitinguojančių mot
erų apsuptj. “Diskusijoje" su dailio
s io s  ly tie s  a ts tovė m is jo  nervai 
neišlaikė, jis spjovė j jas, o po to, 
g e lb ė d a m a s  sa vo  k a ilj, tu rė jo  
pabėgti...

Nepasisekė ir LDDP frakcijos 
seniūno pavaduotojui Justinui Karo
sui, nepanorusiam  išlipti iš savo 
b a lto s io s  “V o lg o s". Kai jp ykę  
žm onės pradėjo mašiną siūbuoti, p. 
K a rosa s  te ikė s i Išlipti. Už savo 
nerangum ą jis buvo m itinguotojų 
apkumščiuotas.

Tačiau ne visi buvo skriaudžiami. 
Pasirodžiusi opozicijos lydorj Vytau
tą  Lan dsberg į m inia pasvo ikino 
plojimais ir ovacijomis.

Lietuvos žmonės skiria polus nuo 
grūdų. Tikėkimės, kad atskirs ir artė
jančiuose Seimo rinkimuose.

Loonija MALAKAUSKIENĖ

Šis pasakojimas apie vaikų po
etą Martyną Vainilaitį yra sudarytas 
iš poeto atsakymų j SPI 225-osios 
auditorijos klausimus. Balandžio 23 
dieną jos klausytojais buvo ne tik 
dėstytojai ir studentai, bet ir gražus 
būrelis mokinių.

Kol buvo rašomi klausimai, poe
tas papasakojo apie kadaise jam 
talkinus] gero sprindžio  didum o 
strazdanotąjj berniuką, kuris ne tik
tai pats įsitaisydavo antroje stalo 
pusėje ant kokio nors žodyno, bet 
da r ir a ts ivesdavo kaukų, fė jų , 
raganų, net kipšiukų. Dabar berni
ukas nebesilanko, ir poetas rašy
damas tariasi pats su savimi. Ir ne
apsirinka. Jeigu jam pačiam nepa
tikęs eilėraštis išeina j žmones (o 
tai būna nedažnai), tai ir vaikams jis 
nepatinka.

Poetas ir drauge su juo atvykusi 
aktorė L ilija  Žade iky lė  paskaitė 
eilėraščių.

Patys gražiausi kūrybos laikai 
buvo pradinėje mokykloje, nes rašy
ti M. Vainilaitis pradėjo sulaukęs 
septynerių  ar aštuonerių  motų. 
Gimtasis kaimas Varėnos rajone, 
kuriame nebuvo nė vieno lenko, 
buvo okupuotas, todėl buvo šelpia-

Stasys GLIAUDYS

Po ilgesnės pertraukos pradėk 
jus veikti Šiaulių aerouostui, lėk
tuvams bus nelengva susitarti su 
paukščiais. Paukščiams oro er
dvė pagal jų prigimtį, gyvenimo 
būdą priklauso jau daugelį mili
jonų metų. Žmogus j orą pakilo 
tik 19 amžiaus pabaigoje. Pail
gi, j cigarą panašūs balionai, 
pripildyti dujų, buvo vadinam i 
dirižabliais. Lėktuvai ėmė skraid
yti vėliau. Pradžioje konkurenci
jo s  neb u vo , b e t, a ugan t 
greičiams, didėjant skraidymų 
apimčiai, oro erdvė dviem savin
inkams tampa per ankšta. Oro 
keliai susikerta, (vyksta paukščių 
ir lėktuvų susidūrim ai, ištinka 
a v a rijo s . S u s id ū r im o - jė g a  
priklauso nuo lėktuvo greičio ir 
paukščio svorio . Mūsų ruda
galvio  k iro  svoris - apie 300 
gramų. Lėktuvui skrendant 320 
km/val. greičiu, smūgio jėga yra 
apie 3 tonos, skrendant trigubai 
greičiau - jau 3 0 1.

Aviacinėje literatūroje nuro
doma, kad Vakarų Europoje tūk
stančiui skrydžių tenka vienas 
susidūrimas, buvusioje Sovietų 
Sąjungoje • 5. Kasm et tenka 
keisti šimtus apgadintų variklių, 
nukenčia kitos lėktuvo dalys. 
Kasmetiniai nuostoliai skaičiuo
jami milijonais dolerių. Neseniai 
užsienio naujienos pranešė, kad 
Prancūzijoje sudužo bombone
šis, galintis nešti branduolinj gin
klą, kuris leisdamasis pakliuvo j 
paukščių pulką. Laimei, lakūnai 
spėjo katapultuotis. Susidūrimai 
su paukščiais, kad ir smulkiais, 
labai pavojingi reaktyviniams ir 
turboreaktyviniams laineriams.

Lėktuvams vis didesnį pavojų 
kelia gausėjantys kirų pulkai. 
Rudagalvis kiras šio šimtmečio 
pradžioje Lietuvoje buvo retas 
paukštis. įžymusis mūsų gam
tininkas T. Ivanauskas savo at
siminimuose džiaugėsi 1951 m, 
Žuvinte aptikęs 187 jų lizdus. 
Šiuo metu jų lizdų ten daugiau 
kaip 10 tūkstančių. Spartus Kirų 
ja u sė jim a s p ras idė jo  šešta - 
am e, se p tin ta ja m e  d e š im t

m ety je . L ie tu v o je  p ag a l

tnas iš Lietuvos, ir turtingoje kaimo 
mokyklos bibliotekoje Marlynukas 
susipažino su geriausia verstine ir 
originaliąja vaikų literatūra. Mokyto
jas Jonas Šarakauskas, nors pats 
tebuvo baigęs 4 gimnazijos klases, 
smalsiam berniukui papasakodavo 
ir ap ie  knyge lių  autorius. Iš jo 
sužinojęs, kad Vytė Nemunėlis yra 
“pasitraukęs j Vakarus", Martynu- 
kas, pasilipęs ant kalvelės, irgi 
žvelgdavo ton pusėn, kur “pasi
traukė” mylimas poetas...

Vaikų poeto kūrybinis kelias nėra 
pasirenkamas. Tas, kas pasauli regi 
vaiko akimis, jaučia vaiko širdimi, 
kas liūdi ir džiaugiasi kaip vaikas, 
tas ir yra vaikų poelas. M. Vainilai
tis mano, kad yra gavęs šią Dievo 
dovaną. Jo nuomone, prakaituoti 
turi rašytojas, o ne skaitytojas. Be 
rašym o, m ėgstam ia usias jo 
užsiėmimas - medelių sodinimas. 
Tėvas raudavo, o Martynas sodin
davo. Ir dabar Ežio dvaro prie Val
kininkų yra nemaža medelių pasod
inęs j ncdorlingą Dzūkijos žemę. 
Kad atsirado auditorijoje vienas 
dzūkas, lai ir kitiems teko išgirsti v i
eną dzūkišką eilėraštį

23 knygų vaikams autorius yra 
parašęs apie 500 eilėraščių, dabar 
rengiasi išle isti pasakų rinktinę;

paskutinę rudagalvio kiro aps
kaitą (1983 m.) perinčių porų ras
ta 46 tūkstančiai.

Kirai palyginti nėra dėslūs, 
vidutinis dėslumas - 3 kiaušini
ai, o tuo tarpu kuraplkų -12-24, 
ančių  - 8 -12 , varnų še im os 

aukščių - 5-6  kiaušiniai. Tad 
o k io s  k irų  g ausė jim o  

priežastys? Jų kelios:
1. Šių paukščių organizmas 

atsparesnis užterštai aplinkai. .
2. Platus maisto pasirinkimas, 

pradedant sliekais, vabzdžiais, 
žuvytėmis, varliagyviais, smulki
ais peliniais graužikais, augalais 
ir baigiant buitinėmis maisto at
liekomis.

3. Besiplečiantys miestų są
vartynai.

4. Peri kolonijomis, sutartinai 
ginasi nuo plėšrūnų. Juo koloni
ja gausesnė, tuo saugesnė.

5. Lengvai prisitaiko prie civi
lizacijos.

Šiaulių rajonas pagal surašy
mo duomenis rudagalviais kirais 
pirmauja - 13 tūkst. porų. Nuo 
apskaitos jau praėjo trylika metų, 
tad  šis skaič ius bus dar pa
d id ė ję s . Š ia u lių  a e ro u o s tu i 
paukščiai kels rimtų problemų, 
nes aplinka labai palanki kirams. 
Iš v isų  pusių  p lyti ežerai su 
u ž p e lk ė ju s ia is  p a kra šč ia is ; 
Rėkyvos, Gudelių, Kairių, Ta- 
Išos, Ginkūnų tvenkinys, Ver- 
dulių pelkės su vandens telkini
ais. Tai kirų, kitų paukščių lanky
mosi ir perėjimo vietos.

Didelis masalas, maisto šalti
nis paukščiams, sutraukiantis jų 
tūkstančius, yra Kairių sąvarty
nas. Ekologiniu požiūriu vieta 
šiam sąvartynui buvo parinkta 
labai n evykusia i. Kirų ja u n i
k lia m s  ėm us s k ra id y ti, šie 
paukščiai tampa keliauninkais. 
Liepos, rugpjūčio mėnesiais są
vartyne ir aerodromo teritorijoje 

alima išvysti ne tik rudagalvius 
irus, bet Ir stambesnj paprastąjj 

kirą (didesnis už varną, balta 
galva) Ir net dar didesni - sidab
rini kiną. Pastaruosius iš pajūrio 
atvilioja ir kuriam laikui sustab
do sąvartynai, kaip pastovūs 
maisto šaltiniai.

P a s iso tin ę  k ira i m ėgsta

prisipažjsla, kad rašymas yra sunk
us, bet mėgstamas darbas,kad tašė 
svetimiems Lietuvos vaikams, nes 
i o  vien in te lis  sūnus eilė raščia is 
nesižavėjo.

K la usyto jų  sm a lsu m a s buvo 
didelis ir nuoširdus:

Ar mėgstate išdykusius vaikus?
- Kokia Jūsų nuomonė apie lietu

vių animacinius ir vaidybinius liimus 
vaikams?

- Ar mėgote jaunystėje vaikščioti 
j diskotekas?

• Ar gerai sekėsi mokytis?
- Ar mėgstate maudytis?
- Ar mėgstate saldainius, ar labi

au akinių rėmelius kramtyti?
Ir t. I.
Taip, rašytojas M. Vainilaitis myli 

išdykusius va ikus, yra nekokios 
nuomonės apie lieluviškus Iii mukus 
vaikams, turi mašiną "Žiguli", mėg
sta maudytis ir kramtyti akinių rėme
lius.

Irenos Žviliuvienės iliustruota jo 
eilėraščių knyga "Žydras povas pov- 
inėja", kurią, kaip ir keletą kitų "Va
gos” išleistų knygų, buvo galima 
nusip irk ti P edagogin io  institu to  
kioske, yra pripažinta 1995 metų 
gražiausia lietuviška knyga vaika 
uis.

pa ilsė ti. Ypač jiem s  patinka  
saulės įšildyti lėktuvų pakilimo 
takai. Būna dienų, kuomet takas 
baltuoja nuo aptūpusių kirų. Sus
idaro grėsminga padėtis. Prieš 
keletą metų Kauno aerouoste 
lėktuvas JAK-40, kildamas taku, 
pateko j kirų būrį. Nuo susidūri
mo dešinysis variklis sugedo, 
kairysis buvo labai apgadintas. 
Laimė, kad lėktuvas galėjo skris
ti, nes dar ve ikė  du likus ie ji 
varikliai. Žuvo 41 kiras.

Kaip sumažinti paukščių ant
plūdi? Miesto sąvartynas turi būti 
kuo to lia u . K iru s  v ilio ja  
šiukšlynai, šviežiai suartos dir
vos, pelkutės. Negalima leisti 
kirams priprasti poilsiauti aerou
osto teritorijoje. Jie gali būti baid
om i šūvių  ir pau kšč ių  (k irų ) 
pavojaus balsų įrašais. Bando
ma gintis nuo paukščių ultragar
su. Norint nustatyti paukščių mi
grac iją , kokiu m etu  jų būna 
gausiausia, vedamas paukščių 
stebėjimo žurnalą s. Reikia studi
juoti paukščių ekologiją.

Rudagalviai kirai j Šiaulių apy
linkes sugrjžta kovui baigiantis. 
Š ia is m e ta is  jie  p a rs k rid o  
balandžio 5 dieną. Kiaušinius 
m asiškai deda balandžio  pa
baigoje, bet dėl vėlyvo pavasar
io, storo ledo dės vėliau. Peri 
apie 23 dienas. Perėjimo metu 
kirų antplūdžiai sumažėja. Išsir
itę kiriukai po savaitės jau plau
ko, būdami 25 dienų - ima sk
raidyti. Tuomet kira i apleidžia 
perėjimo vietas ir būriais pasklin
da po apylinkes. Tai pats kirų 
gausumas, pavojingiausias aer
ouostui laikotarpis. Žiemoti į Bel
giją, O landiją, A ngliją  Ir prie  
Viduržemio jūros rudagalviai ki
rai Išskrenda rugsėjo pabaigoje 
ar spalio mėnesi.

Jei ne varžybos dėl oro erd
vės, rudagalvis kiras būtų naud
ingas paukštis, nes sulesa daug 
vabzdžių  kenkėjų. Jų ka im y
nystėje saugiau jaučiasi ir peri 
kiti vandens paukščiai. Gražus, 
dailus paukštis myli šiauliečius, 
parskridęs pirmiausia apsilanko 
mieste ir šaižiu balsu pasveiki
na mus su la ip lauktu pavasar-

AU SROS ALĖJA

jų ir Tautodailininkų sąjungai bei 
prof. V. Rimkaus rengiamai knygai

Laima KELMELIENĖ
LTS ŠiaoHų skyriaus 
valdybos pirmininkė
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Niekada aš Tavęs nepamiršiu, 

mergaite iš Lietuvos.
Tu man esi ir liksi gražiausias 

prisiminimas apie Lietuvą.
Niekada aš nepamiršiu Lietuvos 

šalies, kuri, kupina gailestingumo, 
manyje matė žmogų. Tada tai buvo 

j labai daug, tiesą sakant, tai buvo 
viskas.

Tolimų vieškelių dulkės, daugy
bės u p ių  ta m s io s  v iln y s , 
neperžengiamų lankių miškų juos
tos plyti tarp mūsų. Dviejų pasaulių 
prieštaravimai ir nesutaikomum as 
šioje žemėje trypia mus, skiria mus 
kaip aštrus peilis, per kurio ašm e
nis peršokti nėra galim ybių. Visa 
apimanti mirksinčių žvaigždžių juos
ta nakties danguje, kuriame susitin
ka mūsų akys ir mūsų širdys, yra 
vieną su kitu jungiantis neišardomu
mo žiedas.

Nedaug laiko padovanojo mums 
gerasis likimas. Šykščiai buvo a t
matuotos valandos, lyg atskaičiuo
tos, ir  todėl nepaprastai brangios. 
Tu pamilai mane, mane - svetimą 
karo belaisvj. Nelaisvės laikas man 
buvo varginantis kelias, apgaubtas 
tamsa. Tada pasirodė  šviesos sp in
dulys, betarpiškas ir savo ryškumu 
skausmingai akinantis. Stiprybės ir 
atokvėpio Tu m an sute ike i anuo 
metu, nejkainojamos stiprybės per 
aną amžinybę, kad ištverčiau sun
kumus. Kai m ano krūtinė kilnojosi 
nuo sunkaus darbo, tai buvo Tavo 
kvėpavimas manyje.

Mano lūpos, kupinos pagiežos, 
formavosi į keiksmą, bet jis pavirs
davo šypsena, nes m anyje buvo 
Tavo šypsena. Tavo meilė ir Tavo 
minčių ilge s ingas ža id im as tapo 
mane saugančiu palydovu.

...Termometras rodė 30 laipsnių 
šalčio, tačiau mes ištvėrėme. Mes, 
še š io lik a  v y rų , s to v ė jo m e  p rie  
didelių kreivų pasvirusių iš medžio 
ir vielos suręstų lagerio vartų. Bu
vom paskirti j lauko kom andą dirbti 
lęn\pjūvėje. N iekas iš 8 tūkstančių

lagerio klipatų nepavydėjo.
Keturi kom andos vyrai pasako

jo stebuklingiausius dalykus. Ton, 
prie Latvijos sienos, buvo puiki apy
linkė ir malonūs Žmonės, kurie savo 
akim is dar nebuvo matę vokiečių 
karo belaisvių.

Lauko kom anda - tai jau ne kas
d ieninė lagerio  duona, tai reiškė 
daugiau laisvės, daugiau  duonos, 
galimas daiktas, truput) lašinių ir tuo 
p a č iu  d a u g ia u  
jėgų. Nuo duonos 
p a s a u lis  tu rė tų  
a tro d y ti v is iš k a i 
geras, o nuo la š 
inių - spindintis.

Vėjas sukūriais 
k ė lė  le n g vu tį lyg 
c u k ra u s  p u d ra  
sniegą, o spygliuo
ta  v ie la  įg ijo  
p a š a ip ų  še rk š n o  
rūbą.

Iš ry š k io m is  
spalvom is nudažy
to  k o m e n d a n to  
barako sklido skar
d in is ga rs ia i riau 
m ojantis m uzikinis triukšmas. “Na, 
ir mėšlas", - pastebėjo mano drau
gas, o aš nesupratau, ar apie m uz
iką, ar apie šalt).

Ir tada  a tvažiavo žolės spalva 
n e g ra b ia i d a ž y ta s  m ūsų  
s u n k v e ž im is , ru s iš k a s  “z is a s ". 
Žinoma, mes mielai būtum e sėdę j 
m inkštesnį am erikiečių "studebek- 
erj".

P irm iausia buvo pakrauta mūsų 
m anta : š iaud ų  m aiša i, m ais tas, 
puodai ir  asm enin ia i daiktelia i, o 
m es - ant viršaus, apsim uturiavę 
lyg beduinai dykum ų audroje, g in
damiesi nuo šalčio senais maišais, 
skudurais ir antklodėmis. Keturias
dešim ties k ilom etrų  kelionę atvi- 
ramo sunkvežim yje mes ta ip  pat 
norėjom e ištverti.

Visi, kas tik  iš lagerio vyresny
bės galė jo  skirti laiko palydom s,

buvo prie lagerio vartų: vokiečių la
gerio komendantas, vokiečių darbo 
kapitonas, vartų sargas, antifašisti
nis vadovas - visa tai kaip sykis pa 
gal rusišką manierą.

Aš manau, kad ne vienas iŠ jų 
galbūt tikrai m ieliau būtų kartu iš
vykęs. Bet tokia mintis man tikriau
siai šovė dėl būsim os laimės nuo
jautos.

Kartu vyko ke tu ri sa rg yb in ia i:

Hermann GERTGES
LIONĖ

Prisiminimų novelė
( iš  vo k ie č ių  ka lbo s ve rtė  A n tana s  S A K ALAU S KA S)

Iva n a s , N ik o la ju s  su sū n u m  ir  
v y re sn ys is  sa rg yb o s  v irš in in ka s . 
Pastarasis buvo gana arogantiškas, 
o  jo žvilgsnis - nuolat tykojantis. Mes 
n u s p re n d ė m e  j į  v a d in ti 
budriažvilgsniu. Jis prisėdo tik po to, 
kai da r va iruoto jų  nam elyje pers- 
ka iča ivo  m us m ažiausia i dešim t) 
kartų.

Dangus buvo giedras ir mėlynas. 
V ažiuojant vė jas košė pro  m ūsų 
šimtasiūlių išdegintas skyles, a ts ira
dusias vakarais ant narų berūkant 
machorką. Ledinis šaltis laižė mūsų 
liesą odą.

Mieste kaip visada buvo judru ir 
g a u su  p o k y č ių . M u m s g e ra i 
pažįstam uose namų griuvėsiuose 
matėme kom andų "elgelų postus"; 
aš kaip tik pamačiau, kaip misteris 
e lge ta, ilgasis OHo iš Ham burgo, 
kuris dėl savo aukšto ūgio ir liesumo

m .‘ .M,.. I i t ,

atrodė kaip niekas kitas vertas pasi
gailėjimo, gavo visą pakelį papirosų.

Visų suelgetautą arba, kaip bū
davo sakoma, “suorganizuotą" tur
tą  būdavo privalu atiduoti komandos 
tiureriui, kuriam kontroliuojant būda
vo  te is in g a i iš d a lin a m a . Prie 
didžiosios sankryžos, ties "Raud
onąja aikšte” , kuri buvo papuošta 
didžiuliais Stalino ir Lenino portre
tais, m um s re ikė jo palaukti, ir lik 

todėl turėjome šiek 
t ie k  la ik o  s tebė ti 
praeinančius žmo
nes. Staiga aš pam
ačiau ateinant nuo
stabiai gražią mot
erį, bet sunkvežimis 
tru k te lė jo , ir mes 
lė ta i nušliaužėm e 
pro sniegu užklotus 
ir lyg  c u k rin ia is  
le d in u ka is  nubar
stytus medinius na
m us. Ba lti laukai 
d riekėsi iki tamsių 
miškų siluetų. Mūsų 
kaulai barškėjo kaip 
ir pats sunkvežimis. 

Netrukus mūsų šnervės užšalo. Kai 
h o rizo n te  iš n iro  m ažo m iestelio 
kontūrai, mes pasijutome taip, kaip 
a n u o  m e tu  b u d in tis  b u rla iv io  
jū re iv is ,  k a i s u r ik o  K o lum b u i: 
“Žemė!". Valstiečių rogės kirsdavo 
m ūsų kelią. S tora i apmuturiuotos 
figūros, kurios spinduliavo valstietiš
ka sveikata, žvilgčio jo iš apačios į 
viršų. Tik garuojantys susivėlusiais 
karčia is ark liuka i nekreipė į mus 
dėmesio.

Pagaliau  m es stovėjom e prieš 
m ūsų buveinę, prieš namą, kurio 
p riešak in į k a m b a rį “načalnikas", 
lentpjūvės inžinierius, buvo užleidęs 
mums.

Tai buvo m edinis statinys, tvirtai 
suręstas ant m ūrinio pamato. Sodo 
apsuptas, su prienam io darželiu, jis 
da rė  g e rą  įs p ū d į. Ap link lek io jo  
daugybė varnų.

Kambaryje dar buvo šiek tiek pju
venų, bet patalpa atrodė  jauki. Visa 
pusė iki m olinės k rosn ies buvo 
užstatyta ilga dviaukščių narų eile. 
Šviežiai apdorotos medienos kva
pas susimaišė su  šiluma, kurią spin
duliavo tik  dėl mūsų rūpestingai 
kūrenama krosnis, ša lia  krosnies, 
jungiančios mūsų ir “šefo" šeimos 
patalpas, buvo didelės durys. Kitoje 
kambario pusėje iki pat langų buvo 
milžiniškas suolas ir didžiulis stalas.

Mes stovėjome pusračiu, sust
ingę nuo šalčio, kiaurai peršalę, ir 
negalėjome net drebėti. Henrikas, 
mūsų virėjas, apsukrus falcieris su 
m otin išku  sąm o jum i p irm a s is  
išplėšė mus iš le targo ir prikė lė  
gyvenimui. “Judinkitės, jūs, kepėjo 
mokiniai, m iegalia i!" - sta iga  su  
prabudusiu veržlumu veikti sušuko 
jis. “Prakuroms reikia malkų, van
dens. Pirmiausia bus verdama sri
uba, kurioje net šaukštas stovės. 
Tokios lageryje jūs dar nevalgėte".

Pagaliau atsipeikėjo ir pats tin
giausias, ir mes ėmėmės darbuotis 
visu greičiu, iškraudami sunkvežimį, 
o tuo pačiu varžydamiesi dėl m ie
go jim o  v ie tų . “ L ipk a u k š ty n ” , - 
pasakė mano draugužis Karias.
“G eria u  v irš u je  u žd u s ti, negu 
apačioje sušalti".

Nuoširdusis ratelis apie krosnį 
sukūrė jaukią atmosferą, kokios 
mes seniai nebuvome jautę. Mūsų 
virėjas sužėrė į sriubą beveik pusę 
dešimties dienų raciono. “Valgykite, 
kol sprogsite", - dėstė jis gerai 

- nusiteikęs. - “Papildymu mes pa
sirūpinsime". Ivanas, sargybinis iš 
Ukrainos, neatsisakantis kūniško 
malonumo sočiai pavalgyti, reikala
vimą sprogti beveik įvykdė, nes jis 
padarė didžiausią klaidą - valgy
damas karštą sriubą, pakaitomis 
užsigerdavo lediniu šulinio vande
niu. Paskui išblyškęs lyg lavonas 
gulėjo ant narų.

(B. d.)

PASIKEITUSI AMERIKA
Henrikas KUDREIKIS

Dažnai tenka išgirsti sakinj: “Kur 
d ingo ta  A m erika , j ku rią  m es 
a tvaž iavom e?" A m erika  laba i 
pasikeitė. Panašius klausimus ir at
sakymus bando duoti laikraščių grupių 
žurnalistai: Joseph Sobran, Suzanne 
Fields, Mona Charen, Phyllis Schlafly 
ir kiti. Jų straipsniuose pastebimas 
susirūpinimas: kur Amerika atėjo. Anot 
jų, užsieniečiai dar iaiko Ameriką eko
nominiu ir kariniu milžinu, bet morali
nis spindesys jau dingsta, nes tauta 
skęsta kriminalinių nusikaltimų ir so
c ia lin io  skurdo ba lose. Š iandien 
svetimtautis, atvykęs Amerikon, jau 
nesijaučia saugus.

Amerika dar šiandien gali suteikti 
darbų, neaprėžtų galimybių, nepalygi
namą m aterialinę ir fizinę gerovę, 
tafiau, pasak buvusio švietimo sekre- 
loriaus, autoriaus, filosofo Williamo J. 
Bennetto, Am erikoje jvyko kažkas 
baisaus. Tiesa, dar daug žmonių čia 
gyvena padoriai, yra gerų šeimų, lan
kančių bažnyčias, saug ių ka im y
nysčių, yra mokyklų, kur dar mokoma 
padorumo, bet šių dalykų beliko daug 
mažiau, negu reikėtų.

Pastebima, kad valstybė atsisako 
kultūros. “Nors mes gyvename puiki
ai materialiai, bot jau negarbingai", - 
sako rašytojas John Updiko. Nuo 1960 
melų Amerikoje gyventojų pagausėjo 
41 procentu, o išlaidos nuo 142 mili
jardų pakjlo iki 787 milijardų, vadinasi, 
maždaug penkis kartus. Kriminalinių 
nusikaltimų per paskutinius trisdešimt 
metų pagausėjo daugiau negu 560 
proc., 400 proc. padaugėjo pavainikių 
gimimų, keturgubai padaugėjo skyry
bų, patrigubėjo skaičius vaikų, gyve
nančių su vienu tėvu, taip pat 200 pro
centų daugiau paauglių savižudybių. 
Tenka pridėti, kad aukštesnių mokyklų 
mokinių mokslo lygis krito 75 punktais 
(pagal JAV vadinamąja SAT skalę).

Pagal 1940 metų mokytojų ap
klausą, didžiausi mokinių nusikaltimai 
buvo: gumos kramtymas klasėje, kal
bėjimas be leidimo, triukšmavimas, 
popierių mėtymas. O  štai 1990 metų 
nusikaltimai: alkoholis, narkotikai, 
nėštumas, muštynės, ginkluoti api
plėšimai.

Apie krašto moralinę būklę kata
likų rašytoja Phyllis Schlally sako: 
“Puvimas iš viršaus ir iš apačios". Civ
ilizacijos nykimo reiškiniai matyti vi
sur. Visuomenė skęsta cinizme ir ba
nalume. Amerikos vaikai pasensta, 
p ra ra n d a  s a vo  n e ka ltu m ą  d a r 
neužaugę. Kasdien kine ir per televiz
iją vaikai mato žudynes, baisius kan
kinimus ir ypatingo žiaurumo aktus.

š ių  dienų Amerikos jaunimo vadi
namoji “Pop" kultūra išsigimusi. Muz
ika gali padėti žmogui pakilti ar kristi, 
žmonės turėtų kreipti dėmesj j svarbią 
muzikos reikšmę. Nuo Bacho ar net 
Buddy Holly šiandien muzika nukrito 
iki “Guns n Roses" ir "2 live srew". 
Snoop Doggy Dog albumas "Doggy- 
slyle" lapo Nr. 1 Amerikos parduotu
vėse. Reikia pagalvoti, kokią jtaką turi 
tokia muzika paauglių kartai, kas iš
augs iš tų vaikų, kurie bo tėvų auga 
gatvėse, klausosi muzikos, garb i
nančios kankinimus ir motonj priev
artavimą.

Tokia Amerikos visuomenė, auklė
jama programų ir vadinamųjų “muilo 
operų", kur lytin is pasileidim as ir 
žiaurumas yra kasdienybė. Tai laiko
ma didvyriškumu. Dar baisesnių da
lykų matome diskusijų (talk show) pro
gramose. šta i jų galerija: Sally Jessy 
Raphael, Jenny Jones, Jerry Spring
er, Ofra Winfrey ir tuzinas kitų.

Kyla klausimas, kas atsakingas už 
Am erikos moralinę prarają? Vyri
ausybė. universitetai, intelektualai? 
Jie nuodijo ir nuodija Amerikos mor
alę, bet, anot Williamo Bennetto, jie 
tik iš dalies kalti. Graikų išmintis moko:

pirmoji viso moralinio kritimo priežastis 
- dvasinių dalykų atmetimas, dievišku
mo nepripažinimas. Žmogus pradeda 
nekęsti dvasiškumo, nes nori turėti 
žemiškų siekimų laisvę. Graikų filoso
fai moko, jog kai žmogus pradeda 
nekęsti gerumo, jis puola į liūdesį, pyk
tį ir nusiminimą.

W. Bennettas rašo, kad šiandien 
Amerikoje bijoma viešai kalbėti dvas
inėmis ir religinėmis temomis. Kodėl? 
Gal kad apskritai nepatogu apie tai 
kalbėti - ko gero pam inėsi kurį iš 
Dešimties Dievo įsakymų? Išgirsi, jog 
re lig ija  tik p riva tus dalykas, todėl 
netinka viešai diskutuoti. Išmetus Di
evą iš viešumos, visuomenėje atsiran
da nepaprastai gilių pasekmių. Todėl 
daugumai amerikiečių Dievas jau nee
gzistuoja, net yra pasakyta: “Dievas yra 
miręs". F. Dostojevskio romane "Broli
ai Karamazovai" parašyta: "Jei Dievas 
neegzistuoja, viskas leidžiama".

Žydų kilmės žurnalistė Suzanne 
Fields rašo, jog iki šiol laivyne, ypač 
karo laivuose, tarnaujančios moterys, 
tapusios nėščios, buvo atleidžiamos. 
Šiandien laivyno sekretorius, moterų 
teisių gynėjams spaudžiant paskelbė, 
kad kiekviena moteris karo laivo turi 
teisę auginti vaikus. Karo laivuose bus 
įrengti vaikų darželiai. Moteris turės at
likti tarnybą iki šešių nėštumo mėne
sių. Prieš gimdymą laivas turės būti ne 
toliau negu 6 valandų atstumu nuo 
artimiausios ligoninės. S. Fields klau
sia, ar ta i bus patogu A m erikos 
priešams.

Phyllis Schlafly rašo, kad krašto 
apsaugos se k re to riu s  su lau žė  
pasižadėjimą ir, Kongreso narei Pat 
Schroeder bei moterų organizacijoms 
spaudžiant, sutiko moteris skirti j kau
tynių formuotes. Šiandien Haiti, Ku
veite, greit ir Bosnijoje, rnotorys su 
vyrais gyvena tose pačiose palapinėse, 
naudojasi tomis pačiomis prausyklo
mis.

A r A m e rik o s  m okyklose 
paaugliams paaiškinama, kad jie visi 
yra Dievo vaikai? Mokyklos atsisako 
mokyti, kas yra gera ir kas bloga. Nori
ma sulaikyti nelegalių vaikų gimimus, 
bet ir toliau teikiamos net Šešių rūšių 
pašalpos nelegalių vaikų motinoms.

P re2 iden ias  kalba apie šeim os 
svarbumą, bet ir toliau lengvinami 
skyrybų įstatymai. Norima doresnio 
jaunimo, bet mokyklose uždraustos 
kalbos apie dorą, nėra aiškinami mor
aliniai klausimai. Rezultatai šiandien 
aiškūs.

TĖVYNĖS SĄJUNGA - (LIETUVOS KONSERVATORIAI) 
KARTU SU SKYRIAIS UŽSIENYJE 

SKELBIA KONKURSĄ

Tiks la s . Padėti Lietuvai atstatyti 
ekonomiką: užkirsti kelią valdžios 
tarnauto jam s bei rinktiesiems as
menims susidėti su nusikalstamo
mis grupuotėm is, nukreipti Lietuvą 
neprik lausom ų teismų ir teisinės 
valstybės keliu.

Tem a. Žurnalistinis tyrimas apie 
ekonominius, finansinius nusikalti
mus Lietuvoje - kyšių ėmimą, pin
igų iše ikvo jim ą , piktnaudžiavim ą 
savo pareigom is ir pan. - jau ne
priklausom oje Lietuvoje, po 1990 
m etų kovo 11 d. Medžiaga turi būti 
apie stam biuosius pramonininkus, 
ta rn a u to ju s , pare igūnus, va ls ty
bininkus, bet ne apie smulkiuosius 
nusikaltėlius.

D a lyv ia i. Pavieniai autoriai arba 
kartu dirbanti autorių grupė.

K ito s  s ą ly g o s .  S tra ipsn ia i 
pateikiam i su įrodomąja medžiaga. 
Visi straipsniai rašomi lietuvių kal
ba. Straipsnio ilgumas neribojamas. 
Gali būti naujai parašyti arba jau 
paske lbti L ie tuvos spaudoje, bet 
papildyti naujais duomenimis. Be 
ka ltin im us įrodančios medžiagos 
straipsniai bus atmetami, neverti
nami, nes jie  neatitinka konkurso 
taisyklių. Premijuoti ir nepremijuoti 
kūriniai, atitinkantys konkurso tai
syklos, bus skelbiami Lietuvos ir 
užsienio lietuvių spaudoje.

La ika s. Nuo 1996 m. kovo 11 d. 
iki 1997 m. kovo 11 dienos.

Prem ijos:
1. 12000 litų,
2. 8000 litų,
3. 4000 litų.
Premijos nedalijamos, skiriamos 

tik trys.
M ecenatas. Premijas skiria JAV 

gyvenantis anoniminis asmuo, kuri
am rūpi saug esn is  ir g e re sn is  
Tėvynės Lietuvos rytojus.

S va rb u  a u to r ia m s . A u torius 
(arba jų grupė) straipsnį pasirašo 
pasirinktu s lapyva rdž iu , o savp 
tikrąją pavardę, vardą (visą vardą, 
ne vien inicialą), adresą ir telefoną 
kartu  su s la p y v a rd ž iu  jra šo  
atskirame lape. jdeda j atskirą voką 
ir užklijuoja, o paskui drauge su 
rankraščiu siunčia nurodytu adresu 
j JAV.

Kur siųsti konkurso m edžiagą. 
Konkurso medžiaga siunčiama šiuo 
pašto dėžu tės adresu, kad a p 
saugotų ir konkurso dalyvius, ir be
sirūpinančius konkursu:

Tėvyn ės S ą ju n g a , P.O. Box 
2189, Bridgeview, IL 60455, USA.

Konkurso vertinimo komisija, su
sidedanti iš 7 asmenų JAV ir Lietu
voje, bus paskelbta vėliau.

Tėvynės Sąjungos
fLietuvos konservatorių) rėmėjai
Čikagos skyrius
Konkurso skelbėjų vardu
Chicago, Illinois, USA

AUSROS ALĖJA
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ŽMOGAUS PARADOKSAI
Pranas SASNAUSKAS

No vienas žodis pasaulyje nesu
laukė lokio įvairiapusiško vertinimo, 
kaip žodis žmogus. Ir ne vien todėl, 
kad žmogus - tai didingas fenome
nas, sukurtas pagal Dievo paveik
slą, gamtos valdovas, bet ir todėl, 
kad kiekvienas žmogus, tardamas 
žodj, pirmiausia turi galvoje savąjį 
“Aš". Kiekvienam iš mūsų savasis 
“Aš" - tai viso pasaulio alfa ir om e
ga

Žmogus, būdamas toks didingas 
ir nepakartojamas savo akyse, kilų 
žmonių toli gražu tokiu nelaikomas. 
Negalima įžvelgti į tas amžių glūdu
mas, kada susikūrė pirmosios val
stybės, bet aišku viena, kad savo 
laisvės ir asm eninės vertės dalį 
žmogus turėjo atiduoti tiems, kurie 
sukūrė luom ines kopė č ias  ir 
užsikorė ant aukščiausio laiptelio. 
Dėl savisaugos valstybių vadovai 
stiprino savo institucijas, nukreip
dami jas ne vien prieš savo priešus, 
bet ir prieš savo pavaldinius. Su 
priešu kovoti riz ik inga, nes gali 
nulėkti ir pačių galvos, o engti paval
dinius - nepavojinga ir naudinga. 
Taip amžiai po amžių kūrėsi imper
ijos, karalystės, valstybės, pagrįs
tos despotizmu, valdžios savaval
iavimu ir žiaurumu. Esantys viršuje 
visados laikė koją ant pavaldinių 
galvų, kad g a lė tų  juos  spuste lti 
žemyn arba taip prislėgti, jog liktų 
tik šlapia vieta.

Esantieji valdžioje nepripažįsta, 
kad pavaldiniai gali turėtų dvasinį 
pasualį, kartais net turtingesnį negu 
jū-

Tai ne anarchistinių idėjų propa
gavimas, kad be valdžios žmonės 
galį geriau gyventi. Ne. tai tik pa
neigimas įsigalėjusios nuomonės 
(ypač valdančiųjų), kad “kiekviena 
va ld ž ia  nuo D ie vo ", o esan tys  
valdžioje - tai “Dievo pateptieji", ku
rie gali su tauta išdirbinėti eksperi
mentus kaip su kokiu avikailiu: skus
ti, lupti arba tempti iki suplyšimo. Ta 
valdžia, kuri nesupranta, kad ji yra 
dėl tautos, o ne dėl savo kišenių, 
ve rta  d id ž ia u s io s  pa n ie ko s  ir 
greičiausio išspyrimo iš sosto. Net 
šv. Augustinas sakė, kad valstybė, 
n e p a isa n ti įs ta ty m ų , iš  esm ės 
n ieku o  n e s is k ir ia  nuo p lė š ikų  
gaujos.

Nuo išmintingojo Salono (VII-VI 
a. prieš Kr.), sukūrusio pirmąją (dar 
tik  vergovinę) dem okratiją , laikų 
pasaulis matė tūkstančius tironų ir 
žiauruolių, stačiusių sau šventyklas, 
pasivadinusių “dievais", “saulėmis", 
“ tėvais" ir kitokiais skam biausiai 
vardais ir stačia galva nuriedėjusių 
j istorijos šiukšlyną. Ar galvojo, spin

dėdami valdžios viršūnėse. Stali
nas, Berija, Ježovas, kad jų vardai 
greitai bus paniekinti, o jų atminimą 
sunkiu akmeniu prislėgs nužudytųjų 
ašaros ir kraujas?

Taip, nuo Salono laikų daug vau 
dens nutekėjo, o demokratija skri
do kaip paukštis Feniksas per ugnį, 
kančias ir daugelyje valstybių tapo 
veldymo forma, nepaliekančia viet
os diktarūrai ir tironijai. O tai didižulis 
žm onijos pasiekimas. Tačiau pa
saulis pilnas paradoksų Vienas iš 
to k ių  paradoksų, kad yra daug 
žmonių, kuriems vergovė pati ma
loniausia egzistencijos forma. At
minkime B. H. Byčer Stou ‘Dėdės 
Tomo trobelę”, kur vergai, gailėdami 
gero pono, verkia, kad juos išleidžia 
j laisvę. O  kiek dabar žmonių gailisi 
bolševikinės vergijos? Pažiūrėkime, 
kas darosi visoje buvusioje soviet
inėje imperijoje... Kai aš matau vėl 
plevėsuojančias raudonas vėliavas, 
žmones, rėkiančius bolševizmą gar
b in a n č iu s  šūk ius , kai g ird ižu  
valdžios vyrus, ginančius kolūkius, 
rajkomų tvarką ir besiilginčius tų tru
pinių, kuriuos numesdavo bolševi
kinė valdžia, - iŠ karto matau, kokia 
gaji vergo psichika, kerojanti dauge
lio žmonių galvose.

Praėjo nedaug laiko, kai Lietuva 
tapo nepriklausoma demokratine 
valstybe. Ar kas tuo suabejotų? Juk 
turim e savo vėliavą, savo herbą, 
savo Konstituciją... Kiek daug gali
ma išvardinti tų "savo". Bet turime ir 
savo valdžią, kurios aukščiausiuose 
postuose - komunistinio CK darbuo
tojai, o garbingiausias vietas užima 
ra jkom ų sekre toria i. Apie šiuos 
žmones sukinėjasi nemažai net teis
mo pripažintų KGB darbuotojų. Var
gšas V. Čepaitis, dėl kurio buvo 
sukeltas toks baisus triukšmas, da
bar atrodo tik aguonos grūdelis prieš 
raudonuosius arbūzus.

Kad bo lše v ikų  nom enkla tūra 
veržiasi j valdžią, tą gerai suprantu. 
J u k  v a ld ž io je , anot a ludario  
Ž a ld o k o , daug p in igo  ir daug 
p a šė n a vo n ė s . Bet nesuprantu 
žmonių, kurie už juos balsuoja ir jų 
kojas keliasi sau ant sprando. Nei
šsemiama paradoksų statinė)

Bolševizmas kaltas dėl milijonų 
žm onių žūties, dėl nesuskaičiuo
jamų kultūrinių ir dvasinių vertybių 
sunaikinimo, bet labiausiai kaltas 
dėl mankurtizmo išugdymo, dėl abe
jingum o dvasinėms vertybėms ir 
vergo psichikos formavimo. Seniau 
buvim as vergystėje turėjo vieną 
pasiteisinimą - norą išlikti gyvam, o 
kuo dabar pateisinsi vergijos ilgesį?

Lietuvi, pasirink!

Sutrumpintai iš "Dienovidžio"

KITOKS KONKURSAS
Danutė BINDOKIENĖ

Vargiai yra mūsų planetoje tauta 
ar valstybė, kurioje visiškai nepa
sire ikštų  nusik lastam um as - 
nereikėtų nei policijos, nei teismų, 
nei kalėjimų. Vargiai rastume kur 
rin k tu o s iu s  ar sam dytuos ius  
valdžios pareigūnus, kurių pirštai 
nebūtų "j save lenkti", kurie tarnau
tų lik savo krašto gyventojams, 
rūpintųsi vien jų gerove, visus vien
odai traktuotų, nercikaludami jokio 
papildomo atlyginimo ar - kitaip tar
iant - kyšio.

Mūsų gyvenamasis kraštas taip 
pat nėra išimtis. Kone kiekviename 
vyriausybės ar savivaldybės tarnau
tojų sluoksnyje - pradedant pačiu 
prezidentu - kas nors buvo apkaltin
tas sukčiavimu, kyšininkavimu bei 
kitomis panašiomis nuodėmėmis. 
Pasitaikė ir nubaustų. Čia jprasta 
sakyti, kad teisingas politikas yra 
tas, kuris dar neišrinktas, ir tik dėl 
to, kad jo (arba jos) po litinė  ir 
visuomeninė veikla dar nėra pa
kankamai svarbi pakliūti j nuodug
nesnio ty rinė jim o  ak ira tj. Ypač 
rinkiminiais metais, kai kandidatai 
stengiasi jtikinti balsuotojus, kad jie 
geriausi iš geriausių, oponcnla i 
deda daug pastangų a tra s ti 
priešininko akyje bent krislą ar veik
loje neaiškią dėmę. Galbūt tik ta 
viešumos baimė daugel] paskatina 
eiti "tiesiu keliu".

Nepaisant pasipiktinimo, kai vyr
iausybės ar sav iva ldybės  p a 
reigūnai patraukiami atskaitomybėn 
už savo nešvarius darbus, paprast
ai perdaug nesisielojamešiuo reiš
kiniu: ko daugiau galime tikėtis iš 
politikų, išskyrus prisižadėti kitą 
kartą už tokius sukčius nebalsuoti. 
Antra vertus, nusikalstamumas JAV

valdančiuosiuose sluoksniuose dar 
nėra taip plačiai išsikerojęs, kad 
trukdytų darbą valstybiniu mastu, o 
sukti politikai dar tebėra išimtis, ne 
ta isyklė. Tokiam e m ilžiniškam e 
krašte galima visko tikėtis: ir neko
mpetentingumo, ir savanaudišku
mo, bet ir idealizmo.

Kas kita, kad nedidelėje valsty
bėje žmonės, kurie atsakingi už 
gyventoji) bei visos tautos gerovę, 
išnaudoja jiems patikėtas pareigas 
grynai savanaudiškiems tikslams. 
Jeigu prie jų prisijungia dar kili: lin- 
ansinius-ekonominius reikalus tvar
kantys, besirūp inantys žm onių 
sveikata, krašto apsauga, pramone, 
prekyba, tai jau visą valstybę veda j 
materialinj bei moralinj bankrotą. 
Toks neatsakingas elgesys yra ne
toleruotinas, o asmenys, jei jų kaltė 
jrodoma, turi būti griežtai baudžiami.

Liūdna pripažinti, kad Lietuva 
šiam e nepriklausom ybės la iko
tarpyje nepasižymi sniego baltumu. 
Korupcija yra jsiskverbusi net j 
aukščiausius valdžios sluoksnius, o 
ką bekalbėti apie nusikalstamumą, 
visame krašte išskėtojusj savo tin
klą ir j jj jnarpliojusį nemažą mūsų 
tautos dalį. Nors teisėsauga sten
giasi su nusikaltėliais kovoti ir juos 
bausti, bet ir teismai, ir policija ne
turi imuniteto prieš savanaudišką 
pasipelnymą iš savo pareigų.

Kad tai tiesa, kiekvienas galėjo 
įs itik in ti iš pastarųjų įvyk ių , net 
didžiuosius Lietuvos bankus apni
kus krizėms, pašalinus iš pareigų 
ministrą pirmininką ir labai plačiai 
pasklidus organizuotam nusikalsta-, 
mumui. Kartais mums susidaro 
įspūdis, kad tikrieji krašto šeiminin
kai yra mafijozai ir jų papirktieji, o 
ne gyventojų rinkti asmenys.

Kaip ir kitur pasaulyje (ypač JAV)

nusikaltėlius dažniausiai pirm ieji 
atidengia žurnalistai, kartais net sta
tydami savo gyvybę pavojun. Ne 
veltui sakoma, kad plunksna galin
gesnė už kardą, todėl daugelis 
mnusikaltėlių bijo pakliūti j žurnalisto 
dėmes). Kai atskleisti juodieji dar
bai pasirodo spaudoje ar TV ekran
uose, labai sunku išsiteisinti, kad 
nusika ltė lis švarus. Ir L ietuvoje 
žurnalistai, gerbdami šią tradiciją, 
nemažai pasitarnauja nusikaltėlių 
išaiškinimui. Kaip parodė “Lietuvos 
ry to " pa s ta to  sp rogd in im as, 
žurnalisto V. Lingio nužudymas ir kai 
kurie kiti atvejai, šis darbas nėra be 
pavojų, tad svarbu, kad, be dvasin
io pas ite n k in im o , a tsk le id ž ia n t 
nusikaltimus ir tuo pasitarnaujant 
tautai, kas nors ir materialiai benl iš 
dalies pasistengtų atsilyginti šiems 
drąsiems žmonėms.

Norime atkreipti dėmesj j šiame 
puslapyje skelbiamą konkursą, kaip 
tik siūlantį tokį atlyginimą už pastan
gas “nukreipti Lietuvą nepriklauso 
mų teismų ir teisinės valstybės ke
liu". Konkurso taisyklės bus išsi
untinėtos (ir, reikia tikėtis, išspaus
d intos) v iso je  lie tuv ių  spaudoje 
užsienyje bei Lietuvoje. Ar konkur
sas susilauks atgarsio ir dalyvių, ;ai 
jau kitas reikalas, bet pati jo idėja 
yra gera, verta paramos. Jeigu bent 
vienas vyriausybės, savivaldybės, 
teisėsaugos, finansinių įstaigų ar 
kitas svarbias pareigas užimantis 
asmuo bus sulaikytas nuo nusikal
stamų veiksmų arba už savo dar
bus p a tra u k ta s  a tsa ko m yb ė n , 
konkurso sumanytojai pasitarnaus 
savo tauta i. Kai žm onių sąžinė 
užmigusi, reikia kam nors iš šalies 
ją pabaksnoti, prižadinti. Manome, 
kad šis konkursas tai atliks.

|%w IŠLINDO YLA IŠ MAIŠO
Lietuva laisva - laisva netapus.
Prieš praėjusius LDDP rinkimus 

visi komunistai teigė, kad jie jau nebe 
komunistai. Kvailių mulkinimas kėlė 
susipratusios visuomenės juoką. 
Laikui bėgant, kaip beslėptum, yla 
išlenda iš maišo. Žodžiai - žodžiais, 
o darbai vėl komunistinių laikų. Tary
biniai mokytojai, mus auklėję komu
nistine dvasia, sakė: "Komunistų 
partija gimusi pogrindyje ir dirba po
grindyje". Komunizmo vėliava todėl 
raudona, kad sodriai persisunkusi 
žmonių krauju. Mokė triuškinti, muš
ti, neapkęsti. Visa tai šiandien tik ir 
vyksta. Komunistų “nebėra”, o dar-

M.VALANČIAUS SKAITIN IŲ  KONKURSO FINALAS
atkelta iš 2 p.

grupėje, skirtos dvi trečiosios bei dvi 
pirmosios vietos besivaržantiems 
vyresniųjų klasių moksleiviams. Iš
da lin ta  nem ažai paska tinam ųjų  
d ip lom ų , a p d o va n o ti ska itovus  
konkursui ruošę mokytojai.

Koncerto metu ypač guviai pa
sirodė trečią ją vietą jaunesiojoje 
amžiaus grupėje užėmę ketvertas 
Lieporių vidurinės mokyklos m o
kinių, kuriuos paruošė mokytoja Di
ana Ž u k a u s k ie n ė . J ie  s k a itė  
ištrauką iš “Palangos Juzės" (vien- 
u o lik tą jj v a k a rą ) ap ie  va ikų  
ža id im us. “ Pa langos Juzės" e t
nog ra finės te m a tiko s  puslap ius 
s k la id ė  d a r V y tis  P u ron as  iš 
D id žd va rio  v id u rin ė s  m okyklos 
(jaunesniųjų grupėje - pirmoji vieta, 
mokytoja Janina Dombrovskienė). 
ir, - žemaitiškai! - pirmosios vietos 
vyresniųjų grupėje laureatė Lina 
Rastoka itė  (Dainų vid. mokykla, 
mokytoja - Elena Aleknavičienė).

Be to, koncerte skambėjo M. Val
ančiaus didaktinės prozos kūriniai, 
kuriuos skaitė Viktorija Monkulė (St. 
Šalkauskio vid. mokykla, mokytojas 
Kazim ieras Adomavičius), grupė 
Janinos Dombrovskienės paruoštų 
D idždvario  m okyklos vyresniųjų 
klasių m okinių, pirm osios vietos 
jaunesiųjų grupėje laimėtojas V il
mantas Bavarskis iš Gegužių vid. 
mokyklos, kurį konkursui parengė 
mokyloja Angelė Vencienė.

Vyfautas Slančauskas apdovan
otas už jo paties kūrinėlį “Prisikėli
mo šventė", Sigita Borusovičiūtė ir 
M onika S lančauskaitė  skaitė V. 
Krėvę, o absoliutus laureatas Mind
augas Vaitiekūnas (Aukštabalio vid. 
mokyklos dvyliktokas, mokyt. Da
nutė Norvaišienė) - asmeninę ir še
im yn in ę  g ir tu o k lio  dram ą 
atskleidžiančią sodriais liaudiškais 
e p ite ta is  p a g a rd in tą  K ris tijo n o  
Donelaičio •Metų" ištrauką.'

Užuot apibendrinusi konkurso re
zultatus, vertinimo komisijos pirmin

inkė Dalia Cinauskaitė padėkojo 
konkurso rengėjams, skaitovams ir 
ji) mokytojams už tris turiningas 
drauge su jais praleistas dienas.

Konkurso rėmėjų (IAB "Blaiva") 
a tstovas K a z im ie ras  A lm inas, 
dėkodam as su s irin ku s ie m s už 
blaivesnės ateities viltį, pakvietė 
moksleivius netolimoje ateityje ap
silankyti būsimojoje Saulijos valsly 
bėjo (Vytauto ir Tilžės g. kampe), kur 
bus jvairig žaidimų, savi pinigai 
(saulitai), kur laukia nemažai darbo 
ir šiokio tokio uždarbio. Jis pasiūlė 
šio konkurso dalyviams užimti pir
muosius šios valstybės postus.

Nuo nedidelės pakylos į skaito
vus, ta ip pat i M oksleivių namų 
mažuosius muzikantus žvelgė vai 
stiotiškų bruožų švietėjo ir ganytojo 
portretas, ir atrodė, kad jo akių ka 
lapučiuose visą laiką žaidžia tėviš
kai m iela, g lob o jan ti šypsena. 
"Miręs, bet neprapuolęs", anot vieno 
kalbėtojo, buvo drauge su savaisi
ais.

bai gyvi. Ž iau rie m s žmonėms 
kultūros nereikia, kultūra žiaurioje 
širdyje neprigyja. Jos vietą užima 
šmeižtas, melas, žudymas, pavydas, 
gobšumas, savanaudiškumas ir 1.1.

Yla iš maišo ką tik išlindo Švč. 
M erge lės M arijos Nekalto jo 
Prasidėjimo parapijos klebono A 
Vainoro byloje. Jau pirmoji "Lietuvos 
ryto” publikacija žmones nustebino 
šmeižto lavina, peršančia išvadą, 
kad jis ir visai nebe žmogus. Liudy 
tojai - anonimai, ir be vardų, ir be 
pavardžių, o kunigui buvo skirtas anų 
“gerų" laikų liaudies priešo vaidmuo.

Kitų laikraščių straipsniuoso buvo 
keliamas aliarmas dėl švęsto van
dens, kurio buvo atsinešusi viena 
bažnyčios darbuotoja, su tuo bute
liuku atseit persekiojusi žurnalistę 
(pagal save ir apie kitus sprendžia). 
Mes - ne kvailiai. Aišku, kokios jė
gos visą juodąjį darbą dirba Lietu 
voje. Tačiau krikščionybė moko tai
kos, gerumo, atlaidumo, sako, kad 
ir savo priešui reikia duoti riekę 
duonos, abi puses aptepus.

Mes, krikščionys, nesipiktiname, 
nepavydime kostiumų, kuriuos vilki 
A. Š leževičius, č .  Juršėnas, A. 
Brazauskas. Mums svarbu, kad jie 
turėti) sveiko proto, juo vadovautųsi 
valstybės valdyme, mylėtų, neskri
austų, neišduotų Lietuvos ir jos 
žmonių. O teisme užkliūva net ir kuni
go kostiumas. Peršasi išvada, kad ir 
tą reikėtų nuvilkti.

Bažnyčia buvo ir, atlaikiusi visas 
naikinimo audras, liko aukščiausia 
kultūros pakopa Lietuvoje. Už talent
ingo, dvasiškai turtingo ir didelio 
žm ogaus išauginim ą krikščionys 
parapijiečiai iš visos širdies esame 
dėkingi jo Tėvams, ypač brangiajai 
M otinai, už jos dovaną mums, 
Bažnyčiai ir Lietuvai, o brangiam 
kun igu i A lvydui - už statom ą

bažnyčią, pasiaukojim ą ir meilę 
žmonėms. Jam teko Jėzaus Kristaus 
kančių kelias - ant jaunų pečių nešti 
tamsių ir žiaurių, gal suklaidintų, gal 
pap irktų žm onių uždė tą  sunkų 
kryžių. Ne už nuodėmes, o už pa
siaukojimą tautai, Bažnyčiai, kultū
rai, už gerumą žmonėms. Pro jo akis 
baisi lavina šmeižto nutekėjo.

šmeižiamas kunigas ir spaudoje, 
ir per televiziją rodomas šviesoje, o 
šmeižikų spaudoje - tik inicialai, 
televizijoje raudonas paltas be 
veido. Ką čia slopti? Mes visliek 
žinome. Yla kyšo iš maišo: “Pasakyk, 
kas tavo draugai, ir aš pasakysiu, kas 
tu pats". Arba: ''Kam Dievulis nedavė, 
vaistinėje nenusipiiksi".

Pikta, kad televizija visokioms 
banalybėms turi laiko, o iš ten, kur 
ke rias i žm onių nuom onės, 
skaudžios problemos, net žmonių 
likimai, reportažo neparodo: filmuoti 
prie teismo rūmų nenaudinga, reikia 
viską daryti taip, kaip daro LDDP - 
vienašališkai.

Būkime budrūs. Kenčia šiandien 
ne tik A. Vainoras. Praėjusią vasarą 
"Šiaulių krašte" buvo apšmeižtas Š i
aulių ra jono Žarėnų kun igas 
Giržadas, Gruzdžių kunigas Kurtinai
tis. Jis iškeltas iš Gruzdžių, kad ne
patiko buvusiems ateistams, o ir be 
jo per trumpą laiką kiek pasikė lė 
jaunų kunigų! T iem s patiem s 
užkliuvo šv. Ignaco bažnyčios rėkto 
rius S. Kazėnas. Gailisi ir kuršėnieči- 
ai, netekę mylimo jauno kunigo.

Artėjant rinkimams, reikia mat 
apsiginti iš anksto nuo senų laikų “li- 
audies priešų", sumenkinti kunigų 
autoritetą arba priversti, kad kunigai 
šoktų, dainuotų ir agituotų ne pagal 
sąžinę, o pagal LDDP programą ir 
užsakymus.

P. MARTINAITIENE 
Lieporių kaimas

AUSROS ALĖJA
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Jolanta MEŠKAUSKAITĖ

T O LI P E R K Ū N L A U K IU O S

Mamutlaukis. Dantiraščiu rašytos viltys.
| saulę vieną savo sparną tiesia svirtys.
Ten mes gyvename: mylimės ir neapkenčiam. 
Tiek paslapties!
O plepam atkakliai, kaip tai temoka žmonės. 
Kai milžinų rytais mamutlaukis skambesnis

risdąvos j erčią...
Ar tu buvai čia? —
Ar tu buvai čia? - - -
Ar beldei ąžuolo šaknim ir ar meldeis

Praamžio slėny,
Kad būt Perkūnas, Poklius

Ir Patrimpas su tavim?

Ištiesk rankas, pievos žaliaakės subėgs 

glėbin.
O kaip parneši neišbarstęs?-----
O kaip pasemsi pirštų rėčiu? - - -
Tik pasimelsk Praamžio slėny ir suprasi -
Tai išdainuosi visa širdimi.
Patvins laukuos vir-vyturio giesmė.
Lengviau bus Aušrai išsilieti ir  tekėti. 
Perkūnlaukiuos jau siuva nuotakai žaibuolės 

drabužius. 
Iš gilaus dangaus regėti klaiki erdvė

žibinto akimis.

“O! Didi Lada" - negali nepatikėti...
Puikus jaunikis prie šalies.
Liepsnos karūna ant galvos.
Viena ranka žaiboietj laikąs.
Kita - švininj horizontą tarsi skėtj.

Jei runų raštu išrašytą tekstą perskaityt
mokėsiu,

Praamžių slėnyje ir aš jaunikj
(galbūt panašų j Perkūną)

Rast galėsiu...

ASMENINI! IK 
VISUOMENĖS PROBLEMA

A lb e r ta s  G R IG A N A V IČ IU S

Žmonių priklausomybė nuo alkoholio ir kitų narko 
tiku nėra jų vienų problema. Ji komplikuoja šeimos ir 
visuom enės gyvenimą. Pagal Švedijos Vyriausybės 
remiamą tarptautinio bendradarbiavimo programą “Bal 
tijos šviesa" balandžio 30 d., antradienj, Sveikatos 
mokymo centro salėje (Vasario 16-osios 49) vyks tarp 
tautinis alkoholio ir kitų narkotikų kontrolės seminaras. 
Jo rengėjai - Švedijos krikščioniškųjų blaivybės orga
nizacijų sąjunga DKSN, Š iaulių savivaldybės Ben 
druomenės sveikatos taryba, Šiaulių sveikatos moky
mo centras, vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdis. 
Ž u rn a lis to , b la iv y b ė s  o rg a n iz a c ijo s  “ M ė lyn a s is  
kaspinas" viceprezidento Rolfo Brommės pranešimo 
tem a - “V isuotin io  varto jim o m odelis ir narkotinės 
medžiagos". Lennartas Agenas papasakos, kaip Švedi
jos alkoholio įstatymas reguliuoja mažmeninę prekybą 
alkoholiu.

Numatyti keturi lietuvių pranešimai: apie Lietuvos 
gyventojų sveikatos ir alkoholizmo statistiką, apie vai 
stybinės alkoholio programos rengimą, apie jaunimo 
priklausomybių ir buitinio girtavimo problemas.

j sem inarą kviečiam i valdžios atstovai, politikai, 
mokytojai, gydytojai, žurnalistai.

A .Š im k a u s  Įm o n ė  "A T Ž Y M A " 
P .V iš in s k io  25 , 5 4 0 0  Š ia u lia i. 
T e l./fa ks . ( 2 1 )4 3  68  21

IV. 2 9 , 30  d .; V. 04  d.
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LIKIMAS (JUNGIA RADIJA
(JAV) 15, 17, 19 va l.

V. 03  d.
P a sau lio  k in o  m e is tra i: rež. I.B ergm anas

FANI IR ALEKSANDRAS
(Š ved ija ) 19 va l.

SURINKĘ 15 TOKIU BILIETU, NEMOKAMAI ŽIŪRĖSITE 
VIENA KINO SEANSAI

BALTIJOS TV
PIRM AD IENIS, 04.29
8.30 A m e rik ie č ių  se ria las “Taip 
sukasi pasaulis"(604) 9.30-18.50 
Deutsche Welle programa (PAL s is
temoje) 18.50 Programa 19.00 M o
tociklų žiedinių lenktynių pasaulio 
čempionatas. San M arinas 20.00 
NBA apžvalga 20.30 Italų serialas 
“M anuela" (169) (rusų k.) 21.00 
Am erikiečių serialas “Taip sukasi 
p a s a u lis ” (6 0 5 ) 2 1 .5 5  B a ltijo s  
naujienos 22.00 Anglų detektyvinis 
serialas “Nesugalvotos istorijos". 
“M irtis a u š ta n t” . ( “ Death In The 
Morning") Rež. Zia Kruger. Vaidina: 
Moray Watson, Cherie Lunghi, C ar
ol Drinkwater. 22.30 Rytų kovos 
menas - BUSHIDO (15) 23.30 Muz- 
ik inė-inform acinė laida “G intarinė 
nata” 24.00-8.30 CNN program a 
(PAL sistemoje)

AN TR A D IEN IS , 04.30
8.30 A m erik ieč ių  se ria las “Taip 
sukasi pasaulis"(605) 9.30-18.50 
Deutsche Welle programa (PAL s is
temoje) 18.50 Programa 19.00 Italų 
serialas "Manuela" (169) (rusų k.)
19.30 NBA: žv ilg sn is  iš a rč iau !
20.00 Čempionų pasaulis. "Fristail- 
as Acrotignes'e" 20.30 Italų serialas 
“M anuela" (170) (rusų k.) 21.00 
Am erikiečių serialas “Taip sukasi 
p a s a u lis ” (6 0 6 ) 2 1 .5 5  B a ltijo s  
naujienos 22.00 Vaidybinis filmas. 
"Teta Danielė" (“Tatie Danie lle” ). 
Tragikomedija Prancūzija. Rež. Eti
enne Chatiliez. Vaidina: Tsilla Chel- 
ton, Catherine Jacob, Isabelle Nan- 
ty 23.50 Čempionų pasaulis “Skry
dis virš jūros" 0.20-8.30 CNN pro
grama (PAL sistemoje)

TR EČ IAD IE N IS. 05.01
8.30 A m e rik ie č ių  se ria las  "Taip 
sukasi pasaulis"(606) 9.30-17.40 
Deutsche Welle programa (PAL s is
temoje) 17.40 Programa 17.50 Kre
pšinis. Numatomos LKL superfina
lo rungtynės “ŽALGIRIS" (Kaunas)- 
“ ATLETAS" (Kaunas) 19.30 Italų 
serialas “Manuela" (170) (rusų k.)
20.00 Sve ikatos kaina .K aip kyla 
psihinės ligos 20.20 Jazz 20.30 Italų

serialas “Manuela" (171) (rusų k.)
21.00  A m erik ieč ių  seria las."Taip 
sukasi pasaulis" (607) 21.55 Balti
jos nau jienos 22.00 Valanda su 
Raimundu Rajecku 23.00 “ Už kam
po..." Senų anekdotų devintukas 
Laidos autorius ir vedėjas R.Bin
g e lis  23 .3 0  Č e m pionų  p a sa u lis  
“ Fristailas Acrotignes'e" 24.00-8.30 
CNN program a (PAL sistemoje)

KE TV IR TA D IE N IS , 05.02
8.30 A m erik ieč ių  seria las. “Taip 
sukasi pasaulis" (607) 8.30-18.50 
Deutsche W elle programa (PAL sis
temoje) 18.50 Programa 19.00 Italų 
serialas "Manuela” (171) (rusų k.)
19.30 NBA:Žvilgsnis iš arčiau I 20.00 
Kvailybių pasaulis 20.30 Italų seri
alas “Manuela" (172) (rusų k.) 21.00 
Am erik iečių  seria las "Taip sukasi 
p a s a u lis " (6 0 8 ) 2 1 .5 5  B a ltijo s  
naujienos 22.00 Vaidybinis filmas. 
"Šviesią mėnesienos naktį" ("On A 
M o o n lit N ig h t"). D ram a. Ita lija  
Prancūzija, 1989 .Rež. Lina Vertmi- 
uler. Vaidina: Nastassįa Kinski, Ru- 
rger Hauer. 23.50 Erotika. Malibu 
merginos (1) 0.20-8.30 CNN progra
ma (PAL sistemoje)

PE N K TAD IEN IS , 05.03
8 .30  A m e rik ie č ių  se ria las  “Taip 
sukasi pasaulis"(608) 9.30 17.40 
Deutsche Welle programa (PAL sis
te m o je ) 17 .40 P rogram a 17.50 
Krepšinis.Numatomos LKL superfi
nalo rungtynės “ŽALGIRIS” (Kau
nas) - “ATLETAS" (Kaunas) 19.30 
M uzikinė-in form acinė laida “G in
tarinė  nata" 20.00 "Už kam po...” 
Senų anekdotų devintukas Laidos 
autorius ir vedėjas R.Bingelis 20.30 
Italų serialas ""Manuela" (173) (rusų 
k.) 21.00 Amerikiečių serialas "Taip 
sukasi pasaulis" (609) 21.55 Balti
jos naujienos 22.00 Vaidybinis fil
mas “ Pėdsekys" (“Otelas"). Drama 
N o rveg ija ,1907. Rež. Nils Gaup. 
Vaid ina: M ikkel G aup, N ils Utsi, 
Svein Scharffenberg, Helgi Skula- 
son, Sara M aril Gaup. 23.25 Eroti
ka. Malibu merginos (2) 2 4 .0 0 -
8.30 CNN program a (PAL s is te 
moje)

ŠE ŠTA D IEN IS. 05.04
8.30-16.30 Deutsche Welle progra
ma (PAL sistem oje) 16.30 Vaikų 
savaitgalis 17.00 Amerikiečių seri
alas “Taip sukasi pasaulis" (609)
18.00  Ita lų  se ria la s  "M a n u e la " 
(172,173) (rusų k.) 19.00 Valanda 
su Raimundu Rajecku .(Kartojama 
96.05.01) 20.00 Krepšinis. NBA at
krentam osios rungtynės. G eriau
sios Vakarų Konferencijos savaitės 
rungtynės 21.00 Amerikiečių seri
alas “Taip sukasi pasaulis” (610)
22.00 Vaidybinis filmas. "Kalėjimas" 
(“ Lock Up ). Trileris JAV, 1989. Rež. 
John Flynn. Vaidina: Sylvester Stal- 
lOne, Donald Sutherland. Sonny 
Landham. 23.45 Erotika. Kino ban
dymai (1) 0.15-8.30 CNN programa 
(PAL sistemoje)

SEKM AD IEN IS , 05.05
8.30-15.45 Deutsche Welle progra
ma (PAL sistemoje) 15.45 Progra
ma 15.55 Krepšin is.N um atom os 
LKL superfinalo rungtynės “ATLE- 
TAS" (Kaunas) - "ŽALGIRIS" (Kau- 
nas) Tiesioginė rungtynių transliaci
ja iš Kauno 17.30 Vaikų savaitgalis. 
Animacinių filmų program ai 8 . 0 0  
R e lig ijos  la ida. Ž ing sn ia i 18.30 
Čem pionų pasaulis.“Telemarkas"
19.00 Kvailybių pasaulis 19.30 LKL 
apžvalga 20.00 Krepšinis. NBA at
krentam osios rungtynės. G eriau
sios Rytų Konferencijos savaitės 
rungtynės 21.00 Amerikiečių seri
a las “Taip sukasi pasa u lis ’’(611)
22.00 NBA apžvalga 22.30 Kinas- 
rnano meilė. Vaidybinis filmas. “Gor- 
gona" (“The Gorgon”). Anglija, 1964. 
Rež. T. Fisher. Vaidina: Peter Cush- 
ing, Christopher Lee. 24.00-8.30 
CNN programa (PAL sistemoje)

U K T K T V

PIRM AD IENIS, 04 29 D.
7.25 Program a 7.30 Ryto Ratas 
9.00Teleparduotuvė 9.05 “Be namų 
negerai..." , 431, 432 s. 15.55 Pro
grama. 16.00 "...prieštaraukC". Dis
kusijų laida. 17.00 Vremia. 17.20 
TAIP.NE. TV žaidimas. 18.10 "Volt- 
ronas" 32 s. Animacinis serialas.

18.35 “Be namų negerai..J*,. 431, 
432 s. 19.25Teleparduoluvė.. 19.30 
"Kruvinajam sekmadieniui atminti..."
20.00 Žin ios. 20.25 "Monitorius". 
T ie s io g in ė  la ida . 21.00 "Vakarų 
Waikiki, 1", 19s. JAV serialas. 22.00 
angomanija. 22.25 “Jūros spalvos”.
2 3 .0 0  Ž in io s . 2 3 .15  “ Radijo 
šou’’.Hum oro laida. 23.45 Nakčia. 
“Vilkų padermė" (The Company Of 
The W olves) Anglų fantastinis siau
bo f., 1984 m. Rež. Neilas Jordan
as. Vaid. Angela Lansbury ir kt.

A N TR A D IEN IS , 04 30 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9.00  T e le parduoruvė. 9.05 “ Be 
namų negerai...” , 433, 434 s. 15.55 
Programa. 16.00 Holivudo žinios.
16.30 “Pasimatymas ”. TV žaidimas.
17.00 Vremia. 17.20 "Monitorius".
18.10 "Pingvinai keršytojai ", 25 s. 
A n im a c in is  seria las. 18.35 "Be 
namų negerai...", 433, 434 s. 19.25 
Teleparduotuvė. 19.30 “Pragiedruli
ai". P ublic istinė- poleminė laida.
20.00 Žin ios. 20.25 “Benny Hillo 
šou". Anglų humoro laida. 21.00 
“99-1", 9 s. Anglų detektyvinis trile 
ris, 1994 m. 22.00 “ ...prieštarauk!" 
D isku s ijų  šou .T ies io g inė  laida.
23.00 Žinios. 23.15 “Komiškos is
to rijos” . Hum oro serialas. 23.45 
Nakčia. “ K ruv in i pinigai" (Blood 
Money) JAV trileris, 1988 m. Rež. 
Jerry Shatzbergas. Vaid. Andy Gar
d a , Ellen Barkin ir kt.

TR E Č IA D IE N IS , 05 01 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9 .0 0  Te le parduo tuvė . 9.05 “Be 
namų negerai...” , 435, 436 s. 16.05 
Programa. 16.10 “Vakarų Waikiki, 
1” , 19 s. JAV serialas. 17.00 Vre
mia. 17.20Tangomanija. 17.40  “Šou 
bulvaras". Humoro laida. 18.10‘Vol- 
tronas”,33 s. Animacinis serialas.
18.35 “Be namų negerai ", 435,436 
s. 19.25 Teleparduotuvė. 19.30 Ke
turi ratai. 20.00 Žinios. 20.25 “Pasi
matymas". TV žaidimas. 21.00 Ro
botas policininkas" (Robocop). 14 s. 
JAV fantastinis serialas, 1994 m.
22.00 “Tarybinės kronikos". Laida
apie praetj. 23.00 Žinios. 23.15 Ad-

arosų šeimy dėlė", „JAV humoro. ,se 
r ia las . 2 3 .45  N akčia ."E re lis  
nusileido” (Eagle Has Landed) An
glų vaid.f., 1976 m. Rež. Johnas 
Sturgers. Vaid. Michaelas Caine, 
Donaldas Sutherlandas ir kt.

KETVIRTADIENIS, 05 02 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9.00 Teleparduotuvė. 9.05 “Be 
namų negerai... " , 437,438s. 16.00 
Programa. 16.05 “99-1". Anglų de
tektyvinis trileris. 17.00 Vremia.
17.20 Holivudo žinios. 17.50 Viskas.
18.10 "Pingvinai keršyto jai", 26 
s.Animacinis serialas 18.35 “ Be 
namų negerai... ", 437,438 s. 19.25 
Teleparduotuvė. 19.30 "Vienam 
gale kablys..." Laida žvejams ir ne 
tik jiems. 20.00 Žinios. 20.25 Šou 
bulvaras. Humoro la ida. 21.00
A togrąžų k a rš tis ” (T rop ica l 

Heat).9s. JAV serialas. 22.00 Ren
kame “Mis TV-96” 23.00 Žinios 
23.15 “Benny Hillo šou”. Anglų hu
moro laida. 23.45 Nakčia. “A p 
gaulės ratas”(Circle Of Deceit(, 2 d. 
Anglų detektyvinių filmų ciklas , 
1994 m.

PENKTADIENIS, 05 03 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9.00 Teleparduotuvė. 9 05 “ Be 
namų n e g e ra i- .439,440 s. 16.00 
Programa. 16.05 “Robotas policinin
kas" ., 14 s. JAV fantastinis serialas, 
1994 m. 17.00 Vremia. ^ ^ “Tary
binės kronikos". Laida apie praeit],
18.10 "Voltronas”, 34 s. Animacinis 
serialas. 18.35 “Be namų nege-. 
rai...", 439,440 s. 19.25 Teleparduo
tuvė. 19.30 “Parduoti ar neparduoti 
Lietuvos žemę užsieniečiams- ak 
tualiausias šiandienos klausimas." 
Tautos pažangos partijos laida.
20.00 Žinios. 20.25 Dviračio šou. 
Humoro laida. 21.00 “TAIP.NE". TV 
žaidimas. 21.55 "Frosto prisilieti
mas" (A Touch OI Frost)- “Gilūs van
denys". Anglų detektyvinių trilerių 
ciklas. 1995 m. 23.40 “Monstrai" 
“Šeimos galva".

ŠEŠTADIENIS, 05 04 d.
8.55 Programa. 9.00 Ryto Ratas.

AUŠROS ALĖJA



8 1996 04 27
10.30 Gero apetito. 11.00 2 x 8.
11.25 “Tarybinės kronikos'. Laida 
apie praetj. 12.15 “Šou bulvaras". 
H um oro la ida . 12 .45 “ E uropos 
mozaika". TV žurnalas. 13.15 Ke
turi ratai. 13.40 ' Pasimatymas". TV 
žaidim as. 14.10 T a n g o m a n ija ” .
14.40 VRS kamera 15.10 Kibir Tele 
Vibir. “Sapnų akmuo", 40 s. “Vėjas 
gluosniuose", 59 s. 16.25 Progra
ma. 16.30 “ Išlikimas", • “M edaus 
skonis". Anglų dok.f. apie gamtą.
17.00 “Auksinė Discovery kolekci
ja"- "Pažinimas"- “Televizija" 18.00 
Teleretro. “Adam sų še im ynėlė "- 
"Mirtišė- maitintoja” . 18.30 "Holivu
do žinios'. 19.00 Viskas! 19.30 Bal
tojo katino svetainė. 20.00 Žinios.
20.25 “Mis Lietuva 96" 22.25 “Meilė 
ir kulkos"(Love And Bullets) JAV 
vaid.f. Rež.Stuartas Rosenburgas 
Vaid. Charles Bronsonas, Rodąs 
Steigeris ir kt.

SEKM ADIENIS, 05 05 d.
8.55 Programa. 9.00 Animaciniai fil- 
mai. 11.00 "Šeštadienio pokalbiai.
11.50 “ TAIP.NE''. TV  ža id im as.
12.45 “...prieštarauk."Diskusijų šou.
13.45 “Viskas." 14.15 Baltojo kati
no svetainė. 14.40 “Vienam gale 
kablys..." Laida žvejams ir ne tik ji
ems. 15.00 “ Dviračio šou" 15.15 
Kibir Tele Vibir. “Vėjas gluosniuose", 
60 s. "Lobių sala". 16.30 “ Iš Nation
al Geographic kolekcijos" - “Egiptas 
: am žinybės ie ško jim a i" . 17.30 
Auksinė Discovery kolekcija. “A r
cheo logija"- “ Kova dėl Ankoro".
18.00 ‘ Flinstounai*, 79 s. JAV ani
macinis serialas. 18.30 Holivudo 
žinios. 19.00 "Beverly Hills, 90210". 
JAV serialas, 2/21 s. 20.00 Žinios.
20.25 “ In Vogue, Vilnius* 96". 22.10 
S a va itė s  h o ro s k o p a s . 2 2 .15  
TELELOTO ŠOU.TV žaidimas-lot- 
erija. 22.45 Kruvinasis sekm adien
is. 0.00 Sekmadienis.

LIETUVOS TV

PIR M AD IE N IS, 04.29
07.00 Labas rytas. 17.55 Programa.
18.00 Žinios. 18.10 Anglų kalbos 
mokomoji programa “Look ahead". 
56 d. 18.25 Baltarusių programa.
18.40 Žinios (rusų k.). 18.50 Progra
ma vaikams. * Profesoriaus Knys- 
lio palėpėje. * Animacinis f. “Don 
Kichotas“. 19.20 Svarstymai. Laidą 
veda  R .B a u b in a s . 2 0 .0 0  
01 ...0 2 ...03 ... 20 .30  P anoram a.
21 .0 5  S p o rto  s tu d ija . 21 .1 5  
Prancūzų kino vakaras. Vaidybinis 
f. “Mažoji Fadetė” . Pagal Ž.Sand 
romaną. 22.45 TV anonsas. 22.50 
Vizijos ir tik ro vė . 23 .15  Vakaro 
žinios. 23.30 Vizijos ir tikrovė (tęs
inys). 00.00 (Pabaiga)

AN TRADIEN IS , 04.30
07.00 Labas rytas. 09.00 01... 02...
03... (su vertim u j gestų kalbą).
17.55 P rogram a. 18.00 Ž in ios . 
18.10 Laida lenkų ka lba . 18 .40 
Žinios (rusų k.). 18.50 TV anonsas.
18.55 F ilm as va ikam s “G yveno  
kartą žiurkėnas". 19.20 Žurnalas 
“Tavo laikas". Katalikų bažnyčios 
naujienos. 19.50 Partijų  s tud ija . 
Vedėja D .Andriušiūn ienė . 20 .30  
Panorama. 21.05 Sporto studija.
21.15 Anglų TV serialas "Kūnas ir 
siela". 5 š. 22.05 TV anonsas. 22.10 
Kultūros žurnalas “Nuo antradienio 
iki antradienio". Laida apie rašytoją 
Henriką Čigriejų. 22.40 Koncertuo
ja Prolsąjungų kultūros rūmų tau
tinių šokių ansamblis “Vaiva". 23.00 
Laida jaun im u i "Beve ik rim ta i".
23.20 Vakaro žinios. 23.35 (Pa
baiga)

TV anonsas. 22.10 Nakviša: moti
na. Motinystė. 23.10 Vakaro žinios.
23.25 (Pabaiga)

KETVIRTADIEN IS , 05.02
07.00 Labas rytas. 17.55 Programa.
18.00 Žinios. 18.10 TV žaidimas 
“M ilijon ierius". 18.25 Vyriausybė 
nutarė ... 18.40 Žinios (rusų k.).
18.50 Krikščionio žodis. 19.00 TV 
anonsas. 19.05 Programa vaikams. 
Džimio Hensono gyvūnų pasaulis.
19.30 Teleartelė (rusų k .) . -20.10 
M ūsų nam as. 20.30 Panorama.
21.05 Sporto studija. 21.15 Klaipė
dos m uzik in io  tea tro  spektaklis. 
G .D o n ic e č io  “ V a rpe lis". Rež.
G.Žilys, TV rež. B.Talačka. 22.00 TV 
anonsas. 22.05 Europos šou. 22.35 
Teatras. Reportažas iš Kolumbijos.
23.20 Vakaro žinios. 23.35 "22". 
Sporto programa futbolo mėgėjams.
23.55 (Pabaiga)

TREČIADIENIS, 05.01
07.00 Labas rytas. 17.55 Programa.
18.00 Žinios. 18.10 Gyvoji prancūzų 
kalba. Francais en action. 12 d.
18.40 Žinios (rusų k.). 18.50 TV 
anonsas. 18.55 A n im a c in ia i I. 
"Gražioji ožka ir varlė", “Padis".
19.15 Laida moksleiviams "Ant pa
langės". 19.35 Menora 19.50 Do
kumentinis f. “ Izraelis. K raštas ir 
žmonės". 20.30 Panorama. 21.05 
Sporto studija. 21.15 Loterija "Per
las”. 21.20 Laida skirta Lietuvos 
socialdemokratų šimtmečiui. 22.05

PENKTAD IEN IS , 05.03
07.00 Labas rytas. 17.55 Programa.
18.00 Žinios. 18.10 Sodų kraitė (kar
to jam a). 18.40 Žinios (rusų k.).
18.50 TV anonsas. 18.55 Programa 
vaikam s. Senoji animacija. 19.25 
Telekatalogas. 19.40 Būtovės slė
piniai. L ietuvos valdovų miestas.
20.30  P anoram a. 21.05 Sporto 
studija. 21.15 TV žaidimas “Sėkmės 
kelia i". 22.00 TV anonsas. 22.05 
Laisvės alėja. 22.25 Aerodromas. 
Laida apie aviaciją. 22.50 Stilius. 
Gyvenimo būdo ir madų žurnalas.
23.20 Vakaro žinios. 23.35 Australų 
TV serialas “Nusikalstamas teisin
gumas'*. 22 s. 00.25 (Pabaiga)

Š E ŠTA D IEN IS , 05.04
08.00 Labas rytas. 10.00 Svetimo 
skausm o nebūna. 10.30 Šarka.
11.00 Mūsų kalba. 11.30 Sveika, 
P ra n cū z ija . Bo n jour la France.
12.00 TV anonsas. 12.05 Pasaulio 
sportas. F ilm as apie Barselonos 
o lim p in e s  ža id yn e s. Aut. 
A.Žvinakevičius ir A.Pliadis. 13.10 
Šachmatų klubas. 13.20 Kanadiečių 
serialas vaikam s “ Ūdros jlankėlė". 
27 s. 1 3 .5 0  K ra n ta s . A u to riu s  
V.M atulevičius. (Kartojama 04.24 
laida). Su vertim u j gestų kalbą.
14.50 M uzikinė-pram oginė laida 
vaikams “Tele Bim Bam". 15.20 “Er
dvės” - vokiečių WDR TV kompani
jos visuomeninis žurnalas. 15.50 TV 
filmas. R.Granauskas “Duonos val
gytojai". Apsakymą skaito Kazimi
era Kymantaitė, rež. D.Keturakytė. 
1987m. 16.30 “Gintarinė pora-96”. 
Sportin ių šokių konkursas Kauno 
halėje. Suaugusiųjų Lotynų Ameri
kos  š o k ių  p rogram a. 17.30 TV  
žaidimas “M ilijonierius” . 17.45 "Birš
tono džiazas-96”. Koncertuoja “Yes
te rd a y "  (P a n e vė žys ) ir 
D.Praspaliauskio kvartetas (Lietuva 
- Suomija). 18.00 Žinios. 18.10 TV 
ano nsas. 18.15 R ikiuotė. 18.40 
A m erik ieč ių  dokum entin is c ik las 
“Žvilgsnis j ateilj". 18 d. “Suteik man 
energijos". 19.10 Susitikimas su Is
landijos rašytojais Reikjavike. 19.45 
Kaukodrom as. 20.30 Panorama.
21.05 Sporto studija. 21.15 Loterija 
"P e rla s ” . 2 1 .2 0  Po savo stogu.
2 2 .0 0  TV  a n o n s a s . 22 .05  K a 
nadiečių vaidybinis serialas "Šalu
tinis poveikis". 21 s. 22.50 Laida 
apie TV serialu “Giminės". 23.20 
Vakaro žin ios. 23.35 Šauniausia 
p a sa u ly je  m uzikos šventė. 1 d. 
00.30 (Pabaiga)

SE K M A D IE N IS . 05.05
09.00 Programa. 09.05 Liudykime
K ris tų . 09 .25  Sve ikata kasdien.
09.50 Program a vaikams "Vyturi
ams ir pelėdžiukams". 10.30 Aus
tralų vaid. serialas vaikams “Slap
toji m isija” . 35 s. 10.55 TV žaidimas 
"K o nra de  kav inė s ruletė". 11.25 
Septynios Kauno dienos. Visuome
ninis - publicistinis žurnalas. 12.10 
TV anonsas. 12.15 Krepšinio pa
saulyje. Autorius V.Mačiulis. 12.45 
Azimutai. Anglų serialas “ Išnykusios 
civilizacijos”. 4 d. "Graikija". 13.35 
Sveikinimų koncertas. 14.45 Žinios.
1 4 .5 0  "F o rm u lė  I" San M a rin o  
Didysis prizas. Tiesioginė transliaci
ja. 17.10 Laida apie liaudies meis
trą  kanklininką J.Telešių. 17.30 TV 
anonsas. 17.35 Žinios. 17.45 Lietu

vos vaikų ir moksleivių TV konkur
sas “Dainų dainelė-96". Dalkyvauja 
Lazdijų, Zarasų raj. bei Klaipėdos, 
Marijampolės, Visagino m. Vaizdo 
jrašas. 19.45 Gyvybės žalias medis.
20.15 Gerbkime žodj. 20.30 Pan
orama. 21.05 Sporto studija. 21.15 
Pirmasis kanalas. 21.35 Am erik
iečių vaidybinis f. "Dramblio kaulo 
medžiotojai". Rež. Dž.Serdžentas, 
va id in a  D ž .L itg a n , I.R o se lin i, 
Džeimsas Erlas Džounsas. 23.10 
Vakaro žinios. 23.25 (Pabaiga)

T ELES

ANTRADIENIS, 04 30
7.55 Programa. 8.00 “CNN" žinios 
(a). 8.30 Reklaminė informacija “100 
%". 8.35 TV serialas "Santa Bar
bara". 948 s. 9.30 TV serialas “Maria 
Celeste”. 149 s. 10.20 Pertrauka.
17.55 Programa. 18.00 Muzikos lai
da “POP TV". 19.00 Reklaminė in
form acija “ 100 %". 19.05 Laida 
“Mokslas ir technologija” (‘‘Science 
and Technology", a, titr.). 19.30 TV 
serialas “Santa Barbara". 949 s.
20.30 Filmas vaikams “Nuostabusis 
erdvėlaivis". 6 s. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Per vėlu verkti" (“Too Late 
For Tears"; rež. Byron Haskin, akt. 
L.Scott, D. DeFore ir kt.). 23.10 
Žinios. 23.25 Reklaminė informaci
ja “ 100 %". 23.30 Sporto naujienos.
23.40 TV žurnalas "Kelionių vado
vas" ("Travel Guide” , a, titr.). 0.1-0 
Pabaiga.

TREČIADIENIS, 05 01
7.55 Programa. 8.00 “CNN" žinios 
(a). 8.30 Reklaminė informacija “ 100 
%”. 8.35 TV serialas “Santa Bar
bara". 949 s. 9.30 TV serialas "Maria 
Celeste” . 150 s. 10.20 Pertrauka.
17.55 Programa. 18.00 Politinė lai
da "Žvelkime atidžiau". 18.30 TV 
žurnalas “Europos kaleidoskopas".
19.00 Reklaminė informacija “ 100 
%”. 19.05 TV žurnalas "Statyba".
19.30 TV serialas “Santa Barbara". 
950 s. 20 ,30  A n im acin is  filmas 
“Transformeriai". 25 s. 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21.30 TV 
serialas "Kelias j dangų" (“Highway 
To Heaven", JAV fantastinė drama). 
10 s. “Svajonių viešbutis” . 22.25 
Muzikos laida "Bombonešis". 23.00 
Žinios. 23.15 Reklaminė informaci
ja "100 %”. 23.20 Sporto naujienos.
23.30  V a idybin is film as “Vaivo
rykš tė s  g a u ja " ("The R a inbow  
Gang", JAV, nuotykinis: rež. Gerald 
Polterton, akt. D.PIeasence, K.Reid 
ir kt.). 1.00 Pabaiga.

KETVIRTADIENIS, 05  02
7.55 Programa. 8.00 “CNN" žinios 
(a). 8.30 Reklaminė informacija “100 
%". 8.35 TV serialas “Santa Bar
bara". 950 s. 9.30 TV serialas "Maria 
Celeste*'. 151 s. 10.20 Pertrauka.
17.55 Programa. 18.00 D o k ciklas 
apie Europos kultūrą. “Šv. Bernar
das ir c is te rsų  v ie n u o lyn a i E u
ropo je". 18.30 Laida "Lan gas j 
gamtą ". 18.45 Dokumentinis ciklas 
"Šve icarija” (a, titr.). 19.00. R ek
laminė informacija "100 %". 19.05 
D o ku m e n tin is  c ik la s  “C e n tr in ė  
galvė" (“Cc’nlcr Street", a, titr.) 19.30 
TV serialas "Santa Barbara". 951 s.
20.30 Animacinis filmas "Transform 
eria i” . 26 s. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 Vaidybinis

filmas "Paskuiiniai metai Marien- 
bade" (“Lašt Year At Marienbad", 
Prancūzija-ltalija, drama. rež. Alain 
Resnais, akt. D.Seyrig, G.AIbertazzi 
ir kt.). 23.05 Žinios. 23.20 Rek
laminė informacija “ 100 %". 23.25 
Sporto naujienos. 23.35 Laukiniai 
Pietūs. Dok. filmas “D raustin is” . 
0.05 Pabaiga.

P IRM ADIENIS, 04 29
7.55 Programa. 8.00 "CNN" žinios 
(a). 8.30 Reklaminė informacija “ 100 
%”. 8.35 Serialas “Santa Barbara” . 
947 s. 9.20 Pertrauka. 17.55 Pro
grama. 18.00 Dokumentinis ciklas 
"Jungtinė Karalystė šiandien". 18.30 
Pasaulio sportas. 19.00 Reklaminė 
informacija “ 100 %". 19.05 Madų ir 
dizaino laida "Nuo... iki...". 19.30 TV 
serialas “Santa Barbara". 948 s.
20.30 Filmas vaikams “Nuostabusis 
erdvėlaivis”. 5 s. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 TV serialas 
“A ka p u lko  k a rš tis "  (“ A ca p u lco
H.E.A.T.",JAV nuotykinis, 1993).-10 
s. 22.20 Poleminė laida "Detektori
us". 23.00 Žinios. 23.15 Reklaminė 
informacija “ 100 %". 23.20 Sporto 
naujienos. 23.30 Muzika. 0.00 Pa
baiga.

PENKTADIENIS, 05  03
7.55 Programa. 8.00 "CNN" žinios 
'a). 8.30 Reklaminė informacija “100 
%**. 8.35 TV serialas „Santa Bar
bara". 951 s. 9.30 TV serialas "Mar
ia Celeste” . 152 s. 10.20 Pertrau
ka. 17.55 Programa. 18.00 Muzika.
18.30 TV žurnalas “Pasaulio aidas” .
19.00 Reklaminė informacija “ 100 
%". 19.05 Poleminė laida "Detekto
rius". 19.30 TV serialas “Santa Bar
bara". 952 s. 20.30 Animacinis fil
mas “Dži Ai Džo - nepaprastų karių 
būrys" ("G .I.Joe"). 13 s. 21 .00 
Žinios. 21.15 Sporto nau jienos.
21.30 TV serialas “Kalnietis" ("The 
Highlander", fantastinis). III. 10 s. 
"Šantažas”. 22.30 Muzika. 23.00 
Žinios. 23.15 Reklaminė informaci
ja “100 23.20 Sporto naujienos.
23.30 Pabaiga.

ŠEŠTADIENIS, 05 04
9.00 Programa. 9.05 Filmas vaika

ms “Nuostabusis erdvėlaivis". 5 s. 
A n im a c in is  film a s  “ M ažuč iukų  
gyvūnėlių parduotuvė". 13 s. 10.00 
M edic inos la ida “S ve ikatos a p 
saugos reforma". 10.25 Vaidybinis 
filmas “ Paskutiniai metai Marien* 
bade” ("Lašt Year At Marienbad", 
Prancūzija-ltalija, drama, rež. Alain 
Resnais, akt. D.Seyrig, G.AIbertazzi 
ir kt.). 12.00 TV serialas “Kalnietis" 
(“The Highlander", fantastinis). III. 
10 s. "Šantažas". 13.00 Muzikos 
laida “POP TV". 14.00 M uzikos 
maratonas. 15..30Animaciniai filmai 
“Transformeriai". 25,26 s. 16.30 TV 
serialas "Akapulko karštis" (“Acap 
u lco  H .E .A .T .", JAV nuo tyk in is , 
1993). 10 s. 17.30 Laida “Mokslas 
ir technologija" (“Science and Tech
nology", a, titr.). 18.00 Vokietijos 
miestai. Eifelis. 19.00 TV žurnalas 
“Rinka". 19.30 Dokumentinis ciklas 
"Centrinė gatvė” ("Center Street", a. 
titr.). 20.00 M adų laida "S tilius” .
20.30  A n im ac in is  film as “M ano 
mažasis ponis". 1 s. 21.00 Žinios.
21.15 Muzika. 21.30 Vaidybinis fil
mas "Gatvės karalius" ("King Of The 
Streets", JAV, 1985, fantastinis kovi
nis; rež. Edward Hunt, akt. B.Clark, 
P.Saunders ir  kt.). 23.00 Žinios.
23.15 Muzika. 23.30 Pabaiga.

SEKM ADIENIS, 05 05
8.55 Programa. 9.00 Filmas.vaika- 
ms “Nuostabusis erdvėlaivis". 6 s.
9.25 M u z ik in ė  la id a  va ikam s 
“Karaokė rylas". 9.35 Animacinis fil
mas "Mano mažasis ponis". 1 s.
10.00 Laida “Langas j gamtą". 10.15 
Dokumentinis ciklas “Šveicarija” (a, 
titr.). 10.30 Vaidybinis filmas “Per 
vėlu verkti" (“Too Late For Tears"; 
rež. Byron Haskin, akt. L.Scott, D. 
DeFore ir kt.). 12.30 Muzikos laida

“ B o m b o n e š is". 13 .00 P o litin ė  
apžva lga  “ Pasaulio  p ranešim ai” 
(“World Report", a.). 14.00 Muzikos 
maratonas. 15.30 Animacinis filmas 
“ Dži Ai Džo - nepaprastų  karių 
būrys" (“G.I.Joe"). 13 s. 16.00 TV 
žu rn a la s  "S ta tyba". 16.30 Dok. 
ciklas apie Europos kultūrą. “Visuo
tinis bažnyčių sąjūdis Lenkijoje".
17.00 TV serialas “Kelias j dangų” 
("Highway To Heaven", JAV fantast
inė drama). 10 s. "Svajonių viešbu
tis". 17.55 “ Laimingos loterijos" pir
masis tiražas. 18.00 Vokietijos mi
e s ta i. Z a u e rla n d a s . 19 .00  TV 
žurnalas “Europos kaleidoskopas".
19.30 TV žurnalas “ Kelionių vado 
vas” (“Travel Guide", a, titr.) 20.00 
Laida “ Pasaulio  sportas". 20.30 
A n im a c in is  film a s  “ M a žu č iu kų  
gyvūnėlių parduotuvė". 14 s. 21.00 
In fo rm a c in ė  a n a litin ė  la id a  
"N aujienos. N u om o nės". 21.30 
Vaidybinis filmas “Tandemas" (“Tan
dem” , Vokietija, 1991, komedija; rež. 
Bernhard Stephan, akt. V.GIowna, 
W.GIatzeder ir kt.). 23.00 Muzikos 
laida “Tamsos citadelė". 23.40 Pa
baiga.

ŠIAULIŲ TV
2-uoju t v  kanalu

ŠĘŠTĄDI ĘNIS*04_ S A ________
19.00 Sveikinimų koncertas. 19.30 
M ana-M a na. 20 .0 0 -2 1 .0 0  BTV.
21.00 Šekit slieką. 21.30 Rockijada 
VAU. 22.00 Naminės salotos. 22.30 
POP be ROCK. 23.00-23.45 Krimi
nalinės istorijos. "Atostogos”. 
SEKM AD IEN IS , 04 28 _
16.30-24.00 Baltijos TV  
PIRM ADIENIS^04_29_ _
8.30 9.30 Baltijos TV. 9.30 “Kerėto
ja". 10.15 Žinios. 10.35-11.05 Pus
valandis su poetu E. Juchnevičiumi.
19.00-22.00 BTV. 22.00 Taip yra...
22.30 Muzika. 23.00-23.45 "Kerėto-
ja .
A N T R A D IE N IU  04 30 _
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 “Kerėto
ja ” . 10.15 M ozaika. 10.45-11.15 
Būkite sveiki. 19.00 Pirk, parduok, 
in fo rm uo k. 19.10 Žin ios. 19.30 
"Sodžius” . 20.00-22.00 BTV. 22.00 
Kartojam a “ Pirk, parduok, in fo r
m uok". Ž in ios. 22.30 Sankryža. 
22.40-23.35 “Kerėtoja"’. 
TR Ę Č IAD IE N jS , 05 01 _
8.30-9.30 Baltijos "TV 19.00-24.00 
BTV.
KETVIRTADIEN IS* 05 02 _
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 “Kerėto
ja". 10.15 Žin ios. 10.15 POP be 
ROCK. 19.00 “ Pirk, parduok, infor
muok". 19.10 Žinios. 19.30 M ok
s le iv ių  nam ų TV s tud ijos  laida.
20.00-22.00 BTV. 22.00 Kartojama 
“Pirk, parduok, informuok". Žinios.
22.30-24.00 Rodo “Argos”. 
PENKTAD IEN IS , 0 5 _ 0 3 _
8.30-9.30 B a ltijosTv. 9.30 "Paga
liau skambutis”. 10.15Žinios. 10.35-
11.05 Naminės salotos. 19.00-19.30 
BTV. 19.30 Teatronas. 20.00-22.00 
BTV. 22.00 P irk, parduok, in fo r
muok". 22 .10 Žinios. 22.30 ŠPI 
studijos laida. 23.00 “Kerėtoja".
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