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KRAŠTO  SAVAITRAŠTIS

PARTIJOS, RINKIMAI IR KGB AGENTAI
M |  Pokalbis su JAV Aplinkas apsaugas 
•agentūros administratorium Valdu Adam 
kum

Jūs Lietuvoje lankėtės prieš maždaug 
tris mėnesius Tada tenykštė spauda rašė 
kad Adam kus išskrenda, bet prižadėjo 
sugrjžti. Kokiu tikslu žadėjote grjžli ir ar tas 
liksiąs pasikeitė?

Tikslas nepasikeitė. Žadėjau grjžli ir 
toliau aiškintis apie sąlygas bei galimybes 
dėl artėjančių Seimo rinkimų. Tada galvo 
jau, ir šiandien tebėgaivoju, kad tai bus vie
nas reikšmingiausių jvykių Lietuvos politin
iame gyvenime paskutinių 6  metų bėgyje 
Tačiau grįžti paskatina dar ir keletas kitų 
pareigų, būtent, JAV Aplinkos apsaugos

įs ta ig a  kartu su ta rp ta u tin io  vystym osi 
įstaiga paskyrė papildomai 200000 dol Li 
etų vos gamtosaugos reikalams. Šiuo melu 
mano delegacijos dalis iš įstaigos jau dirba 
Vilniuje, bandydama suderinti visus planus 
Man tenka tiktai susitarti ir patikrinti 1997 
m. darbo planus, kuriems bus skiriami pini
gai Kadangi dar turime apie 400000 dcl 
priedo, tad susidaro daugiau kaip pusė mil
ijono dolerių šiems tikslams

Antras reikalas yra išsiaiškinti buvusių 
sovietų karinių bazių taršos apim lj ir jos 
apvalym ą nuo užsilikusių am unicijos bei 
cheminių tarša lų Trečias tiks las-j teikti 1996 
m. Lietuvos ekologinė premiją, kurią šiais 
metais pristatė ir siūlo Lietuvos Mokslo tary

PRAĖJUSIO ŠEŠTADIENIO  
ĮVYKIAI ŠILUVOJE

Leorija MALAKAUSKIENĖ

I Nors buvo šventinamas atm inimo ak- 
nuo. skelbiantis, kad šiuose pastatuose 
Nr. 1 ir 2) 1944-45 metais buvo kalinami, 
«ankinami, žudomi ir iš Čia tremiami j gula
gus Lietuvos pasipriešinimo okupantams 
dalyviai" ir 1954 m. Maskvoje sušaudyto 
partizanų generolo Jono Žemaičio Vyiau- 
c atminimo koplystulpis. šv. Mišių spalva 
Šiluvos bažnyčioje (m ažojoje bazilikoje) 
iuvo  šviesi, ir ta savo pamoksle akcenta- 
ro visoms iškilmėms vadovavęs buvęs Li 
•luvos kariuomenės vyriausiasis kapelio 
las dimisijos pulkininkas Alfonsas Svarin- 
kas: džiaugiamės, kad turime laisvę; tai 
|ra graži ir įpareigojanti šventė. Jei norime 
urėti didvyrių ir ateityje, privalome jų ugdy
s pirmiausia supažindindami jaunim ą su 
:vų ir senelių žygdarbiais, nes neįmano
ma branginti ir vertinti to, ko nepažjsti. Pam-

nukelta j 11 p.

ba. Ž inom a, vėl grįšiu ir p rie  lietuviškų 
reikalų, panaudodamas visą laisvalaikį sus
itikti su Lietuvos politinių partijų vadovybė
mis, o  birželio 22 d. Vilniuje pasakysiu v i
eną pagrindinių kalbų šaukiamame Lietu
vos sambūrio suvažiavime, kuris turėtų būti 
tuo pačiu tikslu, apimančiu plačiąją Lietu
vos visuomenę, paskatinant joje pilietinį ir 
demokratinį susidomėjimą būsimais rinki
mais.

kas ta organizacija?
- Tai yra plačios apimties. šiuo metu nei 

politinė, nei ideologinė organizacija, bet 
konkrečiai - sambūris, apie kurį pradeda 
burtis Lietuvos inte ligentija, universitetų 
žmonės, kultūrininkai. Bus bandoma išplėsti 
ve ik lą  į  visus L ie tuvos žm ones K ita is  
žodžiais tariant, jie neprisitaikę prie politinių 
partijų, tačiau ieško prieglobsčio, ieško poli 
tinių namų.

Ar tai nauja politinė partija?
- Ne. jokiu  būdu Ag noriu dar kartą 

užtikrinti, kad savo kalboje raginsiu sambūrį 
nepavirsti jokia politine partija, bet pasilikti 
sa m b ū riu , a p im a n č iu  p la č iu s  lie tu v ių  
visuomenės sluoksnius, jungiančius juos 
visuomeniniu, politiniu pagrindu

- Kalbant apie partijas, kas atsitiko su 
anuomet kuriama koalicija. Jūs gi turėjote 
būti vienas jos partnerių.

Matot, aš politinių partijų koaliciją toliau 
skatinsiu ir siūlysiu, kad visi jungtųsi į  tą 
visuomeninj sambūrį, kuris šiuo melu yra tik 
kūrimosi stadijoje.

- Šią savaitę ir buvo padaryta Lietuvos 
žmonių apklausa. Savo populiarumu Jūs vėl 
vienas pirmaujančių politiku Kaip Jūs as 
meniškai reaguojate ] tai, ar šis Jūsų popu
liarumas neuždeda Jums ir atsakomybę?

Aš jaučiu  tą moralinę atsakom ybę, 
jaučiu ir spaudimą. Mano sprendimas, bent 
šiuo metu Seimo organizavimui, bandant 
apjungti kuo daugiau pozityvių Lietuvos 
politinių jėgų. kurios galėtų atsispirti dabar
tiniam LDDP komunistiniam diktatūriniam 
valdymui, kaip lik yra išraiška tos alsako-

nukelta į 2 p.
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mybės, kuriąjaučiu prieš lietuvių visuomenę 
Lietuvoje.

Kaip Jūs vertinate ministro pirmininko 
M Stankevičiaus iki šiol atliktus darbus?

Man atrodo, kad M. Stankevičiui iki šio 
laiko nebuvo net progos parodyti savo veik
los rezultatus, nes jis yra varžomas buvusių, 
sakyčiau, vyriausybinių nutarimų, net ir vyr
iausybinių klaidų. Tad jis bando, labai neu
traliu keliu eidamas, būti tiktai tose parei
gose, kaip žmogus, dirbantis savo darbą

Pro f Vytautui Landsbergiui lankantis 
Čikagoje, Jūs buvote su juo susitikęs. Ar yra 
kokių pasikeitimų Jūsų bendravime su Li
etuvos konservatoriais?

- Mes daugiau kaip valandą praleidome, 
svarstydami esamą politinę padėtį Lietuvoje 
Daugiausia buvo kalbama apie artėjančius 
Seimo rinkimus spalio 20d. ir, manau, sura
dome daug bendras kalbos.

Ar galėtum ėte kiek p raplėsti š j ai 
sakymą?

Man atrodo, mes sutarėme, jog reikia 
ieškoti kelių apjungti kuo platesnę Lietuvos 
gyventojų bazę, kad nevyrautų apatija, abe
jingumas ir žmonėms nesakytų neisime j  
rinkimus Tuo būtų pasitarnaujama dabar 
valdančiai grupei. Dėl lo mudu sutarėme 
Aš net tiesiogiai buvau prof. Landsbergio 
pak austas, ar remčiau konservatorių parii 
jos kanriidaius Atsakiau - taip. Remčiau net 
ir jj pa į,  nes manau, kad konservatorių parti 
ja yra pozityvi ir kur bus reikalinga jai pa 
gaiba, aš esu pasiruošęs padėti

Ar turite kokių aspiracijų dėl kandidata
vimo j Seimą būsimuose rinkimuose?

Man yra tiesiogiai pasiūlyta, net iš kelių 
partijų , net ir pasika lbė jim o metu prof 
Landsbergis klausė, ar nesu pasiryžęs kan
didatuoti j  Seimą Mano atsakymas visiems 
vienas ir tas pats: aš nesu kandidatas Se
imo rinkimuose ir nekandidatuosiu, tačiau, 
jeigu šio vizito Lietuvoje metu sąlygos sus
itvarkys taip. kad aš galėsiu efektingai jsi- 
jungti j rinkiminę kampaniją, pasiliksiu Lietu
voje iki pat Seimo rinkimų.

Kokios są lygos paskatin tų  Jus tai

padaryti?
Bendras lietuviškų politinių partijų jėgų 

sutarimas, neišsiskaldymas po vieną j 27 
grupes, nes tuo atveju numatau tikrai tra
gišką visų demokratinių partijų pralaimėjimą 
ir ko gero LDDP vėl galėtų pasisavinti dau 
gumą Seime,

- Ar tikite, kad jmanoma suvienyti tas 
suskaldytas partijas?

Aš manau, kad nepavyks sudaryti vi
eną monolitinj junginj, tačiau esu tikras, kad 
krikščionys demokratai ir konservatoriai vis 
tiktai sudarys bloką, kuris pasiims nemažą 
dalj delegatų, net iki 25-30 proc, Apie 30 
proc ko gero gaus LDDP, o  visos kitos gali 
arba išsiskirstyti ir neturės absoliučiai jok 
ios reikšmės Seime, arba apsijungti vienokia 
ar kitokia forma ir suvaidinti labai svarbų 
vaidmenj.

Lietuvos laikraščiai rašo, kad Jūs gali
mas kandidatas j  Lietuvos prezidentus. 
Kokia politinė situacija Lietuvoje paskatintų 
jus kandidatuoti?

- Galiu tik pasakyti, kad aš darbo sau 
neieškau, tokių aspiracijų neturiu, bet jeigu 
tą klausimą klausiant leoreliškai, liktai vie
na są lyga  turbūt nulem tų ir apspręstų 
leigiamą atsakymą. Jeigu prieš LDDP kan 
didatą Lietuvoje neatsirastų varžovo, kuris 
galėtų jam rimtai pasipriešinti, jeigu būčiau 
jtikintas, kad aš galiu atlikti ig pareigą, tada 
galbūt reikėlų loki sprendimą padaryti.

- Kai ambasadorius Stasys Lozoraitis 
kandidatavo j Lietuvos prezidento pastą, Jūs 
aktyviai dalyvavote jo rinkiminėje kampani
joje, tad į  asmeniškai pažinojote. Kokia Jūsų 
reakcija j dr. Kazio Bobelio pasisakymą 
cituoju: Šiandien y ra jau aišku, kas yra KGB 
agento kolaborantas. (Čia žinoma, kalba 
eina apie amb. Lozoraitj). Kolaborantas, 
bendradarbis, irta i ne mano pareiškimas, o 
išvada, paimta iš Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių išleistos knygos "Užkulisiai'.

- Gal reikėtų tiesiog ignoruoti dabartį n 
ius dr Bobelio pasisakymus Bet kai mini
mas miręs artimas žmogus, jaučiu pareigą 
trumpai pasisakyti. Du kartus perskaičiau 
knygą ' Užkulisiai" Tai praktiškai Sovietų 
Sąjungos kontražvalgyboje dirbusio agen

to, (ietuvių-žydų tau lybės Juliaus Slavino 
agentūrinė asmens byla, kuri buvo rasta ne 
kur kitur, o sąvartyne, dabar laikoma Vilni
uje. Slavinas buvo visiškoje Maskvos kon 
tratėję ir tiesiog atsakingas Maskvai. Tarp 
kitko visi Slavinai dirbo kaip agentai - tė
vas, sūnus Aleksandras ir Julius. A. Slavi
nas yra ir dabar aklyvus gyvendamas Voki
etijoje, atidarė savo firmą ir siūlo tarpininkau
ti net amerikiečiams J Slavinas, nors kny
goje aiškiai nepasakyta, irgi veikia Vokieti
joje. Izraelyje, gal netiesiogiai ir Lietuvoje 
Man kilo klausimas: ku rg i Stasio Lozoraičio 
ir Slavino ryšiai, kur tas bendradarbiavimas, 
apie kurj kalba dr Bobelis? Nors Slavino Ir 
Lozoraičio pažintis siekia jų mokyklos laikus 
be) visur daug klaustukų 1979 m. Slavinas 
su žmona buvo išsiųstas j Romą ir Maskvai 
pranešinėjo apie savo veiklą bei susitikimus 
Su L o zo ra ič iu  s u s itik in ė jo  gerai 
užsimaskavęs, kaip lietuvis, ir net buvo Lo 
zoraičio kalbinamas pabėgti j  Vakarus. Slav 
inas intormavo Maskvą, kad Lozoraitis ne
syk! kartojo Lietuva ir jos gerovė jam sva* 1  
au už viską.

ieškojau po visą knygą tos išdavikiškos 
vietos, kur galėčiau rasti apie Stasio Lozo 
raičio priklausymą KGB tarnybai Nei žodžio 
neradau. t

- Manau, kad gal dr. Bobelis mato koiab I I  
oravimą, nes Slavinas bendravo su Lozo 
raičiu?

Taip, galimas dalykas Tačiau, jei vė 
g rjš irre  prie knygos, manau rasime at 
sakymą, kodėl dr. Bobelis taip supykęs, 68 
p us la py je . Sovie tų  agentas praneša 
Maskvai Lozoraičio nuomonę, apie Kazj 
Bobelj. Ta nuomonė labai neigiama. Taigi 
Čia ir yra, mano manymu, šuo pakastas 
užgauta am bicija  aptem dė logiką ir nei 
nuvedė j  kraštutinumus. Tai ne Lozoraičio 
a g e n ta v im o , o a sm e n iško  js iže id im o  
reikalas. Aš su dideliu apgailestavimu ga 
pridurti, kad vis tiek negarbinga kaltinti mi 
rus] žmogų, kuris negali atsakyti]kaltin im u^ 
Noriu dar kartą pabrėžti nėra jokio, J  J 
menkiausio, įrodymo paremti teigimus, kad 
Stasys Lozoraitis būtų buvęs KGB agentas

- V Adamkau, ačiū už pokalbj.

Kalbėjosi Leonas NARBUTIS
Iš Draugo'

Neapmokestinamasis minimumas padidintas 17 litų
V iln iu s  (ELTA). A pm okestinant rug

pjūčio darbo užmokestį bei kitas to mėne 
š io  pajamas, bus taikomi indeksuoti ne
a p m o k e s tin a m ie ji m in im u m a i 
A tsižvelgus j pusm ečio vartojim o kainų 
indekso augimą, pagrindinis neapmokęs 
tinam asis minimumas (PNM) padidintas 
18 litų ir nuo šio( yra 191 litas.

Pirmos grupės invalidų PNM padidin 
tas 30 litų ir yra 329 litai, antros grupės 
invalidų PNM - 289 litai, trečios - 216 litų. 
F izinių  asm enų pajam ų m okesčiu  ne

apm okestinami 329 litai pajamų, kuriuos 
gauna asmenys, turintys tris ir daugiau 
vaikų iki 18 metų. Motinos ar tėvo, netur
inčių sutuoktinio ir auginančių vieną vaiką 
iki 18 metų PNM - 256 litai, auginančių 
du ar daugiau vaikų iki 18 melų už antrą 
ir k iekvieną paskesnjjį vaiką PNM d id i
nam as 45 litais. Žem ės ūkio produkciją 
gam inančių įm onių darbuotojų PNM, kai 
jų mėnesinis uždarbis iš verslų, nesusi
jusių  su žemės ūkio produktų gam yha ir 
perdirb im u, neviršija  20 proc viso mėne

s inio uždarbio - 248 litai
Be lo, pirmos ir antros grupės regė; 

mo invalidų, tėvų, auginančių bent vieną"! 
va iką  invalidą, taip pat tėvų, auginanč 
ke tu ris ir  daugiau  va ikų , už ketvirtą  
kiekvieną paskesnį vaiką apska ičiuo ta  
mokestis mažinamas 10 litų. Antrojo metJ 
ketvirčio valstybinės rinkliavos, žym ini^ 
m okesčio ir patentų  m okesčio užsien 
valstybių gyventojams tarifai neindeksuo
jami
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N U S IK A L TIM A I
GI11Č3 s n re n d ė  u g n is

JONIŠKIS. Joniškio r.. Skanų k.. Virgili
jaus Paliuko traktoriaus priekabą su šienu 
padegė jo  brolis Raimondas, kartu ruošės 
šieną <r nesutaręs, kam jis  turi atitekti Sj 
ginčą jis mėgino išspręsti ugnimi, o šienas
s u d e g ė .

Pasak Priešgaisrinės apsaugos depar
tamento pareigūnų, pastaruoju metu kaime 
ypač dažnai dega daržinės su ten sukrautu 
šienu.

EKONOMIKA
Kels mokesti už vandeni

JONIŠKIS. "Joniškio vandenys" eilinį 
kartą žada kelti mokestj už vandeni ir jo 
kanalizavim ą Perėm us kaim u vanden 
liekius. labai trūksta lėšų tokiam dideliam 
vandens ūkiui eksploatuoti Padengti išlai
das savivaldybė neišgali, tad ir susidarė

I  vai 
I da

-

manu menlai
Šiluva garsi ne tik Šilinių atlaidais Kari 

aujančios imperijos Raseinių apskrities cen 
trą buvo beveik sunaikinusios 1odėi sovie
tinių okupantų valdžia laikinai jsikūrė Šilu
voje Čia ir prasidėjo enkavėdistų ir stribų 
kruvinojo teroro siautėjimai Nukankintus 
žmones sadistai mesdavo j betoninį mies
telio tualetą, jis ir šiandien užkaltų langų 
akimis žvelgia J aikšte lyg šiurpus kančių 
monumentas

Aikštės pakraštyje ant betoninio pagrin
do dabar atsirado daugiatonis akmuo su 
dedikacija 1 944-1945 metų bolševikinio ter 
oro aukoms atminti. Paminklo dizaineris Zig
mas Vaitkevičius, skulptorius Gintaras Gai- 
liūs, statybą organizavo Šiluvos klebonas 
dekanas Leonas Kalinauskas.

Partizanų generolas Vytautas Jonas 
Žemaitis, istoriškai tapęs ketvirtuoju Lietu
vos Prezidentu, yra kilęs iš Šiluvos Garbaus 
kraštiečio atminimui jamžinli buvo patvirtin

ems senelių prieglaudos namams.

K ITI ĮVYKIAI
Susitikimas su LPKTS Irakcijos 

seniūno pasaduololu
JONIŠKIS. Joniškio kultūros rūmuose 

jvyko politinių kalinių ir tremtinių susitikimas 
su Seimo nariu LPKTS frakcijos seniūno 
pavaduotoju Povilu JakuČioniu. Susitikimą 
pradėjęs Joniškio politinių kalinių ir tremtinių 
są ju n go s  p irm in in ka s  Ju liu s  Lukys 
pasidžiaugė, kad Gedulo ir v ilties dieną 
paslatė ir pašventino paminklą žuvusiems 
kovose už nepriklausomybę, kad pagaliau 
sąjungos nariai turės kur susirinkti - parapi 
jos dekanas Juozapas Dobilaitis skyrė ka 
mbarį bažnyčiai priklausančiame pastate 

Seimo narys Povilas Jakučionis papasa 
kojo apie darbą Seime: kaip sunku priimti 
reikalingus jstatymus ir kaip valdančioji parti 
ja  dabar skuba prastumti jiem s reikalingus, 
kad galėtų ‘'p richvatizuotr kas dar Lietuvoje

ŠIAURĖS LIETUVOJE
kebli padėtis, reikalaujanti imtis tokios nep
opuliarios priemonės - mokesčio už vartdenj 
pakėlimo Siūlomi savivaldybei patvirtinti 
nauji tarifai turėtų būti didesni vos ne trečda
liu. Be to, žadama sulyginti mokestį gyven
tojams ir įmonėms.

Naujus tarifus planuojama įvesti nuo rug
sėjo 1 d.

Paskolą gauti ne taip paprasta
| Joniškio rajono taryba leido merui paimti 
950 tūkst. Lt paskolą. Meras kreipėsi j įvair
ius bankų skyrius Joniškyje, bet paskola 
$auti, pasirodo, nėra taip paprasta: vieni 
Ipankai neturi pakankamai pinigų, kiti reika
lauja užstato. Pinigai labai reikalingi, kad 
būtų užbaigiąs slalyti namas Melioratorių 
Kvartale. Jeigu nebus užbaigtas dabar 
yėliau kainuos dvigubai brangiau kyla 
slatybinių medžiagų kainos, darbų atlikimas
n pa n

Savivaldybė ketina bankui užstatyti lą 
bebaigtą narna.

k u l t Or a
Šiluvoje pastatyti du kovų Ir kančių

ia solidi komisija, Tačiau komisijai delsiant 
pradėti savo darbą, šiluviečiai patys ėmėsi 
iniciatyvos. Vis ta paties Šiluvos bazilikos 
klebono dekano Leono Kalinausko rūpesčiu 
pastatytas įspūdingas koplytstulpis. Buvęs 
Kuršėnų miškų urėdas Vladas Kavaiiaus 
kas mielai sutiko paremti pinigais ir parūpi 
no drūto ąžuolo kamieną Kuršėniškis Ade 
Ifas Turauskas sukūrė projektą ir netoli 
bažnyčins pastatė dvieju aukštų koplytstulpį 
su metaliniu Jono Žemaičio bareljefu

Liepos 27 d. 12 val. Šiluvos bazilikoje 
buvo šventinami abu kovų ir kančių menu 
mantai - paminklinis akmuo ir koplytstulpis

j s lh u is  s e n e l ia i

JONIŠKIS. Beveik baigiamas suremon
tuoti Joniškio parapijai grąžintas pastatas, 
kuriame turėtų įsikurti senelių prieglaudos 
nam ai. R e m o ntu o ja m a  iš p a rap ijie č ių  
suaukotų lėšų. Visas remontas kainuos apie 
300 tūkst. litų. Kadangi pastatas priklausė 
Sveikatos apsaugos ministerijai, savivaldy
bei tarpininkaujant, bandoma gauti ir  pagal 
binius pastatus (garažus) Todėl Joniškio 
bažnyčios dekanas J. Dobila itis parašė 
rašladė l m inėtų statinių perleidimo kuriami-

likę - naftos pramonę, vamzdynus, kaip 
valdžia suranda galimybių gelbėti bankru 
tuojančius bankus ir neranda lėšų vargšams 
pensininkams išmokėti žadėtas priemokas 
švietimo įstaigų remontui ir pa n

A s ile s  s irg o  n e s lu ll lg e

ŠIAULIŲ RAJ Šiaulių apskrityje skubiai 
ieškoma žmonių, turėjusių kontaktų su pa 
s iu tlig e  s irg u s iu  a s ilu , ku rį p ardavė  
nežinomas čigonas.

Kaip sakė Šiaulių apskrities vyriausioji 
epidemiologe Irena Peršina, liepos 15 d 
Šiaulių ra jono Lukšių kaim o ūkin inkė iš 
nepažįstamo čigono nusipirko asilą, kuris 
jau sirgo pasiutlige ir liepos 19 d. nugaišo 
č ig o n o  s u ra s ti d a r n ep avyko , lodė 
nežinoma, iš kurtas asilas atvežtas j Šiaulių 
rajoną, kur ir kas j] laikė iki liepos 15d., kas 
turėjo su gyvuliu kokių nors kontaktų. Šiuo 
metu nuo pasiutligės paskiepyta 12 žmonių, 
glosčiusių asilą.

Didžiausias pasiutligės pavojus gresia 
vaikams

Parengė VIDA SIMONAITIENĖ

K O N FLIKTU  SPRENDĖ PEILIU

Liepos 26-ąją vėlai vakare j Respublikinę 
Šiaulių ligonine perdurta krūtine buvo pagul 
dytas 16-m etis  Kužių kaimo gyventojas 
Sergejus Kudinovas. kuris greitai mirė. Po 
poros dienų į rajono policijas komisariatą 
atėjo Lieporių kaimo (Šiaulių raj.) 42-ejų 
metų gyventojas St. Paulauskas ir pareiškė, 
kad jis  sužeidė jaunuolį.

Liepos 26-osios vakare St. Paulauską 
Kužių miestelyje užpuolė Sergejus Kudino
vas ir Darius Gauronskas Konflikto metu 
S. Paulauskas iš kišenės išsitraukė pei|j ir 
g in d am as is  ju o  sm ogė S. K ud inovu i į

krūtinę, o pats pabėgo. Netoli buvęs D 
Gauronskas sužeistąjį S. Kudinovą pasod
ino ant dviračio ir pasuko ligoninės link 
tačiau jam pasijutus blogai, pravažiuojanti 
mašina sužeistąjį nuvežė j igoninę. D Gau 
ronskas iš pradžių nepasakė liesos, kas 
perdūrė jaunuolį.

ATIMINĖJAMI AUKSINIAI PAPUOŠALAI
Chuliganai Vaclovą B užpuolė vienoje 

iš  Dainų gatvės la ip tin ių  Vyriškis buvo 
sumuštas, neteka sąmonės Atsigavęs pam 
atė, kad nuo piršto numautas GŪO litų kain

nukelta j  4  p.
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ra liu s  Stancikas

Ir dar vienas pastebėjimas šiuo klausimu: 
St. Lozoraitį KGB stengėsi apsupti savo 
agentais, bet tai nežemina ir nekompromi
tuoja ambasadoriaus, o  priešingai, parodo 
jo vertę. KGB bijojo St. Lozoraičio ir todėl 
Užkulisių' leidėjai mano, jog reikia ištirti, 

anot p Danielos Lozoraitienės, neaiškias St. 
Lozoraičio mirties aplinkybes.

priedangos firmą Hamburge ir verslininko 
reputaciją; A. Klimaitis tampa LDDP prez
idiumo nariu ir jsigyja trečdalj šios partijos 
oficiozo - Tiesos" (dabar "Dienos") akcijų.

Galima tik spėlioti, kodėl "Užkulisių" 
knyga ilgai buvo nepaslebėla ir tik prieš 
antrąsias St. Lozoraičio mirties metines taip 
keistai išreklamuota Paprastas sutapimas? 
Noras suteršti Vilties prezidento varda. kar
tu užmetant piktavališkumo šešėli ir ant kny
gos autorių? Gudrus Slavinu kerštas, o gal 
pastangos sukompromituoti bet kokj KGB

ršin jnko pareigu, tęsė savo darbą kaip 
SSRS KGB PGU (žvalgybos vaidyba) 19- 
ojo skyriaus viršininkas J Paleckis šianfii i 
en prezidento palarėjas užsienio politikos ' 
klausimais, o Marcinkus garsėja kaip ver i 
slininkas. Po to, kai pernai rudenį Kaune 
buvo aptiktas koncernui EBSVV priklausan 
tis  n e le ga lus  te le fo n in ių  poka lbių  , 
pasiklausymo centras, spaudoje praslydo 
žinutė, jog šj koncerną konsultavo KGB 
generolas R. Marcinkus Pastaruoju metu j  
apie tos bylos tyrimą, suprantama, nė gar- -

L T  A  T U  * * T O i i i
Nejmanoma sulikti su aiškinimais, jog 

neva K. Bobelis kažko knygoje nesuprato, 
nes nejtikėtina, kad buvęs VLIK,o, o  dabar 
Seimo Užsienio reikalų komiteto pirminin
kas būlų toks nesupratingas Kita vertus, 
stengdamiesi išvengti negarbingų insinu
acijų, knygos autoriai jvade detaliai išaiški 
no. kas yra KGB bendradarbis agentas, rez
identas ir Lt. Kur šiame reikale Šuo pakas 
tas, matyt, geriausiai nurodė ambasadori 
us A. Šimulis “K. Bobelis labai nemėgo St. 
Lozoraičio".

Kriščioniška išmintis jspėja: kito akyje 
pastebi šapą, o savoje - nė rąsto nemato 
Ar ne panašiai atsitiko ir K. Bobeliui, kuris 
kaltindamas velionj St. Lozoraitj "kolabo
ravimu su KGB , kažkodėl pamiršo pirmąją 
"Iš naujausios Lietuvos istorijos’ knygą ir 
agentą K lim aitj-"K liugerį". Juk ka ip  tik 
būdam as VLIK.o pirm ininku K, Bobelis 
priėmė niekam nežinomą A. Klimai^ j  savo 
tarnybą. Šis K. Bobelio suteikiąs mandatas 
padėjo Kliu geriu i "patekti j Europarlamentą; 
ten sukūręs iš Lietuvai palankių žmonių 
Bailų intergrupę, A. Klimaitis jsispraudžia ir 
į  Sąjūdj Ateičiai A. Klimai(į KGB, ko gero 
ruošė j L ie tuvos p re z id e n tu s  P lanui 
nepavykus, KG B ja m sukuria “Litccmmerz"

veiklas lyrimą? Kas nukreipė K Babelį tok
iu slidžiu keliu?

Sunku be rimtų įrodymų pasirinkti kurią 
nors versiją, bei aišku jog Šia knyga ne
patenkintas galėjo būti ne vienas K. Bobe
lis. Juk knygoje minimas ir KGB pulkinin
kas Marijonas M isiukonis, aštuntajame 
dešimtmetyje kaip LSSR KGB 2 skyriaus 
viršininko pavaduotojas šefavęs agentą 
"Charj" ir priiminėjęs jo ataskaitas apie sus
itikimus su St. Lozoraičiu. Beje "Laisvės 
kovų archyvo’  N r 9 aprašoma, kaip 1983 
m M. Misiukonio vadovaujamas KGB 6 
skyrius niekuo nekaltiems piliečiams taikė 
spec. preparatus "SP-36'' ir 'S P-108' ir taip 
prisidėjo prie Lietuvos žmonių genocido 
Šiandien M. Misiukonis Vilniaus banko" 
tarybos narys.

Galėjo kai kam nepatikti ir paskutiniame 
dokumente užrašyti SI. Lozoraičio žodžiai, 
kad 1990 melų Lietuvos KGB pirmininkas 
R Marcinkus “baigė tą pačią mokyklą, kaip 
ir Paleckis, kuri kažkodėl vadinama diplo
matine" IŠ Užkulisiuose’ pateiktų biografijų 
matyti, jog J. Paleckis ir R Marcinkus 1979
1982 melais kartu dirbo SSRS ambasadoje 
VDR, kad R. Marcinkus, po 1991 metų Sau 
šio 13-osios pasitraukęs iš LSSR KGB vi-

KGB dokumentų skelbimas dažniausių 
susilaukia prieštaringų vertinimų. T a č i'ii 
te ig ia n č ių , jo g  n e re ikė jo  s p a u s d . / j l  
"Užkulisių" knygos, norisi paklausti: o ką 
daryti, kai kruvinasis KGB pulkininkas Ale J 
ks a n d ras SI avi n as. u žuot tei s ia mas už I ietu j 
vig genocidą, ir toliau Vokietijos laikraščiu . j 
ose šmeižia Lietuvą, o tuos pačius šmeižtus I i  
Seim o Nacionalin io  saugum o komitete 1  
pirm ininko V PelkeviČiaus leidžiamame 1 
laikraštyje atkartoja KGB rezidentas P. Fre- i * 
idheimas? Ką daryti, kai žmonės tvirtina, joc f l  
Slavinai ir šiandien be didesnių p ro b le m ų l 
atvyksta j Lietuvą ir siunčia sveikinimo tele ,1 
gramas prezidentui? Ką daryti, kai A. K V 
maičio bylą tiriantys tardytojai yra p r iv e rs «  
pasitraukti iš darbo, o pats A Klimaitis, 
neįveikiamas pasakų herojus, šauniai te 
belaksto po painius Seimo koridorius? KąJ 
daryti, kai iškraipoma Atgimimo istorija ir vė 
grįžta komunistiniai diplomai?

Užkulisių” leidėjų nuomone, lokiu atveji, 
belieka tik viena - viešumas. Nors ir jis gans ] 
trapus - 'Užkulisiams' atsidūrus spaustu'j }  
j “Lasivės kovų archyvo" redakcijos paiT. i 
pas du karius buvo įsilaužia.

VĖL VAGIAM I TAKSOFONAI
Šiauliuose, norint paskambinti iš takso-

ĮTA R IA M O JI ŽM O G ŽU D YS TE G YNĖSI?

■ ■
MFURMLIOJ

atkelta iš 3 p.

uojantis auksinis žiedas Siautėja užpuolikai 
jvairiose vietose1 netoli naujojo viaduko trys 
nepažįstami vyriškiai užpuolė Kazį U . jį 
sumušė, atėmė 154 litus. Sigutę G. chuli
ganai užpuolė netoli teniso kortų. Užpuolikai 
alėmė 10 gramų sveriančią grandinėlę, ki
tus auksinius papuošalus. Artūrą G. užpuolė 
prie “G ausas rago' kavinės, sumušė ir 
atėmė auksinį žiedą. įtariamąjį policija su 
laikė, bet žiedo jis jau nebeturėjo

fono, vėl reikia mokėti. O tai didelė pagun
da vagims. Aparatai nuplėšti prie Vilniaus 
g. 202 esančios “Bitutės" parduotuvės, prie 
parduotuvės Gegužių g. 21 ir prie pastato 
Tilžės 22, kuris priklauso VJ Šiaulių teleko 
mas

Vieno aparato kaina 117,76 Lt. Jo pritai- 
symas trunka 4 val. Didžiausia suma vieno 
apaiatc kasoje yra buvusi apie 60 litų. Nuo 
liepos 1 d mieste pavogta 13 taksofono 
aparatų su visom is kasomis, 5 aparatų 
pavogtas tik kasos Dar 5 aparatai laužti, 
išplėšti kasų nepajėgta, tačiau aparatai la
bai smarkiai apgadinti ir juos reikėjo pakeisti 
Kili sugadinti nesmarkiai. Visas automatas 
dingo bendrabutyje Draugystės g. 21, taip 
pat virš 'M ildos" restorano, Tilžės g. 52 
įsikūrusio bendrabučio antrajame aukšte

Liepos 10 dieną apie 18 val. Kalinauskf j 
g. 52 namo prieangyje buvo rastas peiliu • 
nudurtas namo šeimininkas 69-erių meti. j  
Ju oza s V esp e nd eris . įta r ia m e  I  
žmogžudyste sulaikyta po savaitės Būva ' 
apklausli kaimynai, kurie paminėjo ke lias i 
pavardes galėjusių nužudyti J. Vespender 
Kitą dieną policija pradėjo ieškoti Rase; | 
Praspaliauskaitėc (g. 1974 m.) ir kai kum 
su ją artimai bendraujančių žmonių Pei 
apklausą R. Praspaliauskaitė prisipažim 
nužudžiusi J Vespenderj. Prieš kelerių: 
metus ji nuomojo butą su savo sugyventa 
iu. Po to jie  abu už atvirą vagystę buvo tei 
siami. Praėjusių metggruodj R Praspaliau 
kaitė anksčiau laiko iš įkalinimo vietos buve 
paleista. Susitikusi J Vespenderj su juo gii 
tavo. Anot jtariamosios, namo šeimininkai 
norėjo ją  išžaginti Besigindam a ji peilu 
nudūrė vyriškį ir spruko R Praspaliauskairi 
sulaikyta.

AUSROS ALĖJA
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BALTIJOS TV

PIRMADIENIS. 08.05 
ä.30-18.25 Deutsche Welle programa (PAL 
sislemoje] 18.25 Programa 18.30 Amerik 
iečių serialas "Taip sukasi pasaulis’ (699)
19.30 Motociklu žiediniu lenktynių pasaulio 
f empionatas. Lagūna Seka. JAV 20 30 Italų 
serialas "Manuela" (233) (rusų k.) 21 00 
Amerikiečių serialas Taip sukasi pasaulis" 
(700) 21.55 Baltijos naujienos 22.00 Anglų 
detektyvinis serialas Nesugalvotos istori- 
,os Aštuntasis' ("Nu ber Eight"). Rež. Jack 
RHchie. Vaidina: Dennis Christopher. Brad 
Dourit 22.30 Rytų kovos menas BUSHI- 
CQ (29) 23.30 Muzikinė-irlormacinė laida 
G inla iirė nata" 24.00-8.30 CNN programa 
p kL  sistemoje)

ANTRADIENIS. 08.06 
fl.30-18.25 Deutsche Welle programa (PAL 
sistemoje) 18.25 Programa 18.30 Amerik
iečiu serialas Taip sukasi pasaulis (700) 
19 30 Muzikinė informacinė laida ‘Gintarinė 
nata" 2 0 .0 0  Č e m p ion ų
pasaulis "Snieglentės Zakopanėje“ 20.30 
Italu serialas "Manuela" (234) (rusų k.) 21 00 
Amerikiečių serialas Taip sukasi pasaulis" 
7Q1) 21.55 Baltijos naujienos 22.00 Vaidy- 

hinis filmas “Iliuzijos" ("llliusions"). Trileris. 
JAV, 1991 Rež. ictorKulie. Vaidina: Robert 
Uarradine. Emma Sams. Ned Beatty 23.45 
Čem pionų p a sa u lis  "S n ie g le n tė s  
□ bertsd o rfe  0 15-8.30 CNN program a 
IPAL sistemoje)

TREČIADIENIS, 08 07
8 30-18.25 Deutsche W elle programa (PAL 
[istemoje) 18.25 Programa 10 30 Amerik 
Lčig serialas "Taip sukasi pasaulis" (701) 
ĮvtSO Sporto sensacijos 20.00 Sveikatos 
aina Apie maisto kokybę 0.20 Porsche 
Pasaulio čempionato apžvalga. Vokietija 
fO 30 Halų serialas "Manuela" (235) (rusu 
:) 21.00 Amerikiečiu serialas "Taip sukasi 
>asaulis" (702) 21.55 Baltijos naujienos
2.00 Valanda su Raimundu Rajecku 23.00 
Už kampo " Senų anekdotų devintukas 
laidos autorius ir vedėjas R Bin elis 23 30 
lem pionų pasaulis  "Sn ieg len tės Žako 
anėje"24 00-8.30 CNN programa (PALsis- 
įmoje)

IeTVIR TAD IEN IS . 08.08 
30-18.25 Deutsche W elle programa (PAL 
iStemoje) 18 25 Programa 18.30 Amerik- 
|cių serialas "Taip sukasi pasaulis" (702)
8.30 NBA. Žvilgsnis iš arčiau 20.00 Kvai 
bių pasaulis 20 30 Italų serialas Manue

(236) (rusų k.) 21.00 Amerikiečių šeri 
las Taip sukasi pasaulis' (703) 21.55 Bal 
os naujienos 22.00  V aidybin is film as 
Įflano dėdė Bendžamenas" ("Mon Onele 
snjamin"). Komedi a Prancūzija. 1969. 
2ž Edouard Molinaro. Vaidina Jacques 
al, C laude  Jade Bernard B lier 23.30 
etika."Vašingtono merginos" (1) 24.00

8.30 CNN programa (PAL sistemoje)

PEN KTADIENIS, 08.09
8.30-18.25 Deutsche Welle programa (PAL 
sistemoje) 18.25 Programa 18 30 Amerik 
iečių serialas "Taip sukasi pasaulis" (703) 
19 30 Sporto sensacijos 20.00 "Už kampe 
Senų anekdotų devintukas Laidos autori
us ir vedėjas R.Bin elis 20.30 Italų serialas 
“Manuela" (237) (rusų k ) 21 00 Amerikiečių 
serialas "Taip sukasi pasaulis' (704) 21.55 
Baltijos naujienos 20,00 Vaidybinis filmas
S tebėlo ja i" ("W atchers”). T rile ris  JAV, 

1988.Rež. Jo Hess Vaidina: Corey Haim. 
Barhara Williams, Michael Ironside 23.30 
Erotika ' Vašingtono m erginos (2) 24 00 
8 30 CNN programa (PAL sistemoje)

ŠEŠTAD IEN IS, 08 10
8.30-16.30 Deutsche Welle programa (PAL 
sistemoje) 16.30 Lėlių Ii Imas vaikams Vaiku 
gatvė" (1 1 ,12 ) 17.00 Amerikiečiu serialas 
Taip sukasi pasaulis" (704) 18.00 Muzikinė 

inform acinė laida "G intarinė nata" 18.30 
Valanda su Raimundu Rajecku 19 30 NRA 
Žvilgsnis iš arčiau! 20.00 Vaidybinis lilmas 
iš c ik lo  Ž ingsn is  a napus ' A ts itik im as 
Akacijų gatvėj ."Mitchei Campion" 21.00 
Amerikiečių serialas "Taip sukasi pasaulis 
(705) 22.00 Vaidybinis lilmas Mona Lisa" 
Drama. Anglija. 1986 Rež Neil Jordan V 
idina: Bob Hoskins, Catchy Tyson, Robbie 
Coltrane. Michael Caine 23.40 Erotika "Ko 
vojančios merginos' (1) 0.15-8.30 CNN pro 
grama (PAL sistemoje)

SFKM AD IEN IS  08.1 1 
a 30-16.30 Deutsche Welle programa (PAL 
sistemoje) 1 fi 30 Vaidybinis filmas vaikams 
Dvieju meškiukų nuotykiai Kartą gyveno 

du m škiukai" (1 dalis) 17 00 Amerikiečių 
serialas "Taip sukasi pasaulis" (705) 18 00 
Religijos laida. Žingsniai 18 30 čem pionų 
pasaulis ."S n ieg len tės Suom ijo je" 19.00 
Kvailybių pasaulis 19.30 LKL apžvalga
20.00 Vaidybinis film as iš ciklo “Žingsnis 
anapus "M irusio žm ogaus pasakojim  
s ','Č ig o n a s" 21.00 Am erikiečių serialas 
"Taip sukasi pasaulis" (706) 22.00 Anglų 
detektyvinis serialas Nesugalvotos istori
jos" ‘Lėktuvo pagrobimas (“Hijack") Rež 
Robert L Fish. Vaidina: Denis Guilley, Simon 
C adė II 22,30 Kinas mano meilė. Vaidybi
nis tilmas "Man liepė Dievas (“G od Told Me 
To ). Trileris. Anglija, 1976. Rež Larry Co
hen Vaidina: Tony Lo Bianco, Sandy D nnis, 
Sylvia Sidney 24 00-8.30 CNN programa 
(PAL sistemoje)

T ЛУГУ TV

PIR M AD IEN IS , 08 П5
7.25 P rogram a. 7.30 R yto ratas 9 .00 
Teleparduotuvė 9 05 Be namų negerai 
571, 572, 16 15 Programa. 16.20" .prieš
tarauk! Diskusijų laida. 17 20 TAIP NE TV 
žaidimas. 18 .10  "Kalavijo riteris" Animaci-

IIIS I Iri Irti I D O U OH I IČ1IIIU IlOyCIfll
571. 572 s 19.25 Teleparduotuvė 19.30 
"Kruvinajam sekmadieniui atm inti..." 20 00 
Žinios. 20.25 “Monitorius Tiesioginė laida 
21 00 Atogrąžų karštis ', 39 s. 22.00 Tango 
manija 22.25 X klanas Subkultūros per 
tretai 23.00 Žinios. 23.15 ‘ Radijo šou" 
Humoro laida. 23.45 Nakčia."Niksonas" 
Dek. serialas. 0.35 "Povandeninės kelion 
ės. Dokumentinis serialas

AN TRADIENIS. 08 06
7.25 P rogram a 7 30 Ryto ratas 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 Be namų negerai ”
. 573 , 574 s. 16.1 5 Programa 16.20 Holi
vudo žin ios. 16 50 ' P asim atym as' TV 
žaidimas 17.20 "Monitorius". 18 10 "Kala
vijo riteris". Animacinis serialas. 18.35 Be 
namų negerai 573,574 s 19 25Telepar 
duoluvė 19 30 Pragiedruliai" Publicistinė- 
poleminė laida. 20.00 Žinios. 20.25 "Benny 
H illo  Šou" A ng lų  hum oro la ida 21 .00 
Alcgražų karštis" , 40 s 22.00 priešt

arauki" Diskusijų šou .Tiesioginė laida. 23.00 
Žinios 23.15 "Komiškos istorijos Humoro 
serialas. 23 45 Nakčia “Niksonas" Dok 
seria las 0.35 "Povandeninės kelionės" 
Dokumentinis serialas.

T R EČ IAD IEN IS , 08 07
7 .2 5  P rogram a. 7 .3 0  R yto  ra tas 9 00 
Teleparduotuvė 9.05 Be namų negerai 
575. 5 76  s 16.15  P rogram a 16.20
Atogrąžų karštis1. 17.20 Tangom anija 

17.40 "Šou bulvaras" Humoro laida 18.10 
"Kalavijo riteris" Animacinis serialas. 18.35 
Be namų negerai 575, 576 s 19.25 

Teleparduotuvė 19.30 2 x 8. 20.00 Žinios 
20 25 Pasimatymas TV žaidimas. 21 00 
Atogrąžų karštis '. 41 s JAV serialas. 22.00 
T aryb inės kron ikos ' Laida apie praeitj.
23.00 Žinios. 23.15 "Adamsų šeima". JAV 
humoro serialas 23.45 Nakčia Karas su 
malija' Dok. serialas. 0.35 “Povandeninės 
kelionės". Dokumentinis serialas

KETVIR TAD IEN IS, 08 08
7 .2 5  P rogram a. 7  30 R yto  ra tas. 9.00 
Teleparduotuvė 9.05 1 Be namų negerai
, 577, 578 s 16 15 P rogram a 16.20  
Atogrąžų karštis 17.20 Holivudo žinios 

17 50 'Viskas!" 18 10 "Kalavijo riteris" A ri 
macinis serialas. 18.35 "Be namu nege 
rai 577,578 s 1 9-25 Teleparduotuvė 
19 30 Vienam gale kablys Laidažvejams 
ir ne tik jiems. 20.00 Žinios. 20.25 Šou bul
varas. Humoro laida. 21 00 Atogrąžų karš
tis " 42 s 22  00  "D ar ne vakaras TV 
žaidimas. 23 00 Žinios 23.15 "Benny Hillo 
šou". Anglų humoro laida. 23.45 Nakčia. 
Karas su mafija" Dokumentinis serialas. 

0.35 ' Povandeninės kelionės" Dokumenti
nis serialas.

PEN KTADIENIS, 08 09
7 .2 5  P rogram a 7 .3 0  Ryto ra tas 9 .00 
Teleparduotuvė 9.05 "Be namų negerai 
5 7 9 .5 8 0  s 1 6 .15  P ro gram a  16.20 
Alogražų karštis 17.20 Tarybinės kroni-
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kos". Laida apie praeit]. 18.10 “Kalavijo rit
eris". Animacinis serialas. 18.35 Be namų 
negerai... 579, 580 s. 19.25 Teleparduo- 
tuvė. 19.30 Europos m ozaika" Dok. 
žurnalas. 20.00 Žinios. 20.25 "Dviračio šou" 
H um oro la ida 21.00  “TAIP.NE". TV 
žaidimas 21.55 "Policijos komisarė' , 15s. 
Vokiečių detektyvinis serialas. 1994 m.
22.50 "Viskasl" 23.10 "Aistros" Prancūzų 
erotinis žurnalas. 23.35 "Concert OI Hope", 
1 d. Iš ciklo “Roko legendos". 0.25 "Sirenos". 
JAV serialas. 1.15 "Daktare šen, daktare 
ten". Australų humoro serialas.

ŠEŠTADIENIS, 08 10
0.55 Programa. 9.00 Ryto ratas. 10,30 Gero 
apetito! 11.00 "Keturi ratai" 11.25 "Dar ne 
vakaras". TV žaidimas. 12.15 "Šou bulva
ras". Humoro laida. 12.45 "X klanas" Sub
kultūros portretai. 13.15 "Išlikimas '. Angių 
dok.f apie gamtą. 13.40 "Pasimatymas" TV 
žaidimas. 14 10 Tangomanija'. 14.40 VRS 
kamera. 15.15 Kibir Teie Vibir. "Sapnų 
akm uo", "Denveris-paskutinysis d inozau
ras". 16.30 '‘Beverly Hills, 90210' . JAV seri
alas 17.30 “Nesibaigianti popietė". Australų 
serialas 18.30 "Gyvenimo smulkmenos” . 
Anglų serialas. 19.30 "Holivudo žinios'.
20.00 Žinios. 20.25 "Komiškos istorijos’’- 
Australų humoro laida. 21.00 Šeštadienio 
pokalbiai. Kam šypsosi stiuardesė? 21 55 
Policijos komisarė“, 16 s. Vokiečių detek

tyvinis serialas, 1994 m. 23.00 "Venera" 
Prancūzų erotinis žurnalas. 23,25 "Plikis" 
JAV humoro serialas. 0.00 "Sirenos". JAV 
serialas.

SEKMADIENIS. 08 11
8.55 Programa. 9.00 Animaciniai filmai.
11.00 "Š eštad ien io  p oka lb ia i. 11.50 
"TAIP.NE”. TV žaidimas. 12.45 priešt
arauki" Diskusijų šou. 13.45 "2 x8” 14.15 
"Viskas!" 14.40 "Vienamgale kablys...’1. Lai
da žvejams ir ne tik jiems. 15.00 "Dviračio 
šou". Humoro laida. 15.15 Kibir Tele Vibir. 
"Robinzonas Zukro" 16.00 "Beverly Hills, 
90210'. JAV serialas 17.30 "Turtuolė". An
glų serialas (kart.) 18.30 "Dangiškieji mig
dolai". Anglų serialas. 19.30 Holivudo žinios.
20.00 Žinios. 20.25 Baltojo katino svetainė,
21.00 Išdavimas". Lenkų detektyvinis seri
alas.. 21.55 Telekazino. 22.10 Savaitės 
horoskopas. 22.15 TELELOTO ŠOU.TV 
žaidimas-loterija, 22.45 Kruvinasis sekma
dienis. 23.15 "Sirenos". JAV serialas.

LIETUVOS TV

PIRMADIENIS, 08 05
7.00 "Labas rytas". 17.55 Programa 18.00 
Žinios. 18.10 Anglų k. mokomoji programa 
vaikams "The English Club" 14 d. 18.25 
Baltarusių programa. 18.40Žinios (rusų k.).
18.50 Laida vaikams. Animac.f. Don Kicho
tas". 19.15 "Ir aš ten buvau". Vaikų folklor
inių ansamblių popietė festivalyje "Skam a 
skamba kankliai-96”. 19.30 "Svarstymai". 
Laidos vedėjas R.Baubinas. 20.00 "01... 
02... 03 ." 20.30 Panorama. 21.05 XXVI 
vasaros olimpinių žaidynių uždarymas. Vaiz
do jrašas iš Atlantos. Pe traukoje - 23.15 
Vakaro žinios.

ANTRADIENIS, 08 06
7.00 "Labasrytas" 9.05 01...02... 03..." (su 
vertimu j  gestų k.). 17.55 Programa. 18.00 
Žinios. 18.10 Laida lenkų k. 18,40 Žinios 
(rusų k.). 18.50 TV anonsas. 18.55 Laida 
vaikams. F. "Gyveno kartą žiurkėnas" 19.20 
"Tavo laikas". 2 d. Sektos. 19.45 Katalikų 
bažnyčios naujienos. 19.50 "Brydė". Liter
atūrinė Žemailės premija inžinieriui Ričar 
dui Kalyčiui. 20.30 Panorama. 21.05 Sporto 
stud ija. 21.15 Kanadiečių  TV seria las 
Pavyk vaivorykštę". 1 s. 22.05 "Ženklai".

Kultūras žurnalas. 22.35 "Vizijos ir tikrovė" 
Raudondvaris. 23.25 TV anonsas. 23.30 
Vakaro žinios.

TREČIADIEN IS, 08 07
7.00 "Labas rytas’ 17.55 Programa 18.00 
Ž in io s . 18 10 G yvo ji p rancūzų kalba. 
" Fra ncais e n acl io n". 24 d . 18.40 Žin ios (ru s g 
k.). 18.50 TV anonsas. 18.55 Laida vaika
ms. "Katino Gogencoierio sapnai ir kelion
ės". 19,15 Literatūrinės dainos. Dainuoja 
V.Povilionienė, ansamblis "Blezdinga", da
lyvauja poetas M.Martinaitis. 19.55 Dok.f. 
"Diplomatijos patriarchas". 20.30 Panorama.
21.05 Sporto studija 21.15 Loterija "Perlas".
21.20 Lenkų vaid.f. "Žiedas su karūnuotu 
ereliu" Rež. A.Vaida. 23.05 TV anonsas
23.10 Vakaro žinios.

KETVIRTADIENIS, 08 08
7.00 "Labas rytas' . 17.55 Programa. 18.00 
Žinios. 18.10 TV žaidimas "Milijonierius'.
18.25 Dok.f. Kur ežerėliai ežerai" 18.40 
Žinios (rusų k.). 18.50 "Krikščionio žodis ".
19.00 TV anonsas. 19 05 Laida vaikams 
Džimio Hensono gyvūnų spektaklis. 19.30 
"TV artelė". Žurnalas rusų k. 20.30 Panora
ma. 21.05 Sporto studija. 21.15 Nepriklau
som o teatro spektaklis “Kosm ogonija". 
22.45 Roko festivalis “Vasaris - trumpiau
sias mėnuo". Dalyvauja Lietuvos roko rūpės
23.20 TV anonsas. 23.25 Vakaro žinios.

PENKTADIENIS. 08 09
7.00 “Labas rytas”. 17.55 Programa. 18.00 
Žinios. 18.10 "Sodų kraitė' 18.40 Žinios 
(rusų k,). 18.50 Laida vaikams. Senoji ani
macija. 19.10 “Trembita". Laida ukra in
iečiam s. 19.30 " M ū s ų  m iesteliai". 1 d. 
Alsėdžiai. 20.30 Panorama. 21.05 Sporto 
studija. 21.15 TV žaidimas "Sėkmės keliai ".
22.00 ‘"Laisvės alėja". 22.20 "Stilius". Gyven
imo būdo ir madų žurnalas. 22.50 TV anon
sas. 22.55 Italų vaid.f. Tunelis". Rež M.Piri. 
Vaidina H. Berge ris. Pertraukoj e - 2 .15 Vaka 
ro žinios.

ŠEŠTADIENIS, 08 10
8 00 "Labas rytas". 10.00 "Nugalėk save"
10,30 "Šarka ". * Tėvams apie vaikus * "šar
ka" nutūpė j Senjorų klubą * Kosmet ka.
11.00 'M ūsų ka lba" 11 30 Kelias". 
M.Liuteris anuom et ir šiandien. 1 laida.
12.00 TV anonsas. 12.05 Šachmatų klubas.
12.15 Australų TV serialas vaikams "Das- 
tis". 7 s 12.40 "Noriu mokytis". 2 d. 13.10 
"Europos aikštė” . Vokiečių WDR TV ko
mpanijos dok. žurnalas. 13.40 “Už gyven
imą”. Žydų dainas atlieka J.Magidas. 14.30 
A.Strindbergas. "Kreditoriai" Kauno dramos 
teatro spektaklis. Rež. G. P a egimas 16.20 
Vakaras Kauno muzikiniame teatre. 16.50

TV žaidimas Milijonierius". 17.05 Dok. se
rialas "Didžiosios Prancūzijos revoliucijos 
istorija" 5 d. “Direktorija'" 17.55 TV anon
sas 18.00 Žinios. 10.10 "Pyragų nebus be 
noragų". Laidos vedėjas P.Šliužas. 18.40 
K oncertuo ja  vyrų  vo ka lin is  ansam blis 
Sūduvietis". 19.40 Kaukodromas. 20.30 

Panorama, 21.05 Loterija "Perlas". 21.20 
“Likimai". Apie žmones, kurių likimą ženklina 
tolimosios Japonijos atšva lai. 21.50 Anglų 
detektyvinis serialas "Viklifas" 1 s. 22.40 | 
"Ka ip  p rieš  15 m etų". K oncertuo ja  
V.Pauliukas ir grupė ‘'Parkas". 23.05 TV 
anonsas. 23.10 Vakaro žinios. 23.25 Roko 
koncertas - Q ueen konceerlas Rio de 
Žaheire.

SEKMADIENIS, 08 1 1
8.55 Programa. 9.00 "Liudykime Kristų"
9.30 TV žurnalas "Sveikata". 9.50 Laida 
vaikams "Vyturiams i r pelėdžiukams". 10.30 
Australų TV serialas vaikams "Dastis". 8 s
10.55 TV žaidimas "Konrado kavinės ru
letė". 11.25 "Septynios Kauno dienos’ . In- 
formacinė-publicislinė laida. 12.10 TV a i,  
onsas. 12.15 "Krepšinio pasaulyje". A u t,/ ji  
us V,Mačiulis. 12.45 Septynios muzikos 
pamokos. Bažnytinės muzikos kelias. Mu- 
sica divina - di viškoji muzika. Laidos vedė
jas muzikologas V.Gerulaitis. 13.30 "Azimu 
tai". Dok. serialas "Pasaulio upės". 1 d 
"Reinas" 14.00 Sveikinimų koncertas 14.501 
"Formulė-T" Vengrijos didysis prizas, Buda 
peštas. T ie s io g in ė  tra n s lia c i a. 1 7 .1 0 1 
Amerikiečių TV serialas "Namelis prerijose 
2". 6 s. 17.55 TV anonsas. 18.00 Žinios
18.10 "Atmintis” . Istorinis susitaikymas 
V o k ie tija -L e n k ija -L ie tu va . Aut. A.La 
rinavičius. 18,55 "Gyvybės žalias medis
19.25 Kalbos viktorina “Moki žodį - žinai 
kelią" Vilkaviškyje. 20.30 Panorama. 21 05 I 
Sporto studija. 21.15 Pirmasis kanalas
21.35 “Muzikinis viešbutis". Finalinis koncer 
tas Palangoje. Pertraukoje - 23.1 Vakarei 
žinios.

TELE 3

PIRMADIENIS, 08 05
16 55 Programa. 17.00 "CNN" žinios (a) ,
17.30 Laida Iš pirmų rankų”. 17.35 TV se
rialas "Santa Barbara". 1017 s 18.20 Vok 
iečių kalbos pamokėlė "Alles Gutel" 25 s
18.35 Filmas vaikams "Nuostabusis erd
vėlaivis". 33 s. 19.05 Laida ‘Iš pirmų rankų
19.15 Žinios. 19.30 TV serialas 'Santa Bar 
bara” 1018 s. 20.25 TV serialas jaunimu 
"Kalifornijos svajokliai" ("California Dreams | 
199 , JAV nuotykinis-muzikinis). 5 s, 20.5£| 
Sporto naujienos. 21.00 TV serialas “Keliar j
j dangų" ("Highway To Heaven", JAV far 3  
tastinė drama) 34 s. "Susitikimai su dar , 
giškomis būtybė mis'"("Close Encounters C I  
The Heavenl Kind"). 21.50Žinios 22.00 Pa 1  
Saulio sportas. 22.30 Dokumentinis c ik lą «  
Centrinė gatvė" ("Center Street", a, titr Į

23.00 Laida “Iš pirmų rankų". 23,15 TV s e jf l  
rialas "Majamio policija" ("Miami Vice", J A \|*  
nuotykinis). 68 s. 0.10 Pabaiga.

ANTRADIENIS, 08 06
16 55 Programa. 17.00 "CNN" žinios ( a l l /
17.30 Laida “Iš pirmų rankų". 17,35 TV s u « *
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rialas "Santa Barbara' 1018 s. 18.20 Muz
ikos laida vaikams "Karaokė rytas" 18 35 

i Filmas vaikams "Nuostabusis erdvėlaivis' 
34 s. 19.05 Laida "Iš pirmų rankų" 19.15 

i žinios. 19.30 TV serialas "Santa Barbara 
Į 1019 s. 20 25 TV serialas jaunim ui "Kali

fornijos svajokliai" ('California D ream s'. 199
JAV n uo tykin is-m uzikin is). 6 s 20.55 

Sporto naujienos. 21 00 TV serialas "Kelias 
j  dangų” ("Highway To Heaven JAV fan 

i įastinė drama) 35 s ' Nenukabink nosies" 
( Keep Sm iling1') 21.50 Žinios. 22 00 TV 

' žurnalas "Europos kaleidoskopas' 22 30 
Laida "Mokslas ir technologija" ("Science 

' and Technology' a, titr). 23.00 Laida Iš 
I pirmų rankų" 23.15 Muzikos laida "POP 
TV" 0.15 Pabaiga

TREČIADIEN IS, 08 07
16.55 Programa. 17.00 'CNN' žinios (a)

j  17.30 Laida "Iš pirmų rankų" 17 35 TV se- 
| rialas "Santa Barbara’ 1019 s. 18.20 Vok 
iečių kalbos pamokėlė "Alles Gute!" 26 s 
18 3 5  A n im a c in is  f ilm a s  M a žu č iu kų  

^ v ū n ė lių  parduotuvė" 28 s. 19 05 Laine 
™  pirmu rankų" 19.15 Žinios 19.30 TV 
*Škrialas Santa Barbara" 1020 s 20 25 
Muzikos laida "Bombonešis' 20.55 Sparto 
'naujienos. 21.00 TV serialas Merfio dėsni 
ai' ("Murphy’s Law", JAV nuotykių komedi 
ja. rež Lee David Zloto ff, akt George S eg 
lai, Maggie Han ir kt.). 3 s Jei matai, ka 
pralaimėsi. - pulk" ("If You Can't Win. Shoot 
For A Tie"). 21.50 Žinios. 22.00 TV žurnalas 
I'Statyba 22 30 M adų ir d iza ino  laida 
Nuo... iki...". 23.00 Laida "Iš pirmų rankų' 

23.15 Vaidybinis filmas "Broliai ir seserys 
D p perm annai” (“Die G e sch w is te r O pp 
rmann . Vokietija, pagal to paties pavanini- 
mo Liono Feuchtw angerio  rom aną; rež 
^gon Monk. akt. P.Fitz. A.Dahmen irk i ) 1 3. 0.50 Pabaiga

KETVIRTADIENIS, 08 Ofl
16.55 Programa. 17 00 "CNN" žinios (a)
17.30 Laida “IŠ pirmų rankų" 17.35 TV se- 
iaias "Santa Barbara '. 1020 s 10.20 Laida 
r in g a s  j  gamtą' 18.35 Animacinis filmas 
'•'ansformeriar. 50 s. 19.05 Laida iš pirmų 
•nkų". 19 15 Žinios. 19.30 TV serialas 

Santa Barbara" 1021 s 20.25 Medicinos 
rida "Mano širdis" 20.55 Sporto naujienos
1 00 TV serialas "M erfio dėsniai" ('Mur- 
hy's L aw '. JAV nuotykių komedija, rež Lee 
lavid Zlotoff, akt. George Segal, Maggie 
an ir kt.). 4 s. "Padaryk pasla gą" ( Do 
ameonfi A Favor"). 21.50 Žinios. 22.00 
inas, kinas, kinas. 22.25 Pagaminta Li 
luvoje. Šiltnamių produkcija. 23.00 Laida 
Į5 pirmų rankų" 23.15 Žvaigždžių biografi- 
s Dok f. "Kirkas Douglasas" ("Kirk Dou- 
js"). 0.15 Pabaiga

N KTADIEN IS, Ofi 09
5.55 Programa 17.00 “CNN" žinios (a) 
K30 Laida "Iš pirmų rankų". 17.35 TV se
nas Santa Barbara' 1021 s. 18.20 M uz
a 18 35 Animacinis film as Misteris Tri- 
is". 3  s. 19.05 Laida "Iš pirmų rankų'
1.15 Žinios, 19 30 TV serialas "Santa Bar 
ra". 1022 s 20.25 Laida "Mokslas ir tech 
lagija" ( "Science and Technology", a, t i tr ).
1.55 Sporto naujienos 21.00 TV serialas 
•n Pranciška gatvės" ("The Streets OI San

F ra n cisco ' JAV, detektyvas a k i Kari 
Malden ir Michael Douglas) 25 s. "Namas 
Haid gatvėje" ( The House On Hyde Street ) .
21.50 Žinios, 21 55 TV serialas 'Majamio 
policija" ("Miami V ice ', JAV nuotykinis) 69 
s Te sm o negerbim as" (“C ontem pt O f 
Court"). 23.00 Pabaiga

ŠEŠTAD IEN IS, 08 10
9.10  Program a. 9.15 Anim acinis film as 
“Transtormeriai". 50 s. 9.40 Filmas vaika 
ms "Nuostabusis erdvėlaivis 33 s 10.05 
Animacinis filmas "Autanjanas ir trys šunie- 
tin in ka i" 3  s  10 30 A n im a c in is  film as 
Mažučiukų gyvūnėlių parduotuvė' 28 s

11.00 TV  serialas jaunimui "Kalifornijos sva
jokliai" ("California Dreams". 199 , JAV nuo- 
lykinis-m uzikinis). 5 s 11 25 TV serialas 
"San Francis ko gatvės ( The Streets Of San 
F ra n c isco ', JAV. dete k tyva s : a kt Kari 
Malden ir Michael Douglas) 25 s. 'Namas 
Haid gatvėje' ( The House On Hyde Street').
12.15 TV  serialas Merfio dėsniai” ( "Mur 
phy’s Law", JAV nuotykių komedija, rež Lee 
David Zlotoff, akt. George Segal Maggie 
Han ir kt.). 3 s. “Jei matai, ka pralaimėsi, 
pulk" ("If You Can ! Win Shoot For A Tie";
13.00 Muzikos laida “POP TV". 14.00 Med 
icinos laida "Sveikatos apsaugos reforma"
14.30 Deutsche Welle" programa 18.00 TV 
serialas "Kelias j dangų" ("Highway To Heav 
en , JAV fantastinė drama) 34 s. 'Susitiki 
mai su dangiškom is būtybėm is' ("Close 
Encounters Of The Heaven y Kind"). 19.00 
TV žurnalas 'Europos scena'. 19.30 Madų 
laida 'Stilius". 19.55 Dokumentinis filmas 
'Laikraščiųverslas" ( Newspaper Business' 
a , titr, 20.25  M u zik inė  la ida va ikam s 
"Karaokė rytas' 20.35 Animacinis filmas 
"Mano mažasis ponis' 15 s. 21.00 TV seri
alas San Francisko gatvės" (“The Streets 
O f San Francisco', JAV, detektyvas: akt. Kari 
Malden ir Michael Douglas). 26 s A lbatro
sas' (“The Alb tross"). 21.50 Žinios. 21.55 
Vaidybinis film as "Bėgimas mirčiai j nagus' 
("Fluchipunkt Todesfalle'. D Britanija, fan
tastinis trileris; rež. Ben Bolt. akt. Trevor Eve, 
Amanda Oom s r kt.). 23.30 Pabaiga

S EK M A D IE N IS , 0R 1 1
9.05 Programa. 9.10 Animacinis filmas ‘Mis
teris Triušis 3 s. 9.35 Filmas vaikams Nu
ostabusis erdvėlaivis 34 s. 10 00 Muzikinė 
laida vaikams Karaokė rytas . 10.10 An i 
macinis filmas "Mano mažasis ponis". 15 s
10.35 Laida Langas j  gamtą" 11 00 TV 
serialas jaun im ui "Kalifornijos svajokliai"
( California Dreams , 199 . JAV nuotykinis 
muzikinis). 6 s 11.25 T V serialas San Fran
cisko gatvės' ("The Streets O f San Fran
cisco", JAV, detektyvas; akt. Karl Malden ir 
Michael Douglas). 26 s "Albatrosas" (“The 
Al atross"). 12.15 Muzikos laida "Bombone
š is ” 13,00 T V  seria las "Merfio dėsn iai" 
( 'M u rp h ys  Law", JAV nuotykių komedija, 
rež Lee David Zlotoff, akt. George Segal. 
Maggie Han ir kt ).4 s "Padaryk pašiau ą"
( ‘Do Someone A Favor’ ) . 14 no TV žurnalas 
Statyba' 14 30 Deutsche Welle' progra

ma. 16 00 TV  mini serialas 'Auksinio kimo
no karys" (“Golden Kimono W arrior' Itali a, 
1987, n u o ty k in is ). 2 s. Džo Karsono  
sugrjzimas' ("The Return o f Joe Ca son")
17.35 Kinas, kinas, kinas 18.00 TV seri

a las "Kelias į dangų" (“Highway To Heav 
en ’ JAV fantastinė drama) 35 s  Nenuk 
abink nosies" ("Keep Smiling"). 19.00 TV 
žurnalas “Europos kaleidoskopas" 19 30 
Pagaminta Lietuvoje Šiltnamių produkcija 
20 00 Laida "Pasaulio sportas". 20.30 Ani
macinis filmas Autanjanas ir trys šunietin- 
inkai" 4  s 21.00 TV mini serialas "Auksinės 
rožės ola (' Cave Of The Golden Rose". Ital
ija 1992). II. 1 s. 22.45 Pabaiga

Š I A I T T J T J  T V
2 - u p j u  t w  k a n a l u

Š EŠTADIENIS 00 03
19 00 Sveikinimų koncertas. 19.30-21 00 
Baltijos TV. 21.00 Sveikatos ABC. Ortope
diniai gaminiai 21.30 Muzikinė-pramoginė 
aida POP be ROCK 22.00 X klanas

22.30 Rockijada VAU. 23.00-23 45 Serialas 
'Majamio policija”

S E K m a d if n is  oa.04
16.30-24.00 Baltijos TV

PIR M ADIEN IS 08 05
19 00 Programa. 19.05Savivaldybės žinios
19.20 Radviliškio valanda. 19.50 Komercinė 
laida "Laikas - pinigai' 20.00-21.50 Balti 
jos TV. 21.50 Komercinė laida "Laikas pin 
igai. 22.00 Savivaldybės žinias. 22.15 Muz 
ikos aktualijos. 22.45-23.30 Serialas Tet
ulė Flečer

A N TRADIENIS 08.06
19.00 Programa 19.05 Žinios 19.20 Virtu 
vė ir mes 19.50 Komercinė laida “Laikas 
pinigai” 20.00-21.50 Baltijos TV  21.50 Ko
mercinė laida Laikas -  pinigai” . 22.00 Žinios. 
22.15-23.00 “Kerėtoja"

TR EČ IAD IEN IS  08.07
19.00 Programa 19.05 Žinios. 19.20 Nevi- 
donių akademija. 19.40 Kom ercinė laida
Laikas - pinigai". 20 00 - 21.50 Baltijos TV

21.50 Komercinė laida "Laikas - pinigai'
22.00 Žinios. 22.15 23.00 "Kerėtoja"

K ETV IR TA D IE N IS  00 00
19.00 Programa 19.05 Žinios. 19.20 Šeri 
alas Pagaliau skambutis 19.50 Komercinė 
laida Laikas - pinigai" 20.00-21.50 Baili 
jos TV. 21.50 Komercinė laida “Laikas - pin 
igai“ . 22 00 Žinios. 22.15-24.00 Rodo Ar 
gos".

PEN KTAD IEN IS  00 09
19.00 Programa. 19.05 Žinios. 19.20 Šeri 
a las “ K rim inalinės is torijo s” Atostogas
19.50 Komercinė laida Laikas - pinigai 
20.00-21.50 Baltijos TV 21 50 Komercinė 
laida “Laikas - pinigai 22.00 Žinios. 22 15
23.00 Serialas "Komanda A"

ŠEŠTAD IEN IS  00 10
19.00 Sveikinimų koncertas 19.30-21.00 
Baltijos TV 21.00 Sveikatos ABC 21.30 
M u z ik in ė  p ra m o g in ė  la id a  POP be 
ROCK" 22 00 įsijunkite televizorių. 22.30 
Rockijada VAU. 23.00-23.45 Serialas "Ma
jam io policija"
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Viktoras SIDARAVIČIUS 
Vilniaus univflrsilfllo M F

PASAKA APIE TAUTŲ MAIŠYMĄSI

Kartą Algis vecė Katiušą 
I rodilsia im Ardriuša.
Kuris išvyko j "štatus"
Uždirbti some money.
Šiame taulų katile 
On uslyšal

Heilo, my love!
Ir pamilęs vedė jis Džeinę,
And came back to Lilhuania 
č ia  sū rus Martynas jiems gimė, 
Kuris buvo kunigas,
- Memento mori. Avė vila! - 
Kartodavo Marčius 
levo seslra Anželika 
"Dzien dobryj, pani!”
Mokykloj išmoko
Ir lenkų kalba visus pranoko

Koniešno, skazkie etoj nie koniec, 
No tol. kto Čitai - molodec!

Darbas surištom is rankom is
Neperdaugiausiai kompetencijos liko 

seniūnų vadovų žinioje. Be visų kitų svarbių 
dalykų seniūnai nušalinti nuo palies svarbi 
austa darbo kaime žemės reformos. Apskri
ties žemės ūkio skyriai apie žemės tvarkymą 
seniūnijose sprendžia tik iš agrarinių tarnybų 
pateiktų žinių. O tos žinios ne visada būna 
objektyvios. Gal kiek objektyviau žinios 
pateikiamos apie vienų ar kitų žemės naudot
ojų naudojamus plotus, tačiau, kaip ta žemė 
naudojama ne visada būna aišku. Tad nieko 
stebėtina, kad nemaži žemės plotai brandina 
piktžolių sėklą, iau nekalbant apie pakeles, 
melioracijos griovius, apleistas gamybinių 
žemės ūkio pastatų teritorijas Seniūnams 
palikta rūpintis gyvenviečių aplinka, parkais, 
kapinėm is. Tac. nea tsitik tina i kai kurie 
seniūnai juokaudami save jau vadina kapinių 
prižiūrėtojais. Na, o tų kapinių priežiūrai irgi 
ne pačios palankiausios sąlygos. Vasaros 
metu darbo jėgos netrūksta nei kaime nei 
mieste Tačiau kaime gyvenantys žmonės, 
jeigu jie turi asmeninio naudojimo žemės nėra 
laikomi bedarbiais ir jų  viešiems darbams 
jdarbint negalima. Tad daugiau tenka naudotis 
m iesto darbo biržos viešiem s darbam s 
nukreiptais žmonėmis seniūnijos ir darbo 
biržos viešųjų darbų fondu Šis fondas skirtas 
tik žmonių atlyginimui. Taigi šiuos žmones 
galima panaudoti tik tiems darbams, kuriems 
nereikia jokių medžiagų

Praėjusią savaitę su Šiaulių seniūnijos va

dovu Albinu Jonču apvažiavome seniūnijos 
vataas. kur vykdomi viešieji darbai. Seniūnija 
ir be jos vidurin jsiterpusio Šiaulių miesto 
užima gana didelę teritoriją ir joje gyvena net 
trečdalis rajono gyventojų, neskaitant Kuršėnų 
miesto. Nuo vieno seniūnijos galo iki kito gal 
dvidešimt kilometrų. O kuo j darbą nuvežti ir 
iš jo parvežti žmones, jei seniūnijoje jokio a u 
tobusr. Viešuosius darbus seniūnijoje dirba 
dešimt žmonių. Galbūt smulkesniems dar 
bams ir nereikėtų sutelkti visų žmonių vienoje 
vietoje, jei juos būtų kuo išvežioti per kelias 
vielas Štai, kad ir mūsų lankymosi dieną 
žmonės dirbo Ginkūnų parke prie buvusiųjų 
Zubovo dvaro rūmų. Jie j darbą buvo atvykę 
miesto maršrutiniu autobusu už savo pinigus 
iš savo kuklaus atlyginimo. Tą pačią dieną 
p rire ikė  žm ogaus m alkom s supjauti 
prikaustytam prie lovos vienišam pirmas 
grupės invalidui, gyvenančiam Šapnagiuose 
Teko jj vežti pačiam seniūnui

Ir tokiomis sąlygomis seniūnijoje sutvarką * 
12 senkapių, keletas parkų Daug daugiau 
būtų galima padaryti, jeigu nors kiek lėšų būtų 
skirta transportui, medžiagoms. Dabar kad ir 
išvalius kapines ir parką reikia sukti gaivą už 
kokias lėšas sam dyti transportą šiukšlių 
išvežimui O  kiek būtų galima patvarkyti šąli 
gatvių ar atlikti kitų darbų, jeigu būtų iš ko 
medžiagų jsigyti.

Baltramiejus VENCKUS

Turim e būti ja m  dėkingi

r e k y b a  p o p i e r i u m i .

k a n c e l i a r i n ė m i s  p r e k ė m i s .

k o p i j a v i m a s .

m a k e t a v i m a s ,

A .S ln tM u « mon A T 2 «M A  
PV(#in»kio 25. 5400 Šiauliai 
Tai/Tau* (21)4? u  «

Juzela ŽUKEVIČIŪTĖ

Šiemet Lieluvos radijo stotis šventė savo 
veiklos septyniasdešimtmetį. Nuo šio fakto 
neatsiejamas vardas žmogaus, gimusio 1894 
metų rugpjūčio 4-ąią dieną Akmenytės vienki
emyje, Pumpėnų valsčiuje. Panevėžio apskri
tyje. Tai A Hansas Jurskis, ūkininko vaikas, Li
etuvos radijo jkūrėjas.

1923 m. išvyko studijuoti] Paryžių Baigęs 
Ecole Spericurede Elektricite instilutą ir gavęs 
inžinieriaus radtaeleklriko diplomą, buvo sus
iekimo ministerijos pakviestas jrengli ir sut
varkyti Lietuvos radijo s1o|j Kadangi prieš tai 
būva dirbęs pirmojoje pasaulyje Eifelio bokštą 
radijo stotyje, ir jau turėjo patirties, 1926 m. 
birželio 12d j elerj pirmą kartą sėkmingai pa
siuntė ietuviską žndj A Jurskis kur] laiką dir 

ba Šios radijo stoties viršininku, 
'* jkūrė Lieluvos radiofoną, 1927 m. 

jis  pradeda darbą Vytauto 
Didžiojo universitete kaip Radijo 
katedros vedėjas ir Technologi
jos fakultetą prode kanas Savai 
traštyje Bangos' vedė populiar 
ių skyrių "Racija visiems'

1944 m Lieluvos inteligenti
jai buvo apsisprendimo melai. 
Arba važiuoti j Sibirą, arba ne. 
Teko iš Lieluvos pasilraukii. A 
Jurskis su šeima apsigyveno 
Ausburge. Bavarijoje. Ten ūirbn 
Aukštesniosios technikos mokyk

los direktoriumi, taip pat dėstė radiotechnika 
panašia,e mokykloje Nutertingene, su dr A 
Šapoka ir dr. V. Viliamu jkūrė Ausbutgo lieti, 
vių kultūrininkų sambūrį "Alka"

Visuomeninę veiklą Šis didis ir kupinas er 
ergijas žmogus pradėjo dar besimokydama f 
Mintaujos gimnazijoje siaptoje moksle; 4 
kuo pelėje, vėliau tęsė ją Pelragrado polite- • 
n i kos i nstilu te ku r o  rgan i za vo 1 ietuvių si ude n 11 
ratelį. Lietuvoje steigė Lietuvos karių ir dvi ių 
radijo mėgėjų draugijas, buvo pirmasis Lietu 
vos jūrininkų sąjungos sekretorius <

Save knygoje Mano pasaulėžiūra' A, Jur 
skis rašė "Šiandien, kaip niekad dar anksčai 
žmogus pasigenda žmogaus. "Vadinasi, nu; < 
amžių tąsias ši žmonių susvetimėjimo prablr 
ma. Ne šiandieną žmogus susirgo tinginyste 
godumu ir ėmė krėsti kitam kiaulystes

Pergyvename ir gyvenam e didžiausi |  
tragediją. Tragediją asmeninio gyvenimr 
Iragediją lietuvių tautos, tragediją nepriklausc 
mos Lietuvos ' jis nuolat mintimis skriejo 
savo Lietuvą

Jam nebuvo lemta anlrą kartą išgyventi Ni 
priklausomybės atgavimo džiaugsmą. - tek; 
užbaigti savo kelionę šia žeme po sveti n 
padange

Akmenylės vienkiemyje senas plačiašaki 
Jurskių sodybos ąžuolas dar prisimena Alfui.
9 metų našlaitj. savo atkakiumu susėmus 
save viską, ką jam davė mokslas, ir vėliau 1 
sišakojusį jvairiapusiška vei<la

Ar daug šiandieną Lietuvoje rastume sa.i 
tarpe tokių žmonių?

I

ki|

AT ĮSROS ALĖJA

- i



1996 08 03

Profesorius I. Lioningas paneigia LD D P  prasim anym us
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konserva

torių) spaudos tarnyba gavo buvusio Oslo 
universiteto rektoriaus Inge Lioningo laišką 
Jame dar kartą paaiškinamos Norvegų (au
los taikos premijos suteikimo prol. Vytautui 
L a n d s b e rg iu i aplinkybės.

P ate ik iam e p ro f. I. L ion in g o  laiško 
/ertimą.

Norvegų tautos taikos premija Preziden- 
ui Landsbergiui 1991 m.

Dėl šiuo metu L ie tuvo je  vykstančių  
isuomenės diskusijų buvau paprašytas 
laaiškinti kai kurias aplinkybes, susijusias 
u Norvegų tautos taikos premija, kuri buvo 
eikta Prezidentui Vytautui Landsbergiui 
991 metais. Nekomentuosiu minėtų dis- 
usijų, kurių priežasčių ir turinio nežinau, tik 
orėčiau kaip galima geriau atskleisti situ

acija 1991 metais, kai per ceremoniją par
lamente turėjau garbės įteikti šią premiją 
Prezidentui Landsbergiui

Norvegų tautos taikos prem ija buvo 
spontaniška iniciatyva, kurią pirmasis iškėlė 
mano brolis, tuometinis Bergeno vyskupas, 
Per Lioningas pokalbio televizijoje metu. 
Premijos lėšoms surinkti buvo įkurtas ko
mitetas, vadovaujamas tuometinio Norveg
ijos parlamento prezidento Jo Benkovvo. 
1985-92 metais buvau Oslo universiteto 
rektorius, ir, kaip einantis šias pareigas, 
buvau paprašytas vadovauti norvegų del
egacijai, vykstančiai į Vilnių perduoti taikos 
premiją Prezidentui Landsbergiui.

Norvegų tautos taikos premija buvo (teik
ta Vytautui Landsbergiui, kaip valstybės 
vadovui ir lietuvių tautos lyderiui, ir Prezi

dentas pats galėjo spręsti, kaip šie pinigai 
turėtų būti panaudoti visuomenės labui 
Prezidentas Landsbergis paskelbė norįs 
įkurti fondą, kuris rūpintųsi konkrečiais Li
etuvos vaikų poreikiais - šis tikslas buvo 
norvegų įvertintas kaip pats reikšmingiau
sias ir visiškai atitinkantis šios premijos 
skyrim o idėją Šj įvykį plačiai atspindėjo 
Norvegijos visuomenės informavimo prie 
monės. ir, kiek aš žinau, galutines išvadas 
taip pat ir  P rezidento Landsbergio p a 
reiškimą, šiltai pasveikino Norvegijos viešoji 
nuomonė

P. d. 5534 Valevag, 1996 m. liepos 17d.
Inge Lioningas (parašas)
Teologijos profesorius, Oslo universiteto 

rektorius 1985 1992 m.

Kuo nusikalto  V. Landsbergio  fondas?
Lyg ir pripratome prie valdančiosios parti

s cinizmo. Bet naujausiame Seimo dau- 
jm os išpuolyje prieš V. Landsbergio fondą 
jržengta riba.
Kai prof. V. Landsbergiui buvo jteikta Nor- 

igijos premija, jis labai jžvalgiai pasirinko, 
lip panaudoti lėšas: tai turėjo būti ir teisė
, ir saugu, ir efektyviai investuota į Lielu- 
s ateitį. Teisėta, nes tik V. Landsbergis 
ėjo teisinius ir moralinius įgaliojimus nus
ėsti dėl premijos, taigi tapti fondo steigė - 
Saugu, nes premija saugiai laikoma Oslo 
nke. Efektyvu, nes procentai kasmet nau- 
jami vaikų su negalia gydymo, reabilitaci- 
; ir ugdymo projektam s remti, taip pat 
dėti talentingiems jauniems menininka- 

Prof. V Landsbergis ne tik nesinaudoja 
ido lėšomis, bet dažnai praturtina fondo 
skaitą iŠ savo honorarų. Nepoiitizuota 
do valdyba kruopščiai dirba, vertindama 
aiškas ir parinkdama remtinus projektus, 
i iš to būig kuo didesnė nauda visuome- 
ir valstybei.

Gal tai labiausiai ir erzina Seimo dau
gumą. Juk reikėjo daryti kitaip: profesorius 
turėjo atiduoti premiją Lietuvos žmonėms 
(kiekvienas būtų gavęs maždaug po norve 
gišką kroną). Arba V. Landsbergis turėjo 
atiduoti premiją j valstybės iždą, kad po to 
naivūs Lietuvos piliečiai galėtų ilgai aiškin
tis, kur prapuolė "nacionalizuota" premija, 
jvyko kitaip: pinigai yra, jie  daro gerą dar
bą, pasaulis žino apie V  Landsbergio fondą, 
kurj pagausina naujos įplaukos. Ar dažnai 
taip atsitinka su pinigais LDDP valdomoje 
Lietuvoje? Išties vertas Seimo susirūpinimo 
reiškinys - padorūs pilietis, teisėtai prisiėmęs 
asmeninę atsakomybę, protingai pasielgė 
su L ie tuva i sk irta is  pin igais, jų n epasi
savinęs ir neišplovęs. Kad tokios istorijos 
daugiau nesikartotų, LDDP nutarė mesti 
šešėlį ant V. Landsbergio fondo jkūrimo is
torijos ir veiklos.

Spaudoje buvo pateikta informacija, kaip 
konkrečiai naudojamos V. Landsbergio fon
do lėšos Šiuo metu remiamos kelios neį

galių vaikų sveikatos apsaugos programos, 
padedant skurstanč iom s b iudžetinėm s 
vaikų gydym o ir reabilitacijos įstaigom s. 
Fondo valdyba ypatingą dėmesį skiria uni
versitetinėms ir akademinėms klinikoms - 
solidžią paramą yra gavusios Vilniaus uni
versiteto vaikų ligoninė, Kauno akademinės 
klinikos, Vilniaus universiteto Žalgirio ligon
inė, Universitetin is su trikusio  vystym osi 
vaikų centras. V. Landsbergio fondo remia
mos vaikų sveikatos apsaugos programos 
efektyviai jtvirtina naują požiūrį į negalios 
paliestus vaikus. Niekam ne paslaptis, kad 
savo solidžia konkrečia, nesiekiančia triukš
mo ir pigių efektų veikia V. Landsbergio fon
das yra gerai žinomas ir nusipelnęs pagar 
bos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Prof. Gintautas ČESNYS 
VU Medicinos fakulteto dekanas 
Doc. Dainius PŪRAS 
VU docentas, vaikų psichiatras

G ražu - baisu - gėdinga
(u n. Vaclovas Aliulis. MIC

keletą savaičių viešėdamas Lietuvoje, 
įž iūrėjau gražių  ir negražių  dalykų, 
žiausi man dalykai siejosi su jaunimu: 
ir ten katalikiškos jaunimo stovyklos; 

singa grigalinio giedojimo savaitė Kret- 
je; moksleivių ateitininkų suvažiavimas 
jam polėje - pusantro šimto drąsių ir 
bingų jaunimo atstovų iš visos Lietuvos; 
tarinė svetainė” Palangoje - muzikos 
yklų mokinių ir mokytojų seminaras, kur, 
prof. Jurgio Dvariono, "veideliai skaid 
nuo kiekvienos natos ' Bažnytiniu 

jr iu  kuo labiausiai sveikintin i seniai 
ami kunigų teologinio bei sielovadinio 
inimosi kursai abiejų metropolijų cen

truose - Vilniuje ir Kaune.
Baisingi dalykai, be abejonės, yradauge- 

lio  žm onių  netu rtas ir skurdas, k laikūs 
nusikaltimai, alkoholio ir bjaurasties tvanas. 
Jų visų bendrasis vardiklis - praktinis mate
rializm as, nežabotas pelno geismas, dėl 
kurio daugelis griebia ką tik gali, kitam ne
palikdam as, k ito  teisę ir dvasią  n iekin
damas . Vieni nieko doro pagaminti ar sukurti 
nesugebantys asm enys grieb iasi spirito 
kontrabandos, kiti darkymosi ekrane, treti 
dar ko nors...

Antraštėje yra ir žodis "gėdinga", prie jo 
norėčiau sustoti ilgiau. Gėdingiausią man 
pasirodė piktavalė kai kurių Lietuvos lais
vės bylai daug nusipelniusių žmonių juod
inim o kampanija, š iu o  metu ji nukreipta

prieš ve lionį Stasj Lozoraitį ir profesorių 
Vylautą Landsbergį. Vyriausias Lozoraičio 
juodintojas puse lūpų atšaukė savo kaltini
mus, bet ar išgirdo atšaukimą visi. kuriuos 
buvo pasiekusi juodinimo banga?! Tikriau
siai bus autoritetingai atmestas ir kaltinimas 
Landsbergiui, bet ar visus pasieks paneigi
mas ir ar visiškai nuvalys apjuodintą vardą 
žmogaus, 1988 1992 m. tapusio Tautos 
žygio j Nepriklausomybę simboliu?!

Prof. Vytautas Landsbergis, vos tik gavęs 
1991 m. norvegų tautos premiją lietuvių tau
tai, nė vienos kronos neįsidėjo sau į  kišenę, 
o iš karto įsteigė fondą neįgaliesiems vaika
ms ir jauniems menininkams remti ir pakvi-

nuketta į  10 p
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Gražu - baisu - gėdinga
atkelta iš 9 p.

etė į fondo valdybą įvairių profesijų ir poli
tinių pažiūrų žmones: Lietuvos vaikų fondo 
pirmininką poetą Juozą Nekrošių (dabartinį 
kultūros ministrą), visos Lietuvos mastu 
vaikais besirūpinančius gydytojus Vain
auskienę ir Pūrą (atsiprašau, užmiršau jų 
vardus), muzikologę Oną Narbutienę, kuni
gus Joną Kastytį Matulionį ir mane, dar ke
lis asmenis. Kaip pasaulyje įprasta, fondas 
pavadintas jo steigėjo Vytauto Landsbergio 
vardu, bet tai nieku būdu nereiškia, kad 
steigėjas iš to turėtų finansinę naudą. 
Atvirkščiai, steigėjas į fondą neįgaliųjų vaikų 
ir jaunųjų menininkų naudai dar padeda už 
koncertus gaunamas sumas. Ir valdybos 
pirmininkė pianistė Gražina Ručytė-Lands- 
bergienė, ir visi nariai šias pareigas ėjo ir 
eina be atlyginimo: samdomos tegali būti 
sekretorė ir buhalterė. Per pusantrų metų, 
kai buvau valdybos narys, svarstant para
mos prašymus buvo žiūrima tik poreikių ir 
galimybių, neklausiama šeimos politinių 
pažiūrų, praeities ar pan., neklausiama nei 
tautybės, gana, kad Lietuvos vaikas ar Li
etuvos jaunasis menininkas. Neabejoju, kad 
taip daroma ir toliau.

Dėl kitų pareigų krūvio, paskui dėl išvyki
mo iš Lietuvos paliovęs būti fondo valdy
bos nariu, kartkartėmis pasiteirauju apie 
fondo veiklą ir žinau, kad per šiuos penkeri
us metus fondas yra išdalijęs apie 300 tūkst. 
dolerių paramos; trys ketvirtadaliai tos su
mos teko neįgaliesiems vaikams, vienas 
ketvirtadalis - gabiems jauniems muzikos, 
dailės, kino ir kitų menų studentams. Ta

Antanas JURGAITIS 
Vida SIMONAITIENĖ

Dubysa, jos slėniai, krantai, gausybė 
medžių ir miškų. Ši žavi vietovė - Bazilionų 
miestelis, ir to paties pavadinimo žemės ūkio 
bendrovės centras. Žmonės čia gyvena nuo 
senų laikų: yra senojo geležies amžiaus 
pilkapių. Istoriniai šaltiniai Padubysio vardą 
mini XVI am. antroje pusėje. įkurdinus rytų 
apeigų vienuolius bazilionus, vietovę imta 
vadinti Bazilionais.

XIX m. pabaigoje Bazilionai - valsčiaus 
centras. Vietovė buvo plačiai žinoma: garsė
jo  p rekyv ie tė , odų d irb tuvė, p lytinė, 
valsčiaus įstaigos.

jdomu tai, kad tarp Bazilionų ir Kurtu
vėnų, šalia Geluvos ežero, yra didelis Page
luvio miškas. Per jį veda keliukas, vadina
mas Vytauto keliu. Senovėje jo būta net 12 
m. pločio, tebesama išlikusio griovio liekanų 
ir bendras kelio vaizdas, dalis kelio apau
gusi šimtametėmis pušimis. Padavimai by
loja, jog šiuo keliu jodinėdavęs Vytautas, 
norėdamas pasigrožėti Dubysos slėniais ir 
pakrantėmis.

Praėjęs šeštadienis - toks pirmas Bazil
ionų istorijoje, nes buvo švenčiamas mies
telio 410 metų jubiliejus. Tad nenuostabu,

suma - iš Norvegijos banke laikomos ne
paliestos premijos palūkanų ir papildomų 
įm okų. Manau, tai gali paliudyti mano 
ko legos, p irm osios fondo va ldybos ir 
vėlesnės nariai.

Nesuprantu, kaip nerausta iš gėdos pop
ierius, ant kurio spausdinami išpuoliai prieš 
šį fondą. Matyt, laikomasi Voltair,o ragini
mo savo draugams, Bažnyčios priešams: 
"Šmeižkite, šmeižkite - vis kas nors prilips!”

Kaip matau, kaltinant tyčia supainiojamos 
sąvokos. Premija skirta lietuvių tautai per 
prof. Lansdbergio rankas, o kaltintojai viet
oj "lietuvių tautos” pakiša "Lietuvos valsty
bę". Jeigu premija būtų buvusi skirta Lietu
vos valstybei, aišku, ją tvarkant būtų turėju
si balsą Aukščiausioji Taryba, paskui Sei
mas. Kadangi ji skirta lietuvių tautai, ji turi 
būti ir yra tvarkoma visuomeniniais pagrin
dais. Kada gi įsidėmėsime, kad valstybės 
institucijoms nepriklauso kišti nosies ten, kur 
visuomenė pati dorai susitvarko?!

Kitas neteisingų antpuolių dangalas - tar
iamas objektyvumas. Girdi, Lenkijos spau
da signalizavo - Seimas privaląs patikrinti. 
Atsimename gerai, kaip nesenais laikais 
sovietų agentai kyštelėdavo kokį straipsne- 
liuką  kokiam e nors nedide lės prabos 
užsienio laikraštyje ir tai būdavo signalas 
eiti į ataką SSRS spaudai, "remiantis pa
saulio spaudos balsa is". Suprantam a 
gaivališka Lietuvos Nepriklausomybės ne
draugų neapykanta Vytautui Landsbergiui, 
bet sunku suvokti, kodėl jį sau baubu daro 
ir kai kurie žmonės, nenorintys būti Lietu
vos nedraugais.

Profesorius Landsbergis, kaip ir kiekvie

nas iš mūsų, gali suklysti, o mes galime jį 
kritikuoti, ir greičiausiai pasirodytų, kad jo 
klaidos yra kilusios iš bendros mūsų Atgimi
mo nuotaikos, kai visi kone visais ir kone 
viskuo tikėjome. Patikėjome, kad, anot 
mano mielo bičiulio tėvo Stanislovo, jau visi "p  
vakarykščiai atsivertė, tapo geručiai ir 
nuoširdžiai darbuosis Lietuvai. Patikėjome, 
kad visi kolūkių vadovai bus tokie sąžiningi, 
o kolūkiečiai tokie sąmoningi, jog neišgaru
os nežinia kur kolūkių nuosavybė. Ir nepa
tikėjome, kad V. Landsbergio su Sąjūdžio 
taryba įsteigtas, pirminiu kapitalu ir techni
ka aprūpintas laikraštis netrukus persimes 
į Sąjūdžio priešininkų pusę ir paskui porą 
metų kasdien įžūliai tyčiosis (“Labas, Lands- 
bergi!"). Entuziazmui pradedant slūgti, ne- 
laiku buvo surengtas referendumas dėl 
prezidento institucijos ir dar kai kas, tačiau 
bendroji valstybinė kryptis į Nepriklausc i* 
bę, į tai, kad būtų išvesta svetima armijė'ir 
atgimusi valstybė įtvirtinta tarptautiniu mas
tu, buvo ir yra protinga ir pasigėrėtinai nu
osekli.

Knygos pasakoja istorijėlę apie tėvą, A  
kuris girdėdamas sūnų apkalbinėjantį ar net 
šmeižiantį kitus žmones, vis įkaldavo naują 
vinį į lentą. Pamatęs, kiek tų vinių pridygo, 
sūnus pradėjo atitaisyti savo piktas kalbas, 
ir tėvas leido ištraukti po vinį už kiekvieną 
atšauktą neteisybę. Vieną gražią dieną sū
nus pasididžiuodamas ištraukia paskutinę 
vinį, bet tėvui, vis tiek liūdna: pasižiūrėk, 
sūnau, kaip atrodo lenta, vinių subadyta. Jos 
nebeišgydysi..."

Sapienti sat.

B A ZILIO N Ų  K R A Š TO  D IEN A
R e p o rta ž a s

kad, anot kultūros namų direktorės Birutės 
Sinkevičienės, tokio žmonių sambūrio mi
estelyje ir bažnyčioje dar nėra buvę. Vien
uoliktą valandą raiti ir motociklais važiuoti 
kviesliai vadino į šventę. O pusę dvylikos 
miestelį suvirpino Kuršėnų kultūros namų 
pūtikai. Dvyliktą valandą klebono Bronislo
vo Gimžausko buvo aukojamos šv. Mišios. 
Jaudinančiai giedojo, kaip niekad gausiai 
susirinkusiem s, maldininkams Kuršėnų 
kultūros namų ansamblis. Jam vadovavo 
išties prityrusi ir gabi vadovė Birutė Jaroš- 
ienė. Po to gausi maldininkų eisena pasu
ko į  kapines atiduoti pagarbą išėjusiems 
Anapilin. Iš kapinių geros valios žmonės 
pasuko link kultūros namų. Čia visus viliojo 
įdomi paroda. Joje vaizdžiai atsispindi Ba
zilionų miestelio gyvenimas, jo istorija. Ją 
ruošiant sumaniai padirbėjo Bazilionų bib
liotekos vedėja Marija Jaugelienė, Alma 
S tug ienė  ir E lvyra S tiz ienė. Dėmesį 
patraukė Zigmo Vaišvilos medžio raižinių 
paveikslai, Algio Kavaliausko drožiniai iš 
m edžio . Juose va izduojam as žm onių
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gyvenimas ir darbai.
Dauguma šiauliečių puikiai prisimena . 

tautodailininko Valerijono Kalino s o d y b ą ,'i 
esančią Mekių kaime netoli Bazilionų. Ten 
būta ir muziejaus, ir meilės salos, ir dar daug 
įdomybių. Pats V. Kalinas garsėjo kaip geras 
bitininkas, muzikantas, molinių medalių 
kūrėjas. Parodoje jie ir buvo eksponuojami. 
Henriko Kalino (sūnaus) gintaro dirbiniai ne 
vieni metai puošia mūsų moteris ir ekspon
uojami tautodailininkų parodose.

Po literatūrinės įžangos prasidėjo konfer
encija. įtaigiai kalbėjo profesorius Vytenis 
Rimkus, papasakojęs Bazilionų istoriją, 
filosofas, Seimo narys Romualdas Ozolas 
padėkojo už visus išėjusius iš Bazilionų, bet 
vis sugrįžtančius įkvėpti gimtinės pušyno 
oro.

Apie vietos gyventojų rūpesčius ir negan
das pakalbėjo Bubių seniūnijos seniūnas 
Vaclovas Volkovas. Kalbėjusieji palietė 
parapijos istoriją ir ypač kultūros, gyvenimo 
būdo problemas. Po pašnekesio tęsėsi 
antroji koncerto dalis.
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PRAĖJUSIO ŠEŠTADIENIO 
ĮVYKIAI ŠILUVOJE

kelta iš 1 P

lin irka s  ka lbė jo , kad g in k luo to  p a 
m in im o  d a lyv ia i, ta rp  jų  ir  Jonas 

[emaitis, malė, jog kava nebus laimėta, bet 
, • i  ir siekė, kad ji būtų garbinga iki galo 
eriausias būdas d idvyriam s pagerbti 

ieklijų idealo, pradedant darbą nuo savęs 
'arlizanai žinojo, kas yra jų priešai. Tai 

ir Dievo priešai Todėl nenuostabu, 
ed Lietuva atgimsta su kryžiaus ženklu.

amžiaus Rūpintojėlis buvo mūsų tautos 
jdintis Dievas Dabar, kalbėtojo nuomone, 
etuvoje reikėtų pastatyti Prisikėlusio Kris

i u  atvaizdą, o patiem s grjžti prie Dievo 
| P j  keliu:

I i i grąžinti Dievui sekmadienj neapleisti 
Mišių, pabendrauti su šeima, paskaityk

^Ilginės literatūros:
L,,.) gerai d irb ti (fe stiva lia is  n ieko ne 
asieksim; rusiškai krutėdami, amerikoniš- 
□i negyvensime]:
1 3) vienas kitam padėti: darbu, geru ar 
įdraudžiančiu žodžiu.
Pamokslininkas reiškė viltį, kad dėl anų 

ikų (partizanų, kalinių, tremtinių, išeivių 
inčių) ir dabartinių mūsų žmonių vargų 
ievas m um s padės ir rag ino maldoje 
wšyti dvasios stiprybės. Jis neabejojo. 
Id būtina dom ėtis politika, kad šventa 
reiga - visa paaukoti Dievui ir Tėvynei, 
n besiartinantys rinkimai j Seimą - pasku- 
ig Lietuvos šansas, o pralaimėjim o ko- 
jn istam s atveju būtume atblokšti šimtą 
3tų atgal
iMans. A. Svarinskas vadovavo eisenai 
pažnyčios iki paminklinio akmens rezis 
įtų atminimui, ji pašventino ir p a k rė tė  
us iškilmės dalyvius grįžti algai j  mitingą 
|e pam inklo J. Žem aičiu i. Kuršėniškio 
o llo  Turausko koplystulpj pašventino bu 
= partizanų kapelionas. Šiluvos altaris- 
IJ. Žemaičio vienmetis kun Semaška 
Po to kalbėjo su savo tautine vėliava

dalyvavusios estų delegacijos atstovas. Jis 
m inėjo a tė jūnų pastangas pasiekti, kad 
mes užmirštume, kas esą. Tačiau didvyriai 
visą laiką buvo mūsų širdyse. Estų daly
vavimo šiose iškilm ėse prasmė yra dvejo
pa 1) pareikšti dėkingumą pasipriešinimo 
dalyviam s ir aukoms; 2) geriau susipažinti 
su Lietuvos istorija bei dabartim i ir apie visa 
tai papasakoti savo tautiečiams

Seimo narys Antanas Stasiškis perdavė 
p ro f. V. L an dsb e rg io  s ve ik in im ą  ir a t
siprašymą, kad dėl neatidėliotinų reikalų 
pais negalėjo dalyvauti šventėje.

Antanas Stasiškis pabrėžė istorinę mo
mento svarbą. Apibūdinęs Jono Žemaičio 
asmenybę, jo, partizanų generolo ir (pagal 
1947 melų vasario 16-osios Deklaraciją) 

ketvirtojo Lietuvos Prez 
idento vaidmenj, Seimo 
narys sakė, kad visa tai 
būtų tik  is to rija , jeigu 
mums nereikėtų ateiti, 
statyti paminklą praeiči
ai ir prisiim ti atsakomy
bę už ateitį. Bet mums 
viso lo reikia, ir lai, kal
bėtojo nuomone, reiškia 
lūžį, kuris teikia vilties.

P lojimais pasveikin
tas L ie tuvos Sąjūdžio 
vadovas istorikas prof. 
Romas Batūra kalbėjo 
apie dvi istorijos pamo 
kas sakralinėse vietose: 
M a iro n io  a p d a in u o tą  

šimtmetinę kovą dėl teisės išlikti, būti Ne
muno ir Dubysos santakoje ir partizanų 
kovas šventose, dorų žmonių lankomose 
Šiluvos ir Lyduvėnų apylinkėse. Tarp šių 
pastangų esama neabejotino ryšio, jos turi 
būti įprasm intos kaip savigynos įeisė Se 
imo nutarimais, konstituciniais aktais.

Vilniaus m iesto meras Alis Vidūnas kal
bėjo apie nepaneigiamą garbingų lietuvių 
tautos vaikų m inėjimo svarbą, apie karo 
vadų, kunigaikščių ir ne 
taip seniai žuvusių Li 
etuvos laisvės kovų da
lyvių dvasią, kuri plev 
ena ir plevens nenum
aldom ai ilgai. Jų visų 
pagalba reikalinga da
bar - po 40 metų oku
pacijos ir prieš tai bu
vusio 10 metų karo su 
Rusija.

K a lb ė jo  p a m in k lų  
statybos iniciatorius Ši
luvos klebonas Leonas 
Kalinauskas, Raseinių 
m eras Jonas

Žukauskas, Raseinių dekanas Gintautas 
Jankauskas. Dainavo S luvos chorista i, 
e ilė raščius gražiai žem aičiuodam i dek 
lam avo vaikai. Jaudinant] padėkos žodį 
tarė Jono Žemaičio sūnus Laimutis, m inti
mis dalinosi rezistencijos tyrinėtoja Nijolė 
Gaškaitė-Žemaitienė, partizanai V. Šniolis, 
J. Vaišnoras, S. Bubulas. ryš in inkė  p 
Ličkutė

"Geležinio vilko' Tauragės bataliono kar
iai pagerbė J. Žem aičio atm inim ą trimis 
šautuvų salvėmis, o jų vado pavaduotojas 
Leonas Laurinskas kalbėjo apie opias pa 
Iriotinio ir moralinio auklėjimo problemas 
Prisiminęs 1946 metų gavėnios išpažintj 
Didkiemio partizanų stovykloje, jis piktina 
s i, kad k a riu o m e n ė s  ka p e lio n a m s  
uždrausta  te ikti karin ius la ipsnius, kad 
bažnyčios kanonų teisė draudžia kunigams 
aktyviai dalyvauti politikoje, kad kosmopoli 
tams ten tėvynė, kur pilvui gerai...

Buvęs Kuršėnų miškų urėdas Vladas 
Kavaliauskas prisiminė, kad pokario metais 
m iškin inkai buvo priglaudę apie  40 tuk 
stančių partizanų ir patys aktyviai dalyva
vo pasipriešinime, papasakojo, kas ir kaip 
prie šių paminklų statybos yra prisidėjęs 
darbu, rūpesčiu, transportu ar pinigais

Mitingui baigiantis, mons A. Svarinskas 
pakvietė visus atvykti j kariuomenės švente 
Šiluvoje Tautos dieną (rugsėjo 8-ąją). o 
ra se in išk ia i d a lino  kv ie tim u s  j še š tą ją  
tradicinę visos Lieluvas nepriklausomybės 
gynėjų šventę Ariogaloje šeštadienį, rug 
pjūfiio 3 dieną

N uotraukose
Pasipriešinimo aukų atm inimo akmuo.
Eisena nuo atm inimo akmens prie ko-

plystulpio
Karia i iš Tauragės prie  p am in k lo  J 

Žemaičiui

Nuotraukų  autorius p. Jud icka s  iš 
Raseinių.

AUSROS ALĖJA



12 1996 08 03

Krepšinio stovykla Palangoje - Vėl !
Vasara - įvairių nuotykių Ir poilsio metas, 

lodėly vaikų, dalyvaujančių Šioje krepšinio 
stovykloje, tėvai palenkinij, jog jų atžalos turi 
kur turiningai praleisti laisvalaikį, kariu ir 
nemažai padirbėti su krepšinio kamuoliu. O 
kaip per diena ir devynis prakaitus išlieti, ir 
pailsėti, ir viską pamatyti - tikrai yra ko 
pasimokyti iš "GINTARO' krepšinio stovy k 
los organizatorių.

"V irš kre p š in io  im p e rijo s  n iekada 
nenusileidžia saulė" - toks Šūkis subūrė 
jau n uo s ius  (8-18 m etų a m žiau s) k re 
pšininkus j respublikinę vasaros krepšinio 
stovyklą, kuri dvi liepos savaites vyko Pa 
langoje. Nors saulė nelepino stovyklautojų 
- ir ūkanotomis, lietingomis dienom is jie 
kantriai paplūdimiuose ar sporto salėje kūrė 
savo valios, ryžto, vyriškumo Imperiją".

Krepšinio mena stovykloje vaikus ir jaun
uolius (beje, dalyvavo ir 13 mergaičių) mokė 
tokie jžymūs treneriai kaip: buvęs Lietuvos 
rinktinės treneris (buvęs ir A. Sabonio tren
eris) Raimondas Sargūnas, buvęs Plungės 
OLIMPO" treneris Genadijus Glikmanas. 

buvęs "ATLETO” treneris Mindaugas Luk
ošius bei dabartinės Lietuvos krepšin io

-  S  P O N I O M S

J E  PANELĖMS

VIR TIN U K A I SU M ĖLYN ĖM IS
3  stiklinės miltų, 3 kiaušiniai, 0,5 stiklinės 

pieno arba vandens, žiupsnelis cukraus, 
druskos.

jdarui 2 stiklinės šviežių mėlynių (gali būti 
ir uogienė). 2 šaukštai cukraus.

Užminkyti tešlą ir plonai iškočioti. Ant 
iškočiotos tešlos šaukšteliu išdėlioti mėlynių 
jdarą. Tešlos kraštelius užlenkti ir apipjauti 
rantuotu ratuku (galite išspausti pusmėnulio 
ar saulutės pavidalo forma) arba užspaudyti, 
kad neištekėtų įdaras.

Virtinukus sudėti j pasūdytą verdant) van
denį ir virti apie 10 min 

Patiekti su grietine.

M Ė L Y N I Ų  IR A G R A S T Ų  P Y R A G A S
Tešlai: 150 g margarino, 1/3 stiklinės 

cukraus. 2 kiaušinių tryniai, 3-4 šaukštai 
krakmolo, stiklinė miltų, 1 arbatinis šaukšte
lis kepimo miltelių.

jdarui: 1,5 stiklinės mėlynių, 0,5 stiklinės 
agrastų, 2 valgomieji šaukštai krakmolo 

Papuošimui: 2  kiaušinių baltymai, 4 val
gomieji šaukštai miltinio cukraus.

Margariną išsukti su cukrumi. Sudėti 
trynius, suberti miltus, krakmolą, kepimo 
miltelius ir gerai išmaišyti. Tešlą sukrėsti į

“žvaigždės" - Darius S irtautas, Kęstutis 
K em zūra, JAV  bes im o ka ntis  A lvydas 
Pazdrazdis.

Šie didžiojo krepšinio žmonės savo au
toritetu bei sugebėjimu sukurti draugišką 
betarpišką atmosle ra formavo stovyklautojų 
savikontrolę, ugdė požiūrį kad j  krepšinį 
reikia veržte veržtis - per vargą ir prakaitą, 
per meilę ir pasiaukojimą sportui

Vakarais ir savaitgaliais stovyklautojai 
tu rė jo  dau gyb ę  pram ogų, j k re p š in io  
stovyklą atvykdavo svečių - pasižiūrėti, pa 
bendrauti, pasportuoti. Jėgų su sporto 
žva ig žd ėm is  bei tre n e ria is  išbandyti 
atvažiavo broliai pranciškonai - lėvas Asti- 
jus. tėvas Matas, tėvas Gediminas ir kiti. 
įnirtingai kovęsi, bet deja, pralaimėję broli
ai nusprendė atvažiuoti kitądien atsire
vanšuoti.

Jauniesiems krepšininkams buvo suor
ganizuotos kelionės j Mosėdj, Jūsų muzie
jų, vaikai gėrėjosi Kretinga iŠ bažnyčios 
bokšto, stebėjo Europos motobolo čempi
onato rungtynes; neišdildom ų jspūožių 
parsivežė iš labiausiai patikusios išvykos j 
Orvydų sndybg

sviestu išteptą (ir dugnas, ir  šonai) pyrago 
formą, Kepti' 200 C karštumo orkaitėje apie 
20 min

Baltym us išp la k ti ik i standžių  putų. 
Baigiant plakti suberli cukrų. Uogas su
maišyti su krakmolu ir suberti ant iškepusio 
biskvito (Neišimti iš formos!) Ant viršaus 
šaukštu sudėti plaktus baltymus Forma dar 
kartą 5-10 minučių įstatyti į  orkaitę. (Balty
mai nuo uogų gali nusidažyti).

AVIEČIŲ IR ŽEM UOGIŲ KISIELIUS

Stovyklos metu vykusių konkursų nu
galėtojai buvo apdouaroti gausiais rėmėjų 
prizais. Pliažinio krepšinio nugalėtojus ka
muoliais apdovanojo Lietuvos krepšinio led
e racija, tritaškių metimų nugalėtoją S A M- y  
SUNG" atstovai apdovanojo magnelola 
“FUJI FILM” firma turnyro 1x1 nugalėtojus 
apdovanojo fotoaparatais, taip pat fotoa
paratas įieiktas tolimiausio metimo laimė
tojui. Baudų mėtymo konkurso nugalėtojus 
apdovanojo LKAL krepšinio kamuoliais 

Gausių prizų ir dovanų susilaukta iš “R A 
DIOCENTRCT ‘ RESPUBLIKOS". "COCA
COLA"

Nenusiminkite tie vaikai ir jaunuoliai, ku
rie nežinojote ar pražiopsojote puikią gal 
imybę praleisti krepšinio pasaulyje".

Palangos vasaros krepšin io Stovvkja 
laukia JūsŲ rugpjūčio 12-22 dienomis I  

Tad neužmirškite:
"V irš  k re p š in io  im p e rijo s  n iekad  s 

nenusileidžia saulė
Visi, kurie susidomėjote antrąja stovyk 

los pamaina dėl informacijos kreipkitės tele 
fanu Kretingoje 8-256 5 25 53 iki 1996 
ta

1 l vandens, stiklinė aviečių, stiklinė 
žemuogių, stiklinė cukraus, vienos citrinos 
sultys, šaukštas bulvių krakmolo.

Uogas perrinkti, nuplauti, pertrinti per s i
etelį arba Išspausti. J gautas sultis išspausi! 
citriną.

Uogų likučius užpilti vandeniu, suberti 
cukrų. įdėli citrinos žieveles, užvirinti ir perk 
ošti. Nuovirą vėl užvirinti ir, jj maišant, su
pilti vandenyje iš leistą bulvių krakmolą 
Paskui supilti pertrinjų ar išspausiu uogų 
sultis ir ataušinti.

Kisielių patiekti taurėse. 'I
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