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Pavojingos m edžiagos n ež in ia  k ieno  
rankose

PABUVOJOME LATVIŲ 
FOLKLORO ŠVENTĖJE

Praėjusi antradienį (rugpjūčio 6 d.) savivaldy
bėje surengtoje spaudos konferencijoje Civiinės 
saugos sektoriaus vedėjas Antanas Badauga 
informavo apie nenaudojamų balionų vagystę 
iš "Nuklono” gamyklos. Gamyklos darbuotojai 
informavo policiją ir civilinės saugos tarnybą, kad 
iš sandėlio dingo 241 dujų balionas, tarp jų buvo 
ir tuščių. Keturių balionų turinys itin pavojingas: 
Monosilan savaime užsidega, o Fosfin argon 
yra nuodingos dujos.

Civilinės saugos tarnybos vadovas mano, 
kad vagims rūpėjo talpos, o ne jų turinys. Nau
joji "Nuklono" vadovybė, jo nuomone, rimtai žiūri 
j savo darbą, tačiau nėra konkretaus žmogaus, 
kuris atsakytų už nuodingų ar paveikių medžiagų 
saugojimą. Lietuvoje nėra šių medžiagų laikymą, 
transportavimą reglamentuojančių įstatymų, 
f  «tojai nėra įpareigoti apie jų buvimą informuoti 
civilinės saugos tarnybą; nėra nė civilinės 
saugos įstatymo ir informacijos apie pavojingas 
medžiagas gavimas priklauso nuo jų turėtojų 

i geros valios.
Civilinės saugos sektorius prašo miesto 

gyventojus, pamačiusius raudonos spalvos 
balionus su užrašu "Monosilan" arba pilkos spal
vos balionus su rusišku užrašu raudoname rom
be "Jad”, skubiai pranešti civilinės saugos spe
cialistams telefonu 431633.

Minėtos medžiagos anksčiau yra naudotos 
Nuklono” gamykloje technologiniams proces

ams, o jų likučiai, gamybai sustojus, privalo būti 
parduoti arba kitaip sutvarkyti.

Kam  lab iau  re ik ia  g lob o s  ir pa ram os?

Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Regina 
Musneckienė priminė, kad šiam skyriui suteikti 
jgaliojimai patikrinti paramos prašančių žmonių 
duomenų apie šeimos gyvenimo sąlygas teis- 

i ingumą, o radus, kad jie netikri, nemokėti so
cialinės pašalpos arba nutraukti jau skirtos pašal

to s  mokėjimą.

nukelta į 2 p.

Vasara - kelionių, naujų pažinčių metas. 
Puikią galimybę ne tik pakeliauti, bet ir pabu
voti nuostabioje folkloro šventėje Latvijos 
respublikoje, Aknistės mieste, turėjome 
mes, "ČiUtulio" klubo nariai. Mus į šventę 
pakvietė Aknistės vidurinės mokyklos folk
loro kolektyvas "Padite”. Šventės tema: 
"Vasara, rudens pradžia".

Rugpjūčio 3-osios rytą, įveikę pasienyje 
tykojusias kliūtis, pasiekėme Aknistę. Bu
vome nustebinti nuoširdžiu priėmimu, dėme
s iu  m um s, so č ia is  p ie tu m is . Po 
susipažinimo, drauge su visais šventės da
lyviais keliavome prie šaltinio, vykome į ne
to li e sa n č ią  G arsenės gyven v ie tę . 
Grožėjomės puikiais rūmais, kuriuose da
bar įsikūrusi Garsenės devynmetė mokyk
la, klausėmės šio krašto legendų, padavimų, 
aplankėme gražiausią gyvenvietės sodybą. 
Atsidėkodami sodybos šeimininkams su
dainavome lietuvišką dainą.

Fo lk lo ro  šve n tė  b a ig ė s i ko nce rtu - 
vakarone Aknistės miesto estradoje. Be 
mūsų, šioje šventėje dalyvavo 10 folkloro 
kolektyvų iš įvairių Latvijos vietų. įdomu, kad 
folkloriniuose kolektyvuose dalyvauja daug 
paauglių ir jaunuolių. Latvija pergyvena folk
loro pakilimą.

Džiaugiamės, kad galėjome paklausyti 
m e lod ingų  la tv iškų  da inų , p as im oky ti 
latviškų šokių, kurie labai panašūs į mūsišk
ius, prie liepsnojančio laužo pabendrauti su 
etnokultūros puoselėtojais ir suprasti, kad 
tokie susitikimai labai reikalingi ir naudingi. 
Manome, kad kitais metais mūsų mieste 
rengiamose folkloro šventėse dalyvaus ir 
svečiai iš Latvijos.

R. ŠEREIVIENĖ, R. MIKALAUSKAS 
Folkloro klubo “Čiutulis" vadovai 
Nuotr.: folk. ansamblis “Čiutulis".
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Socialinės rūpybos skyrius neturi teisės duoti 
pažymą, kad žmogus yra socialiai remtinas. Pir
ma, šis terminas niekur nėra apibrėžtas, antra, 
vieną mėnesj žmogus gali gyventi geriau, kitą - 
blogiau. Pažymų gali reikalauti komunalinio ūkio 
tarnybos, kai žmogui ketinama išjungti elektrą, 
kai yra didelis įsiskolinimas už butą. Skolos nep
anaikinamos, bet sankcijos socialiai remtiniems 
žmonėms netaikytinos. Socialinės rūpybos skyr
iaus vedėjos nuomone, įprasta gailėtis senų, li
gotų ir vienišų žmonių, bet kartais sunkiau verčia
si jaunos šeimos su mažais vaikais. 7-8 mili
jonai litų per metus skiriama šiauliečių pašal
poms (daugiausia nedidelėms - po 2-3 šimtus 
litų per mėnesį). Kartais kyla abejonių: gal nau
dingiau būtų tomis lėšomis padėti įsikibti į gyven
imą savo verslą pradedančioms šeimoms?

Vedėja kviečia paramos reikalingus žmones 
įvairiais klausimais kreiptis į socialinės rūpybos 
skyrių (Aušros alėja 29) arba į jo Dainų filialą 
(Lyros 13).

Problemų miestui sudarys Aukštelkės pen
sionato statuso keitimas. Jeigu tai bus įgyvend
inta, Šiaulių apskrityje bus trys psichoneurolog
iniai pensionatai ir nė vieno - bendro profilio. Šiuo 
metu jau 18 miestiečių laukia eilės apsigyventi 
Aukštelkės pensionate. Jau pats persikėlimas į 
globos įstaigą yra skaudus gyvenimo slenkstis, 
o ką bekalbėti apie išvykimą į kitą Lietuvos pa
kraštį? Keisčiausia, kad neįmanoma atrasti šios 
iniciatyvos autoriaus, nei su miesto, nei su ra
jono socialinės rūpybos darbuotojais nebuvo nei 
tartasi, nei konsultuotasi.

Vis dėlto sumanymas, kad ir abejotinas, gali 
būti įgyvendintas, todėl galvojama apie saviv
aldybės pensionato steigimą už miesto ribų, 
netoli Šiaulių. Tenka svarstyti ir naujų slaugos 
namų idėją. Juose galėtų apsigyventi savo bu
tus pardavę ar savivaldybės žiniai atidavę sene
liai. Metams baigiantis, ketinama šį klausimą 
svarstyti drauge su pensininkais, bažnyčios, 
apskrities administracijos atstovais.

Čia žmogų išklauso ir jam pataria

Ryšių su visuomene sektoriaus vedėja Vi
talija Pelenienė informavo, kad sektorius vasarą 
turėjo apie 200-300 lankytojų per mėnesį 
(birželio mėnesį įregistruota 180 klausimų, lie
pos - 250). Padaugėjo asmeninių prašymų. 
Žmonės prašo padėti išsiaiškinti santykius še
imoje, dalinasi kapus ir pan. Darbuotojai pagal 
išgales teikia juridinę ir psichologinę pagalbą.

Šios tarnybos vadovė dar kartą ragina visus 
miestiečius iš anksto gerai apgalvoti kiekvieno 
savo žingsnio, sprendimo pasekmes, kad, pvz., 
dovanoję ar įkeitę butą. neliktų be nieko; prašo 
butų savininkus nevengti registruoti nuomininkų. 
Registruotas nuomininkas nuosavybės teisių 
neįgyja, o neregistruotas, 6-7 metus išgyvenęs 
mieste, negali gauti kredito butui statytis.

Ryšių su visuomene tarnyba norėtų teikti 
daugiau informacijos verslo, butų keitimo klausi
mais, bet kol kas gali pasiūlyti lankytojams tik 
naujosios spaudos pluoštelį su skelbimais.

Vytautas LANDSBERGIS

Pastabos, kurias noriu išdėstyti, yra 
pagrįstos faktais ir pojūčiu, kurlink dalykai 
krypsta. Faktai - tai žinomos tarptautinės 
nuomonės ir paieškos, kurių tikslas yra 
surasti Baltijos valstybių saugumo formulę, 
išveng ian t v ien in te lio  tikro sprendimo, 
būtent, narystės Šiaurės Atlanto Sutarties 
Organizacijoje. Šią naują pagrindinę kryptį 
lydi pragmatiški atsiprašymai ir užuojauta 
“mažiems gražiems", kuriuos norima įtikin
ti: neva blogos naujienos - dar ne blogiau
sios. O iš čia, deja, randasi pojūtis, kad bl
ogos naujienos jau linkę virsti blogiausio
mis naujienomis.

Visa tai atsispindi dokumente ‘NATO 
plėtra ir Baltijos valstybės", kurį parengė 
RAND Corporation. Tai išties didelis darbas, 
kupinas informacijos apie įvykius ir nuosta
tas. Jis labai naudingas ir tuo, kas jame 
atspindėta gera, ir tuo, kas bloga. Jei doku
mentas yra teikiamas JAV valdžiai, belieka 
tikėtis, kad prezidento Clinton administraci
ja nesirems juo ištisai, nes ten yra dalykų, 
kurie kompromituotų demokratų adminis
traciją ne vien rinkimų metais.

Dvilypė pozicija
Oficiali NATO nuostata lig šiol buvo tokia: 

mes atviri visiems jums. Durys atviros, jūs

esate kviečiami. Tik įvykdykite mūsų reika
lavimus, įneškite savo įnašą, ir jūs jau viduj.

Bet štai dabar primenama taisyklė, pa
gal kurią NATO kviečia valstybes pasirink
tina i: tik tas, kurios domina organizaciją, 
nesvarbu ko norėtų besiprašančioji šalis.

"Mums jūsų nereikia", - toks liūdnas darb
davio ir samdomojo santykis, berods, jau 
juntamas tarp šeimininko - NATO ir narystės 
ieškančios, net raštišką pareiškimą įteiku
sios šalies - Lietuvos. Štai Lietuva įneša jau 
net gyvybės įnašą, siekdama visiškos 
narystės ir nuolat pareiškia, kad jos valsty
binis saugumas neturi pakaitalo, tik NATO. 
Tačiau juntame ir suvokiame, kad kai kuri
os NATO kraštų vyriausybės nesuvokia 
Baltijos jūros ypatingos strateginės reikš
mės ir tiesiog nenori naujų rūpesčių. Tai dar 
ne visai taip paprasta, kaip Stalino formulėj: 
"nėra žmogaus - nėra problemos". Bet ne 
veltui pasipylė daugybė naujų idėjų dėl Bal
tijos valstybių, kaip pakeisti patikimą NATO 
lietsargį į gležną atsisveikinimo nosinaitę.

Žymus ir išmintingas Danijos politikas 
šiomis dienomis tarė: "Mūsų patikimumas 
patiria galutinį išmėginimą". Mes pajėgiame 
suprasti, kad būsimų naujų narių statusas, 
viltys ir teisės, įvykdžius reikalavimus, gali 
vairuoti. Statusas gali krypti į vadinamą 
Norvegijos arba buvusios Rytų Vokietijos 
variantą, galbūt naujas narys su komunis
tine praeitimi turėtų apribotą veto teisę ir

panašiai. Tačiau teisė į  v iltį, kad tave nors 
gins ištikus tiesioginei karinei grėsmei, - 
tokia teisė negali būti atmesta, o viltis - su
naikinta.

Lietuva tai išgirstų kaip nuosprendį.
Kol klausimas tebėra svarstomas, Vaka

rai turėtų suvokti, kad neigiama išvada pa
keltų visų komunistinių, nusikaltėliškų ir im
perinių jėgų galvas, besišaipančias iš vaka
rietiškųjų demokratinių jėgų: štai kokie “jūsų" 
Vakarai! Tai skambėtų ir kaip skatinąs s ig%  
nalas visiems tiems Rytuose, kurie tebesva- 
joja atgaivinti panaujintą imperiją.

Palikimą ar nepatikima strategija
RAND analitikai formavo keletą "Baltijos 

strategijos” išeities nuostatų. Viena jų yra 
itin  ža lin ga  ir nep a tik im a  iš esm ės, 
pasakyčiau, tai Rusijos nuostata, jau jsk- 
verbta į  vakarietišką politinį mąstymą. Ji 
mirga inform acijos priem onėse, va ls ty
bininkų pareiškimuose, tad RAND čia nėra 
jokia  išimtis. Taip sakoma: "VakaraiAįfį\ 
pripažinti Rusijos teisėtą jautrumą ir s \  - 
bėti išaiškinti savo strategiją Rusijos vado
vams".

P irm iausia pažiūrėkime, kas bus tas 
te isėjas (Haga, Strasbūras, Maskva?), 
nustatantis, jog Rusija teisėtai stabdo ar be^ 
ga lo  a tidė lio ja  NATO p lė trą , kadang i \  
paveldėjo savitą imperinį jautrumą. O gal čia

kalbama apie teisėtą buvusio okupanto jau
trumą savo aukoms? Deja, atsiprašymo 
Baltijos šalys dar negirdėjo, tik Lietuva turi 
1991 m. sutartyje Rusijos pasirašytą sovi
etinės aneksijos pasmerkimą.

Antras dalykas, tai Vakarų be reikalo 
prisiimta pareiga kažką Rusijai "išaišK 
prieš praplečiant NATO geografiją, tuo p. Ju 
pripažinus Rusijai veto teisę. Galima nesu
prasti ir nepriimti jokių aiškinimų, ir NATO 
vis negalės būti plečiama. Juk jeigu norite g 
ką telefonu paaiškinti, linija turi veikti į abi » 
puses. Kitaip liksi amžinai kaltas dėl blogo 
telefono, kad kita pusė nesuprato. Panaši
ai dabar yra Europos taryboje. Didžiulis tele
fono ragelis laukia nesulaukia Rusijos at
sakymo, kodėl ši tęsia karą Čečėnijoje, ne
paiso įsipareigojimų. Bet Europos Taryba, 
nors nekaltina savęs dėl tokio kurčio tele
fono, o NATO jau pasirengusi kaltei, kad 
nesusikalbėjo.

Nepatikima Vakarų strategija atsispindi 
ir tokiuose Baltijos saugumo problemos 
nusakymuose, neva šis klausimas galįs 
"užnuodyti" arba pažeisti" JAV-Rusijos san
tykius ir "paže is ti p riv ileg iju o to s  p a rt
nerystės” tarp  NATO ir Rusijos kūrimo 
pastangas" (iš RAND dokumento).

1990 metais Vašingtonas bent perspė
davo, kad sovietų agresija prieš Lietuvą

nuke lta į 10pJĮ^

NATO IR LIETUVA
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NUSIKALTIMAI
Kontrabandinis spiritas ir pistoletas

PAKRUOJIS. Praėjusi savaitgali Šiaulių 
miesto ekonominės policijos pareigūnai su
laikė du Pakruojo ir vieną Žeimelio gyven
tojus, kurie j Šiaulius buvo atvežę parduoti 

, daugiau kaip toną kontrabandinio spirito.
Sulaikytųjų namuose padarytos kratos, 

l iškelta baudžiamoji byla. Šj mėnesį miesto 
į f  . Ekonominės policijos pareigūnai gyventojų

kratą ginklas buvo rastas E. Norvilo namu
ose, po lova.

Skaudi avarija
ŠIAULIŲ RAJ. Rugpjūčio 4 d. apie 3 val. 

nakties Kairiuose (Šiaulių raj.) automobilis 
"Kamaz", vairuojamas Šiaulių miesto gyven
tojo A. Parapinavičiaus, užvažiavo ant Kairių 
miestelio gyventojų septyniolikmečio Tado 
S onga ilos  ir  p en k io likm e tės  Astos 
Žilinskaitės. Mergina ir vaikinas naktį ėjo

žmonių, dirbančių žemės ūkio darbus, o 
Vilniuje jau paskiepyta apie 80 šios srities 
darbuotojų.

Dabar atostogų metas, tad laukuose bei 
miškuose dirbantys žmonės Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Panevėžyje bei Š iauliuose 
įsikūrusiuose visuomenės sveikatos centru
ose masiškai bus skiepijami nuo rugsėjo 1 
d.

Paskiepyti žemės ūkio darbuotojai kitam 
vasaros sezonui jau visiškai įgis imunitetą

namuose aptiko jau daugiau kaip 6 tonas 
kontrabandinio spirito. įtariamieji Pakruojo 
miesto gyventojas Egidijus Norvilas, Ričar
das Bulis iš Žeimelio, o taip pat pakruojietis 
Dainius Norkevičius buvo sulaikyti praėjusį 

jDęnktadienį netoli Šiaulių ir Pakruojo rajonų 
jB ^os. Automobilyje buvo penkios plastmas
inės statinės, kurių keikvienoje po 208 litrus 
spirito. Apie šį spiritą Ekonominės policijos 
pareigūnai informacijos turėjo seniau ir 
laukė patogios progos. Vienas iš sulaikytųjų 
policininkams paaiškino, kad spiritą jam 

i  buvo atvežęs kažkoks latvis, prašęs šį spir
itą pasaugoti, o gal ir parduoti, jei atsiras 
pirkėjas. Ekonominės policijos pareigūnai 
sakė, jog spiritas galėjo būti parduotas po 
11,70 Lt už litrą. Statinės su spiritu iš kon
trabandininkų atimtos ir laikomos policijoje, 
paskirta ekspertizė.

Policijos operacijos metu pas B. Bulį buvo 
; leidimas pistoletui TT laikyti. Darant

važiuojamąja gatvės dalimi. T Sungaila nuo 
sunkių sužalojimų ligoninėje mirė. Nukentė
jusioji A. Žilinskaitė buvo komos būklėje, 
įvykis tiriamas.

KITI ĮVYKIAI
Žemdirbiai bus skiepijami nuo 

erkinio encefalilo
VILNIUS (BNS). Nuo rugsėjo mėnesio 

bus skiepijami žemės ūkio darbuotojai nuo 
erkinio encefalito ir Laimo ligos.

Vyriausybės nutarimu leista skirti 80 
tūkst. Lt Valstybinės žemėtvarkos ir geodez
ijos tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos 
ampulėms nuo erkinio encefalito įsigyti.

Valstybinio žemėtvarkos instituto direk
toriaus pavaduotojas Romualdas Survila 
sakė, kad planuojama paskiepyti apie 500

prieš erkių sukeliamas ligas.
Kad žmogus įgautų  im unitetą, reikia 

skiepytis 3 kartus. Viena ampulė kainuoja 
46,6 Lt, o skiepijimas - 3 Lt. Lėšos šioms 
ampulėms įsigyti skiriamos iš žemės refor
mos fondo, o skiepijimo eigą koordinuos 
Respublikinis imunoprofilaktikos centras.

Rinkimai žada būti įdomūs
TELŠIAI. Rinkimai Telšiuose žada būti 

įdomūs. Konservatoriai šmeižtą, išpuolius 
yra pasirengę atremti ramiai dirbdami. Poli
tiniai oponentai būtinai pasinaudos tuo, kad 
Telšių nepriklausomas laikraštis “Žemaitijos 
aidas" nustojo ėjęs, o kito vietos laikraščio 
konservatoriai, krikščionys demokratai, poli
tiniai kaliniai neturi. Tačiau agitacijai jie žada 
naudoti kitas priemones.

Parengė Vida SIMONAITIENĖ

BAUDŽIAMOJI BYLA 
NEPILNAMEČIAMS TVIRKINTOJAMS

P olic ijo je  u žreg is truo ti dvie jų  nepil- 
| namečių 9 ir 11 metų vaikų tėvų pareiški

mai. Vaikai, rugpjūčio 1 d. žaidę apleistose 
i statybose, esančiose Žemaitės gatvėje, 
keturių vyresnių paauglių buvo ne tik sumuš- 

1 ti, bet ir bandomi išžaginti. Dėl tvirkinimo ir 
, chuliganizmo Šiaulių m. apylinkės proku
ratūroje iškelta baudžiamoji byla. Įtariamie- 

I ji - tai 15 ir 13 metų broliai Nerijus ir De
im antas B urkauskia i, 16-metis Valteris 

i Abrazevič ius. Vaikai parėjo  namo su 

draskytais drabužiais, išteplioti išmatomis, 
apšlapinti. Pradžioje jie buvo sumušti. Polici
joje broliai Burkauskiai žinomi jau senokai. 
Vyresnysis Nerijus įtariamas padaręs 11 
vagysčių, o Deimantas - 3. Dažniausiai va
giliauja parduotuvėse. Kartais vogdavo su 
16-mečiu Valteriu Ambrazevičiumi. Išveng
ti atsakom ybės už nusika ltim us šiems 
paaugliams iki šioj pavykdavo, nes jie dar 
neturėjo 14 metų. Šiuo metu, jei bus surinkta 
pakankamai įrodymų, tik 13-metis Deiman
tas gali išvengti atpildo. Kaltinimai buvo 
pareikšti šią savaitę.

VĖL LINAS JUČAS!
Liepos 5 dieną, maždaug 17.20 val. 

Vilniaus centre, šalia Sereikiškių parko, be
siskelbiantis jauniausiu ir daugiausia leidinių 
redaguojančiu vyr. redaktoriumi šalyje Linas 
Jučas padarė avariją. Vidaus reikalų minis
terijos link juodos spalvos automobiliu” Ford 
Probe" važiuojantis redaktorius trenkėsi į 
pilkos spalvos "Audi 100". įlenktas pastaro
jo automobilio galinis buferis ir bagažinės 
dangtis. Padaryta žala sudaro maždaug 100 
JAV dolerių.

PER SAVAITĖ UŽPULTI DU TAKSISTAI
Liepos 30-osios naktį, apie 4 val. trys 

kaukėti vyriškiai užpuolė UAB "Ridvija" tak
si vairuotoją 32 m. Rolandą Kliopkiną. Iš 
užpultojo pagrobta 120 Lt. Automobilio “Audi

100” atimti nepavyko. Vairuotojas užpultas 
tuo metu, kai ruošėsi duoti grąžą maždaug 
30 m. keleiviui, įsėdusiam į automobilį prie 
turgavie tės ir paprašiusiam  nuvežti iki 
Akacijų gatvės. Ieškodamas grąžos, pa
kėlęs galvą vairuotojas pamatė tris kaukė
tus vyriškius. Vienas jų, išdaužęs automo
bilio durelių stiklą, bandė vairuotoją iš auto
mobilio ištraukti. Grumtynių metu R. Kliop- 
kinas vis dėlto spėjo pasinaudoti racija ir 
p ra ne š ti apie  užpuolim ą. B ėgdam as 
pasiėmė "Audi" raktelius, iš artim iausio 
namo paskambino policijai.

į  įvykio vietą atskubėję policininkai ir vi
enas taksisto kolega plėšikų, pagrobusių tik 
pinigus, nerado. Manoma, kad šią pasalą 
galė jo surengti taksi iki Akacijų gatvės 
važiavęs keleivis. Šiaulių VPK tardymo 
skyriuje iškelta baudžiamoji byla.

Liepos paskutinę savaitą tai jau antras 
taksi vairuotojo užpuolimas Šiauliuose. Lie
pos 25 d. apie pusę devynių vakaro į Rėky- 
vos policijos nuovadą kreipėsi 42 m. UAB 
karališkasis vežėjas" vairuotojas Alfredas 

Rozinbergas. įsodinęs keleivį, paprašiusį 
nuvežti į Šiaulių rajono Lingailių kaimą, jis 
buvo užpultas ir sužeistas peiliu į kaklą. 
Policija netruko sulaikyti neturintį nuolatinės 
gyvenam osios v ie tos 4p-m etį R im antą 
Bogdanskj. Nusikaltėliui Šiaulių r. policijos 
komisariate iškelta baudžiamoji byla.

Parengė Vida SIMONAITIENĖ
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ŠVENTĖ GEROS VALIOS ŽMONĖMS
Leonija MALAKAUSKIENĖ

Šio renginio laikas pasirinktas ūkiškai: 
šienas jau sudorotas, daržai nuravėti, o ru
giapjūtė ir bulviakasis - dar prieš akis. Pir
masis rugpjūčio savaitgalis. Šeštoji visos Li
etuvos nepriklausomybės gynėjų šventė 
prie maironio apdainuotos Dubysos po visų 
mūsų Tėvynės dangum.

Manau, kad daugelis laikraščio skaitytojų 
bent kartą yra šioje šventėje buvę, bent vi
eną iš didžiųjų baltųjų vėliavų gali laikyti 
sava. Nepriklausomybės gynėjais vadinami 
pokario partizanai, politiniai kaliniai ir trem
tiniai, priverstiniai emigrantai ir iš Lietuvos, 
ir iš gimtųjų namų, Sausio 13-osios jvykių 
dalyviai, ir, - o tai be galo svarbu! - jauniau
sioji karta, nuo Molavėnų piliakalnio, kur 
spėjama buvus legendinius Pilėnus, nuo 
Maironio gimtųjų Bernotų, nuo kūlgrindos 
ties Spąstų kalva atnešusi atminimo ugnj, 
kuri buvo uždegta prie paminklo Lietuvos 
kankiniams Ariogalos kapinėse. Šventės 
dalyviai prie šio paminklo padėjo gėlių, ty
los minute, o kareiviai ginklu pagerbė visų 
laikų kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą. 
Mons. Alfonso Svarisnko paraginti, trumpa 
malda kreipėsi j  šv. Kazimierą, prašydami 
jo paramos tolimesniame žygyje j visišką ir 
nesugriaunamą mūsų Tėvynės laisvę ir ne
priklausomybę.

Panaši susikaupimo valandėlė buvo.kit- 
ame Ariogalos kapinių pakraštyje prie Vy
tauto Smitriaus suprojektuotos ir iš lauko 
akmenų pastatytos Partizanų koplytėlės, 
kurios viduje šlifuotose plokštėse jrašyti visų 
Raseinių rajone žuvusių partizanų vardai.

Bažnyčio je, pradėdam as šv. Mišias, 
kurias koncelebravo drauge su Šiluvos ir 
Ariogalos klebonais, mons. A. Svarinskas 
kvietė melstis už žuvusiuosius, apmąstyti 
savo kelią, prašyti Dievo palaimos einanti
ems ir vedantiems.

Pamokslo metu mons. Alfonsas Svarin
skas prisiminė jam daromus priekaištus, kad 
per daug politikuojąs, bet ir vėl negalėjo 
atitrūkti nuo aktualių mūsų dienų problemų. 
Jis atkreipė dėmesj į šv. Mišių skaitinius: j 
karaliaus Saliamono prašymą, kad Dievas 
suteiktų jam išminties valdyti savo kraštą, ir 
Evangelijoje minimą užkastą lobj. Mūsų lo
bis - Jėzus Kristus. Ne veltui ir metus skaiči
uojame: prieš Kristų ir po jo gimimo. Bolše
vikai, tuos pačius Kristaus laikus pavadinę 
naująja era, 50 metų kūrė pasaulj be Dievo 
ir sukūrė pragarą. Prisiminęs šių dienų eko
nomines, moralines ir politines grėsmes Li
etuvai, pamokslininkas ragino kiekvieną 
vakarą po sąžinės sąskaitos dar klausti 
savęs: 'Ar aš buvau lietuvis? Ar aš buvau 
katalikas?"

Šventės programoje jis irgi pasigedo is
torikų ir politikų žodžio, kvietė mažiau šok
inėti, o daugiau dirbti, priminė, kad rudenj 
mūsų laukia antrasis Žalgiris: arba laimėsim, 
arba žūsim, t. y. šimtą metų vėl būsim Rusi
jos provincija.

Gaila, kad šio turiningo pamokslo ir šv. 
Mišių negirdėjo j bažnyčią netilpę šventės 
dalyviai, kurie stovinėjo ir sėdinėjo švento
riuje ir aplink jj. Jiems pamaldų laikas tikrai 
prailgo, todėl ne tik numatytu maršrutu, bet 
ir visais takais takeliais ėmė leistis j slėnj ir 
jau iš ten pasitiko su vėliavomis ir maršu 
žygiuojantį pagrindinį būrį.

Septyni politinių kalinių ir tremtinių cho
rai užėmė vietas estradoje, o visi kiti sveči
ai rinkosi sau vietą slėnio vejoje prie stalelių 
su lauknešėliais. Rengėjai su rėmėjais pa
sirūpino, kad šiemet nereikėtų sėdėti ant 
šalto akmens. Raseinių miškų urėdija so
cialiai remtiniems žmonėms skirtas malkas 
supjaustė į  dailias trinkeles, žemaitiškai 
vadinamas kaladėmis. Tos kaladžikės ir 
buvo panaudotos staliukams ir suoliukams, 
o dalyviai galėjo juos susikomponuoti pa
gal savo poreikius. Partizanams jos galėjo 
priminti pusryčius miške ant kelmo, o trem
tiniams - vargo vakarienę prie Jenisiejaus. 
Kiekvieną stalelį puošė dainų dainose minė
tas ramunės žiedas, gardžiai kvepėjo akių 
negraužiantys Tėvynės dūmai nuo mažų 
kilnojamų lauželių abipus pagrindinio tako 
per veją.

Šventės dalyvius pasveikino LPKTS 
prezidentas Balys Gajauskas ir Raseinių 
vicemeras Alfonsas Mačiukevičius, Šilutės 
aviacijos eskadrilės majoras Aleksas Kara- 
lavičius kalbėjo apie laimę dalintis prisimin

imais, kalbėtis apie rūpesčius, svajoti apie 
ateitį ir džiaugsmą eteryje taip pat girdėti li
etuvių kalbą. Jis priminė, kad Vilniuje š ią ^ ,  
dieną švenčiamos Stepono Dariaus 100- y 
osios gimimo metinės.

Lietuvos miestų merų vardu kalbėjo Alis 
Vidūnas iš Vilniaus. Keturkampės durtuvų 
skylės kaukolėse ir viela ant Tuskulėnuose 
iškasamų žmonių palaikų kaklų jsakmiai įpa
reigoja ne tik  pasta tyti jiem s atm inim o 
paminklą, bet suvienyti visas jėgas, kad to 
daugiau nebūtų: "Būkite ilgai gyvi ir sveiki 
savo vaikams ir anūkams!" - linkėjo A. Vidū
nas žilagalviams pasipriešinimo dalyviams.

Nepavargstančiam Lietuvos atgim imo 
videometraštininkui Albinui Kentrai paa<T& 
liūs, šventės dalyviai vieningai priėmė’! ^  
zoliuciją dėl jvykių Čečėnijoje, adresuotą 
Jungtinių Tautų organizacijai ir didžiųjų val
stybių vadovam s, rag inančią  nutraukti 
n uo la id ž iav im ą  R usijos F e de ra c ijo s  
atžvilgiu, ir dėl Vilniaus krašto gyventojų y 
ga lim ybės m o ky tis  lie tu v ių  ka lbos, 
adresuotą Lietuvos Prezidentui, Seimui ir 
Vyriausybei.

Koncertavo Jurbarko tremtinių choras 
“Versmė” (vad. - Marija Tautkuvienė), poli
tinių kalinių ir tremtinių chorai iš Kalvarijos 
(vad. - Edmantas Rėpus), iš Jonavos (vad.
- Vladas Šiukšta) ir Klaipėdos (vad. - Vy
tautas Zaikauskas). Jungtiniam chorui di
rigavo šventės režisierius ir meno vadovas 
raseiniškis Antanas Vizbaras, grojo Kauno 
Atskirojo jėgerių batalino orkestras, vado
vaujamas kapitono Anatolijaus Raikovo.

Loterijos laimėjimai tą dieną į  slėnio veją 
ir padubysių krūmus bei dilgynes krito f ' - 

v . /
nukelta i 8 p.
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PIRMADIENIS, 08.12
| 8.30-18.25 Deutsche Welle programa (PAL

r  sistemoje) 18.25 Programa 18.30 Amerik
iečių serialas 'Taip sukasi pasaulis" (706) 
19.30 Motociklų žiedinių lenktynių pasaulio 
čempionatas. Europos Grand Prix 20.30 
Italų serialas "Manuela" (238) (rusų k.) 21.00 
Amerikiečių serialas ‘Taip sukasi pasaulis" 

| (707) 21.55 Baltijos naujienos 22.00 Anglų
detektyvinis serialas "Nesugalvotos istori
jos” . "Kelias j dangų" ('The Way Up To Heav
en") R ež.Simon Langton.V aid ina:Julie  

1 Harris,Roland Culver 22.30 Rytų kovos 
menas - BUSHIDO (30) 23.30 Muzikinė-in- 
formacinė laida "Gintarinė nata” 24.00-8.30 

I CNN programa (PAL sistemoje)

A n t r a d i e n i s ,  o s .13
8.30-18.25 Deutsche Welle programa (PAL 
sistemoje) 18.25 Programa 18.30 Amerik
iečių serialas "Taip sukasi pasaulis”(707) 
19.30 Muzikinė-informacinė laida "Gintarinė

L nata" 20.00 Čempionų pasaulis. "Snie
glentės Švedijoje” 20.30 Italų serialas “Man- 

I uela" (239) (rusų k.) 21.00 Amerikiečių se-
| rialas “Taip sukasi pasaulis"(708) 21.55

Baltijos naujienos 22.00 Vaidybinis filmas.
I "Policininko žodis" ("Parole de Flic"). Detek

tyvas Prancūzija. Rež. Jose Pinheiro Vaid- 
I ina: Alain Delon, Jacques Perrin, Fiona Ge- 

lin 23.40 Čempionų pasaulis."Snieglentės 
j Suomijoje" 0.10-8.30 CNN programa (PAL 
| sistemoje)

i TREČIADIENIS, 08.14
8.30-18.25 Deutsche Welle programa (PAL 

I sistemoje) 18.25 Programa 18.30 Amerik
iečių serialas Taip sukasi pasaulis" (708)

I 19.30 Sporto sensacijos 20.00 Sveikatos 
| |  )kaina.Hospiso idėja 20.20 Porsche.Pasaulio 

'  čempionato apžvalga. Vokietija 20.30 Italų 
i serialas "Manuela" (240) (rusų k.) 21.00 

Amerikiečių serialas “Taip sukasi pasau- 
lis”(709) 21.55 Baltijos naujienos 22.00 Va
landa su Raimundu Rajecku 23.00 “Už ka
mpo..." Senų anekdotų devintukas Laidos 

I autorius ir vedėjas R.Bingelis 23.30 Čem
pionų pasaulis."S nieg lentės Š ved ijo je ”

I 24.00-8.30 CNN programa (Pal sistemoje)

KETVIRTADIENIS, 08.15
i 8.30-18.25 Deutsche Welle programa (PAL 

sistemoje) 18.25 Programa 18.30 Amerik- 
I iečių serialas "Taip sukasi pasaulis" (709)

19.30 NBA: Žvilgsnis iš arčiau 20.00 Kvai- 
I lybių pasaulis 20.30 Italų serialas “Manue- 
| la" (241) (rusų k.) 21.00 Amerikiečių seri

alas “Taip sukasi pasaulis" (710) 21.55 Bal- 
I tijos naujienos 22.00 Vaidybinis filmas."BIX" 

Italija, 1991 .Rež.Pupi Avati Vaidina.Bryant 
1 Weeks,Emile Levisetti.Mark Coliver 23.55 
I Erotika."Nashvill’ io merginos" (1) 0.25-8.30 
j CNN programa (PAL sistemoje)

PENKTADIENIS, 08.16
I 8.30-18.25 Deutsche Welle programa (PAL

sistemoje) 18.25 Programa 18.30 Amerik
iečių serialas “Taip sukasi pasaulis" (710)
19.30 Sporto sensacijos 20.00 "Už kampo... " 
Senų anekdotų devintukas Laidos autorius 
ir vedėjas R.Bingelis 20.30 Italų serialas 
"Manuela" (242) (rusų k.) 21 .00 Amerikiečių 
serialas "Taip sukasi pasaulis" (711) 21.55 
Baltijos naujienos 22.00 Vaidybinis filmas 
"Žaidimo pabaiga" ("End Of The Game"). 
Detektyvas Vokietija-ltalija, 1976. Rež. Max
imilian Scell Vaidina:Jon Voight,Jacqueline 
B isse t,Martin Ritt, Robert Shaw 23.45 
Erotika."Nashvill’ io merginos (2) 0.15-8.30 
CNN programa (PAL sistemoje)

ŠEŠTADIENIS, 08.17
8.30-16.30 Deutsche Welle programa (PAL 
s is te m o je ) 16.30 V aidyb in is  film as 
vaikams."Dviejų meškiukų nuotykiai". “Kartą 
gyveno berniukas ir mergaitė" (2 dalis) 17.00 
Amerikiečių serialas "Taip sukasi pasaulis" 
(711) 18.00 Muzikinė-informacinė laida Gin
tarinė nata" 18.30 Valanda su Raimundu 
Rajecku 19.30 NBA. Žvilgsnis iš arčiau!
20.00 Vaidybinis filmas iš ciklo “Žingsnis 
anapus". “Žinoti pabaigą”, "Mirusi namų da
lis” 21.00 Amerikiečių serialas "Taip sukasi 
pasaulis" (712) 22.00 Vaidybinis filmas “Pik
toji Dvasia" ("Incubus") JAV, 1982. Rež. 
John Hough Vaidina: John Cassavetes, 
Kerrie Keane, Helen Hughes, Erin Glannery, 
John Ireland 23.35 Erotika “Kovojančios 
merginos" (2) 0.05-8.30 CNN programa 
(PAL sistemoje)

SEKMADIENIS, 08.18
8.30-16.30 Deutsche Welle programa (PAL 
s is te m o je ) 16.30 Vaikų sa va itg a lis  
“Ei, vaikučiai, su rimtėkim!" 17.00 Amerikiečių 
serialas “Taip sukasi pasaulis" (712) 18.00 
Religijos laida. Žingsniai 18.30 Čempionų 
pasaulis."Snieglentės Norvegijoje" 19.00 
Kvailybių pasaulis 19.30 LKL apžvalga
20.00 Vaidybinis filmas iš ciklo “Žingsnis 
anapus". "Spąsta i","S kra jo to jas" 21.00 
Amerikiečių serialas “Taip sukasi pasaulis" 
(713) 22.00 Anglų detektyvinis serialas 
"Nesugalvotos istorijos" "Paaukotas ėriukas" 
("Lam b To The S la ug h te r”) Rež.John 
Davies. Vaidina: Susan G eorge, Brian 
Blessed 22.30 Kinas-mano meilė. Vaidybi
nis filmas. “Kabirijos naktys" ("Cabiria") Ital
ija, 1957. Rež. Federico Fellini Vaidina: Giuli- 
etta Masina,Francois Perier,Franca Marzi, 
Darian Gray 0.25-8.30 CNN programa (PAL 
sistemoje)

L N K  T V

PIRMADIENIS, 08 12
7.25 Program a. 7 .30  Ryto ratas. 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 “Be namų negerai...", 
581, 582, 16.15 Programa. 16.20 “...priešt- 
arauk(". Diskusijų laida. 17.20 TAIP.NE. TV 
žaidimas. 18.10 "Kalavijo riteris” Animaci
nis serialas. 18.35 "Be namų negerai...", 
581, 582 s. 19.25 Teleparduotuvė.. 19.30 
"Kruvinajam sekmadieniui atminti..." 20.00

Ž in ios. 20.25  Benny H illo  šou. 21.00 
"Atogrąžų karštis", 43 s. 22.00 Tangomani- 
ja. 22.25 “Trys su puse." Dzūkai Lietuvai.
23.00 Žinios. 23.15 "Dviračio šou”. Humoro 
laida. 23.45 Nakčia. "Karas su mafija" Dok. 
serialas. 0.35 "Povandeninės kelionės. Do
kumentinis serialas.

ANTRADIENIS, 08 13
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas. 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 "Be namų negerai...’
, 583 , 584 s. 16.15 Programa. 16.20 
Atogrąžų karštis. 17.10 Holivudo žinios.
17.40 “Pasimatymas". TV žaidimas. 18.10 
"Kalavijo riteris". Animacinis serialas. 18.35 
"Be namų negerai...’. 583. 584 s. 19.25 
Teleparduotuvė. 19.30 "Pragiedruliai". Pub
licistinė- poleminė laida. 20.00 Žinios. 20.25 
"Benny Hillo šou". Anglų humoro laida.
21.00 “Atogrąžų karštis", 44 s. 22.00 "...pri
eštarauk!" Diskusijų šou.Tiesioginė laida.
23.00 Žinios. 23.15 “Komiškos istorijos". 
Humoro serialas. 23.45 Nakčia. “Karas su 
mafija" Dok. serialas. 0.35 "Povandeninės 
kelionės" Dokumentinis serialas.

TREČIADIENIS, 08 14
7.25 Program a. 7.30 Ryto ra tas 9.00 
Teleparduotuvė 9.05 "Be namų negerai....", 
585, 586 s. 16.15 P rogram a. 16.20 
“Atogrąžų karštis” . 17.20 Tangomanija.
17.40 "Šou bulvaras". Humoro laida. 18.10 
"Kalavijo riteris" Animacinis serialas. 18.35 
"Be namų negerai...’, 585, 586 s. 19.25 
Teleparduotuvė. 19.30 2 x 8 . 20.00 Žinios.
20.25 “Pasimatymas". TV žaidimas. 21.00 
"Atogrąžų karštis", 45 s. JAV serialas. 22.00 
“Tarybinės kronikos". Laida apie praetj.
23.00 Žinios. 23.15 "Adamsų šeima". JAV 
humoro serialas. 23.45 Nakčia. ’Karas su 
mafija" Dok. serialas. 0.35 “ Povandeninės 
kelionės”. Dokumentinis serialas

KETVIRTADIENIS, 08 15
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas. 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 “Be namų negerai....’’ 
, 587, 588 s. 16.15 P rogram a. 16.20 
“Atogrąžų karštis". 17.20 Holivudo žinios.
17.50 V iskas( 18.10 "K a lav ijo  
riteris".Animacinis serialas 18.35 “Be namų 
negerai...", 587,588 s. 19.25 Teleparduotu
vė. 19.30 "Kitokia nuomonė". LSDP laida.
20.00 Žinios. 20.25 Šou bulvaras. Humoro 
laida. 21.00 "Atogrąžų karštis" 46 s. 22.00 
"Dar ne vakaras". TV žaidimas. 23.00 Žinios 
23.15 “Benny Hillo šou". Anglų humoro lai
da. 23.45 Nakčia. “Karas su mafija". Doku
mentinis serialas. 0.35 “Povandeninės ke
lionės" Dokumentinis serialas.

PENKTADIENIS, 08 16
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas. 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 “Be namų negerai...”, 
589 ,590  s. 16.15 P rogram a. 16.20 
"Atogrąžų karštis’ . 17.20 “Tarybinės kroni
kos". Laida apie praeitj. 18.10 “Kalavijo rit
eris" Animacinis serialas. 18.35 "Be namų 
negerai...”, 589, 590 s. 19.25 Teleparduo
tuvė. 19.30 "Tauro ragas". Laida apie
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medžioklę. 20.00 Žinios. 20.25 Radijo šou. 
Hum oro la ida. 21.00  "TAIP.NE". TV 
žaidimas. 21.55 "Policijos komisarė", 17s. 
Vokiečių detektyvinis serialas, 1994 m. 
22.50 "Viskas(" 23.10 "Aistros". Prancūzų 
erotinis žurnalas. 23.35 "Concert Of Hope", 
2 d. Iš ciklo "Roko legendos". 0.25 “Sirenos". 
JAV serialas. 1.15 “Daktare šen, daktare 
ten". Australų humoro serialas.

ŠEŠTADIENIS, 08 17
8.55 Programa. 9.00 Ryto Ratas. 10.30 
Gero apetito! 11.00 "Keturi ratai" 11.25 "Dar 
ne vakaras". TV žaidimas. 12.15 "Šou bul
varas". Humoro laida. 12.45 "Kontaktas". TV 
žurnalas. 13.15 Išlikimas". Anglų dok.f. apie 
gamtą. 13.40 “Pasimatymas". TV žaidimas.
14.10 "Tangomanija". 14.40 Baltojo katino 
svetainė. 15.15 Kibir Tele Vibir. “Sapnų a k
muo" "Denveris-paskutinysis dinozauras".
16.30 "Beverly Hills, 90210". JAV serialas
17.30 "Turtuolė". Anglų serialas (kart.),
18.30 "Gyvenimo smulkmenos". Analų se
rialas. 19.30 “Holivudo žinios'. 20.00 Žinios.
20.25 "Vilnius 96". VI tarptautinis pop dainų 
atlikėjų konkursas. 22.25 "Policijos komis
arė", 18 s. Vokiečių detektyvinis serialas, 
1994 m. 23.20 "Venera". Prancūzų erotinis 
žurnalas. 23.00 "Plikis" JAV humoroerialas. 
0.10 "Sirenos’ . JAV serialas.

SEKMADIENIS, 08 18
8.55 Programa. 9.00 Animaciniai filmai.
11.00 "Š e š tad ie n io  p oka lb ia i. 11.50 
“TAIP.NE". TV ža id im as. 12.45 
“ ...prieštarauk("Diskusijų šou. 13.45 “2 x8"
14.15 "Viskas(" 14.40 "Trys su puse”. 15.15 
Kibir Tele Vibir. "Robinzonas Zukro", "Den
veris - paskutinysis dinozauras". 16.00 “Bev
erly Hills, 90210". JAV serialas 17.30 "Tur
tuolė". Anglų serialas (kart.) 18.30 ‘ Dangišk
ieji migdolai". Anglų serialas. 19.30 Holivu
do žinios. 20.00 Žinios. 20.25 VRS kamera.
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 12
7.00 “Labas rytas". 18.55 Programa. 19.00 
Žinios. 19.10Žinios (rusų k.). 19.20 "Vizijos 
ir tikrovė”. Baroko kelias. 20.05 “01... 02... 
03..." 20.30 Panorama. 21.05 Sporto studi
ja. 21.15 Prancūzų kino vakaras. Vaid.f. 
"Šaltinių Manona”. Rež. M.Panjolis. 23.10 
TV anonsas. 23.15 Vakaro žinios.

ANTRADIENIS, 08 13
7.00 “Labas rytas". 9.05 "01... 02... 03..." (su 
vertimu j gestų k.). 18.55 Programa. 19.00 
Žinios. 19.10 Laida lenkų k. 19.20 Laida 
vaikams. F. "Gyveno kartą žiurkėnas". 19.50 
"Tavo laikas". Apie misijas egzotiškuose 
k raštuose . 20.15 Kata likų  bažnyč ios 
naujienos. 20.30 Panorama. 21.05 Sporto 
stud ija . 21.15  Kanadiečių TV seria las 
"Pavyk vaivorykštę". 2 s. 22.00 “Ženklai". 
Kultūros žurnalas. 22.30 B liuzo naktis 
Žemaitijoje, jrašai iš festivalio "Varnių bliu

zas-96". 23.05 TV anonsas. 23.10 Vakaro 
žinios.

TREČIADIENIS, 08 14
7.00 “Labas rytas". 18.55 Programa. 19.00 
Žinios. 19.10 Žinios (rusų k.). 19.20 TV an
onsas. 19.25 Laida vaikams. “Katino Go- 
gencolerio sapnai ir kelionės". 19.50 Laida 
moksleiviams "Gimnazistai". 20.30 Panora
ma. 21.05 Sporto studija. 21.15 Loterija 
"P e rla s". 21.20  Vaid.f. "UCAS". Rež. 
Dž.Slūzeris. 22.55 TV anonsas. 23.00 Vaka
ro žinios.

KETVIRTADIENIS, 08 15
7.00 "Labas rytas”. 18.55 Programa. 19.00 
Žinios. 19.10 Žinios (rusų k.). 19.20 TV 
žaidimas “Milijonierius". 19.35 "Krikščionio 
žodis” . 19.00 TV anonsas. 19.45 “TV artelė". 
Žurnalas rusų k. 20.30 Panorama. 21.05 
Sporto studija. 21.15 Dailės žurnalas "Galer
ija". 22.00 "Europa šou". 22.30 Indija ties 
amžių sandūra. Aut. R.Žilinskas. 23.00 TV 
anonsas. 23.05 Vakaro žinios.

PENKTADIENIS, 08 16
7.00 "Labas rytas". 18.55 Programa. 19.00 
Žinios. 19.10 Žinios (rusų k.). 19.20 TV an
onsas. 19.25 "Mūsų miesteliai". Panemunis.
20.30 Panorama. 21.05 Sporto studija. 
21.15 “Nerijai" - 25-eri. Svečių koncertas. 
Dalyvauja  V.Kernagis, R.M orozovaitė, 
R.Dambrauskas, Klaipėdos šokių kolekty
vas “Žuvėdra", A.Orlauskas, grupė "Parkas", 
Ž.Meškauskaitė, grupės Studija" ir “Jonis".
22.00 "Laisvės alėja". 22.20 TV anonsas.
22.25 Muzikinis f. "Dainuoja Gražina Apap- 
navičiūtė”. 23.10 Vakaro žinios.

ŠEŠTADIENIS, 08 17
8.00 "Labas rytas". 10.00 “Sodų kraitė".
10.30 "Šarka". * Juodvarnis. ’  Praktiniai 
patarimai. 11.00 "Mūsų kalba". 11.30 Svei
ka, Prancūzija. Bonjour la France. 12.00 TV 
anonsas. 12.05 Pasaulio sportas. Pasaulio 
galiūnų taurė. 13.00 Šachmatų klubas.
13.10 Australų TV serialas vaikams "Das- 
tis”. 9 s, 13.35 Dok.f. “Laiškas butelyje". Rež. 
V.Puplauskis. 14.05 “Europos aikštė". Vok
iečių WDR TV kompanijos dok. žurnalas.
14.35 Populiarios klasikinės muzikos kon
ce rtas . G ro ja  N a c iona lin is  s im fon in is  
orkestras, diriguoja J.Domarkas. 15.10 TV 
poezijos spektak lis  “Yra ša lis". 16.05 
M .B ič iūn ienė . L ie tuvos kron ika. Rež. 
A.Tarvydas. 16.25 “Savęs link". 1 d. Apie 
vandenj. 17.10 Dok. serialas "Didžiosios 
Prancūzijos revoliucijos istorija". 6 d. "Kon
sulatas ir Imperija". 18.00 Žinios. 18.10 TV 
anonsas. 18.15 TV žaidimas "Milijonierius".
18.30 “Valstybė ir pilietis". Iš laidos archy
vo. 2 d. Kaip praturtėti? 19.00 Lyderiai. 
Grupė “Fojė". Programoje operų arijos.
19.45 “ K ino pasauly je ". Tarp tau tin is  
animac.f. festivalis “Nordic light" Vilniuje.
20.30 Panorama. 21.05 Sporto studija.
21.15 Loterija “Perlas". 21.20 “Po savo 
stogu '. Videopasakojimai: apie provincijos 
fotografą V.Tamkų, buvusius mokytojus S. 
ir T.Kazlauskus, traktorių išradėją J.Eigirdj.
22.00 Anglų detektyvinis serialas “Viklifas” .
2 s. 22.50 TV anonsas. 22.55 Roko kon
certas. T.Turner. Pertraukoje - 23.15 Vaka
ro žinios.

SEKMADIENIS, 08 18
8.55 Programa. 9.00 “Liudykime Kristų".
9.25 Country Lietuvoje. 9.50 Laida vaika
ms “Vyturiams ir pelėdžiukams". 10.30 Aus
tralų TV serialas vaikams “ Dastis". 10 s.
10.55 TV žaidimas vaikams "TV lėgo". 11.25 
"Septynios Kauno dienos". Informacinė-pub- 
licistinė laida. 12.10 TV anonsas. 12.15 
"Krepšinio pasaulyje”. Autorius V.Mačiulis.
12.45 Septynios Muzikos pamokos. Rene- ^  
sanso dainos ir šokiai. Musica humana - * 
žmogiškoji muzika. Laidos vedėjas muz
ikologas V.Gerulaitis. 13.30 “Azimutai". Dok. 
serialas "Pasaulio upės". 2 d. “Elbė". 14.00 
Prof. Č.Kudabos keliais. 2 laida. 14.30 LTV 
dok.f. "Ženklas". Rež. R.Gruodis. 15.00 
Žinios. 15.05 Sveikinimų koncertas. 15.55 
Amerikiečių TV serialas “Namelis prerijose- 
2". 7 s. 16.40 “Užeikit, sveteliai". 17.10 Dok.f.
"Ne vien žmonių planeta”. 17.30 "Atmintis". 
Jakutijos tremtiniai prie lietuviškos jurtos. 
Aut. A.Laurinavičius. 18.00 Žinios. 18.10 
“Keliai. Mašinos. Žmonės". 18.50 TV anon
sas. 18.55 “Gyvybės žalias medis". 19.25r[& 
"Būtovės slėpiniai". Varšuva - lie tuv iška*! f  
miestas. Dalyvauja istorikai E.Gudavičius ir 
A.Bumblauskas. 20.15 “Gerbkime žodį".
20.30 Panorama. 21.05 Sporto studija.
21.15 Pirmasis kanalas. 21.35 “Videokau- 
kas". "Pasakėlės iš rūsio". 23.15 Vakaro 
žinios.

TELE 3

PIRMADIENIS, 08 12
17.10 Programa. 17.15 Laida “Iš pirmų 
rankų". 17.20 TV serialas “Santa Barbara".
1022 s. 18.05 TV žurnalas “01”. 18.35 Fil
mas vaikams “Nuostabusis erdvėlaivis". 35 
s. 19.05 Laida "Iš pirmų rankų”. 19.15Žinios.
19.30 TV serialas “Santa Barbara". 1023 s.
20.25 TV serialas jaunimui “Kalifornijos sva
jokliai” ("California Dreams", 1994, JAV nuo- 
tyk in is -m u z ik in is ). 7 s. 20 .55  S porto  
naujienos. 21.00 TV serialas "Kelias j dan- 
gų" (“Highway To Heaven", JAV fantastini' 
drama) 36 s. "G yvenim o p e rve rsm a s '” '' 
("Change Of Life"). 21.50 Žinios 22.00 Po
leminė laida "Detektorius". 22.30 Pasaulio 
sportas. 23.00 Laida “Iš pirmų rankų". 23.15  ̂
TV serialas "Majamio policija" (“Miami Vice",
JAV nuotykinis). 69 s. "Teismo negerbimas" 
(“Contempt Of Court"). 0.10 Pabaiga.

ANTRADIENIS, 08 13
17.10 Programa. 17.15 Laida “ Iš pirmų 
rankų". 17.20 TV serialas “Santa Barbara’ .
1023 s. 18.05 M uzikos la ida  va ikam s 
"Karaokė rytas” . 18.20 Laida "Langas į 
gamtą". 18.35 Filmas vaikams “Nuostabu
sis erdvėlaivis". 36 s. 19.05 Laida “Iš pirmų 
rankų". 19.15 Žinios. 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara". 1024 s. 20.25 TV serialas 
jaunimui "Kalifornijos svajokliai” (“California 
Dreams", 1994, JAV nuotykinis-muzikinis).
8 s. 20.55 Sporto naujienos. 21.00 TV seri
alas "Kelias į dangų" ( Highway To Heav
en”, JAV fantastinė drama) 37 s. "Paskutinė 
užduotis" ("The Last Assignment”). 21.50 
Žinios. 22.00 TV žurnalas "Europos kalei
doskopas". 22.30 Laida "Mokslas ir tech- ■
nologija" ("Science and Technology", a, titr.). J

AUSROS ALĖJA



1996  0 8  1 0 7
23.00 Laida "Iš pirmų rankų". 23.15 Muzi
kos laida "POP TV". 0.15 Pabaiga.

TREČIADIENIS, 08 14
17.10 Programa. 17.15 Laida “ Iš pirmų 
rankų”. 17.20 TV serialas “Santa Barbara".

I 1024 s. 18.05 Poleminė laida Detektorius".
18.35 A n im ac in is  f ilm as "M ažučiukų  
gyvūnėlių parduotuvė". 29 s. 19.05 Laida 

. “Iš pirmų rankų". 19.15 Žinios. 19.30 TV 
įv e r ia  las “Santa Barbara” . 1025 s. 20.25 
^ tlu z ika . 20.55 Sporto naujienos. 21.00 TV 

serialas “Merfio dėsniai” (“Murphy’s Law”, 
JAV nuotykių komedija, rež. Lee David Zlot- 
off, akt. George Segal, Maggie Han ir kt.). 5 

| s. “Nemėgink peršokti vienaragio" (“Never 
Play Leapfrog W ith A Unicorn"). 21.50 
Žinios. 22.00 TV žurnalas "Statyba”. 22.30 
Madų laida “Stilius". 23.00 Laida “ Iš pirmų 

| rankų”. 23.15 Vaidybinis filmas “Broliai ir 
seserys Oppermannai” ("Die Geschwister 

I Oppermann”, Vokietija, pagal to paties pa
vadinimo Leono Fe chtwangerio romaną;

I rež. Egon Monk, akt. P.Fitz, A.Dahmen ir kt.). 
0.50 Pabaiga.

I KETVIRTADIENIS, 08 15
117.10 Programa. 17.15 Laida “ Iš pirmų 
rankų". 17.20 TV serialas "Santa Barbara". 
1025 s. 18.05 Medicinos laida “Sveikatos 
apsaugos reforma". 18.35 Animacinis filmas 
Transformeriai” . 51 s. 19.05 Laida “ Iš pirmų 
rankų". 19.15 Žinios. 19.30 TV serialas 
I “Santa Barbara". 1026 s. 20.25 Dokumenti
nis filmas “Miestų atgimimas" (“Urban Re

generation", a, titr.). 20.55 Sporto naujienos
21.00 TV serialas “Merfio dėsniai" ("Mur- 
Iphy’s Law", JAV nuotykių komedija, rež. Lee 
David Zlotoft, akt. George Segal, Maggie 
Wan ir kt.). 6 s. "Niekada nemėgink mokyti 
kiaulės dainuoti" (■'Never Try to Teach a Pig 
jto Sing”). 21.50 Žinios. 22.00 Kinas, kinas, 
Kinas... 22.25 TV žurnalas "Europos scena".
23.00 Laida "Iš pirmų rankų”. 23.15 Kon
certas. T h e  Who". 0.15 Pabaiga.

PENKTADIENIS, 08 15

Ü10 Programa. 17.15 Laida “ Iš pirmų 
kų". 17.20 TV serialas "Santa Barbara".

E 026 s. 18.05 Dokumentinis ciklas “Šveicar- 
a" (a, titr.). 18.35 Animacinis filmas "Mist- 
3ris Triušis” . 4  s. 19.05 Laida "Iš pirmų 

tankų". 19.15 Žin ios. 19.30 TV  serialas 
Santa Barbara". 1027 s. 20.25 Laida “Mok
ia s  ir technologija" ("Science and Technol- 
jgy", a, titr.). 20.55 Sporto naujienos. 21.00 
[V serialas "San Francisko gatvės" ("The 
Streets Of San Francisco", JAV, detektyvas; 
Ikt. Karl Malden ir Michael Douglas). 27 s. 
Kieta veislė" (“The Hard Breed”). 21.50 
iinios. 21.55 TV serialas “Majamio policija" 
M iam i V ice", JAV n uo tyk in is ). 70 s. 

Amen... A tsiųsk pinigų" (“Amen... Send 
1oney"). 23.00 Pabaiga.

EŠTADIENIS, 08 17
L10 Programa. 9.15 Anim acinis filmas 
rransformeriai” . 51 s. 9.40 Filmas vaika
is "Nuostabusis erdvėlaivis". 35 s. 10.05 
nimacinis filmas “Autanjanas ir trys šunie- 
n inka i". 4 s. 10.30 A nim acin is  film as 
/lažučiukų gyvūnėlių parduotuvė". 29 s.
| .00 TV serialas jaunimui "Kalifornijos sva
r ia i"  (“California Dreams", 1994, JAV nuo

tykinis-muzikinis). 7 s. 11.25 TV serialas 
“San Francisko gatvės" (“The Streets Of San 
Francisco", JAV. detektyvas; akt. Kari 
Malden ir Michael Douglas). 27 s. "Kieta 
veislė” (“The Hard Breed"). 12.15 TV seri
alas “Merfio dėsniai" (“Murphy's Law", JAV 
nuotykių komedija, rež. Lee David Zlotoff, 
akt. George Segal, Maggie Han ir kt.). 5 s. 
"Nem ėgink peršokti vienaragio" (“Never 
Play Leapfrog With A Unicorn"). 13.00 Muz
ikos laida "POP TV". 14.00 Dokumentinis 
ciklas "Jungtinė Karalystė šiandien". 14.30 
"Deutsche Welle" programa. 18.00 TV seri
alas “Kelias j dangų" (“Highway To Heav
en", JAV fantastinė drama) 36 s. “Gyveni
mo perversmas” (“Change of Life”). 19.00 
TV žurnalas “Pasaulio aidas". 19.30 Madų 
ir dizaino laida "Nuo... iki...". 19.55 Doku
mentinis filmas “Miestų atgimimas" (“Urban 
Regeneration", a, titr.). 20.25 Muzikinė lai
da vaikams "Karaokė rytas". 20.35 Anima
cinis film as “Mano mažasis ponis” . 16 s.
21.00 TV serialas "San Francisko gatvės" 
(“The Streets Of San Francisco”, JAV, de
tektyvas; akt. Karl Malden ir Michael Dou
glas). 28 s. “Prakeiktųjų koplyčia” ("Chapel 
of the Damned"). 21.50 Žinios. 21.55 Vaid
ybinis filmas "Dulsbergo karalius" (“Der Knig 
von Dulsberg", Vokiet ja, 1992, komedija; 
rež. Petrą Hafter, akt. Gtz Georg, Angelika 
Milster ir kt.). 23.30 Pabaiga.

SEKM ADIENIS, 08 18
9.05 Programa. 9.10 Animacinis filmas “Mis
teris Triušis". 4  s. 9.35 Filmas vaikams “Nu
ostabusis erdvėlaivis". 36 s. 10.00 Muzikinė 
laida vaikams “Karaokė rytas". 10.10 Ani
macinis filmas “ Mano mažasis ponis". 16 s.
10.35 Laida "Langas j gamtą". 10.50 Doku
mentinis ciklas "Šveicarija" (a, titr.). 11.00 
TV serialas jaunimui “Kalifornijos svajokli
ai" (“California Dreams", 1994, JAV nuoty- 
kinis-muzikinis). 8 s. 11.25 TV serialas "San 
Francisko gatvės" ("The Streets Of San 
Francisco", JAV, detek tyvas ; akt. Kari 
Malden ir Michael Douglas). 28 s. “Prakeik
tųjų koplyčia" (“Chapel of the Damned").
12.15 Muzika. 13.00 TV serialas "Merfio 
dėsniai” (“ Murphy’s Law", JAV nuotykių ko
medija, rež. Lee David Zlotoff, akt. George 
Segal, Maggie Han ir kt.). 6 s. “Niekada 
nemėgink mokyti kiaulės dainuoti" (“Never 
Try to Teach a Pig to S ing"). 14.00 TV 
žurnalas "Statyba". 14.30 "Deutsche Welle” 
programa. 16.00 TV mini-serialas "Auksin
io kimono karys" ("Golden Kimono Warrior” , 
Ital ja, 1987, nuotykinis). 3 s. “Karas su 
skustagalviais" (“The War Against the Skin
heads”). 17.35 Kinas, kinas, kinas... 18.00 
TV serialas "Kelias j dangų” (“Highway To 
H e a ve n ”. JAV fan tastinė  dram a) 37 s. 
“Paskutinė užduotis" ("The Last Assign
ment”). 19.00 TV žurnalas “Europos kalei
doskopas” . 19.30 Politinė laida “Žvelkime 
atidžiau" 20.00 Laida “ Pasaulio sportas".
20.30 Animacinis filmas "Autanjanas ir trys

šunietininkai” . 5 s. 21.00 TV mini-serialas 
“Auksinės rožės ola” (“Cave Of The Golden 
Rose”, Ita lij, 1992). II. 2 s. 22.45 Pabaiga.

Š I A U L I Ų  T V
2-uoju tv kanalu

ŠEŠTADIENIS, 08 10
19.00 Sveikinimų koncertas. 19.30-21.00 
Baltijos TV. 21.00 Sveikatos ABC. 21.30 
Muzikinė-pramoginė laida “POP be ROCK”.
22.00 Įsijunkite televizorių. 22.30 Rockija- 
da VAU. 23.00 Serialas Majamio policija".

SEKMADIENIS, 08 11
16.30-24.00 Baltijos TV.

PIRMADIENIS, 08 12
19.00 Programa. 19.05 Savivaldybės žinios. 
19.20 Radviliškio valanda. 19.50 Komercinė 
laida "Laikas - pinigai". 20.00 Rinkimams 
artėjant (studijoje Ūkio partija). 21.50 Ko
mercinė laida “Laikas - pinigai". 22.00 Saviv
aldybės žinios. 22.15 Serialas "Agentas 
Makolas".

ANTRADIENIS, 08 13
19.00 P rogram a. 19.05  Ž in io s . 19.20 
Atspindžiai (Trečiasis Tėvynainių sambūris).
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 “Kerėtoja”.

TREČIADIEN IS , 08 14
19.00 Programa. 19.05 Žinios. 19.20 Nevi- 
donių akademija. 19.50 Komercinė laida 
“Laikas - pinigai". 20.00-21.50 Baltijos TV.
21.50 Komercinė laida “Laikas - pinigai".
20.00-21.50 Baltijos TV. 21.50 Komercinė 
laida “Laikas - pinigai". 22.00 Žinios. 22.15-
23.00 "Kerėtoja” .

KETVIRTADIENIS, 08 15
19.00 Programa. 19.05 Žinios. 19.20 Seri
alas "Pagaliau skambutis”. 19.50 Komercinė 
laida “Laikas - pinigai". 20.00-21.50 Balti
jos TV. 21.50 Komercinė laida “Laikas - pin
igai”. 22.00 Žinios. 22.15 Rodo "Argos".

PENKTADIENIS, 08 16
19.00 Programa. 19.05 Žinios. 19.20 Seri
alas "Kriminalinės istorijos. Relikvida". 1 d.
19.50 Komercinė laida “Laikas - pinigai".
20.00-21.50 Baltijos TV. 21.50 Komercinė 
laida “Laikas - pinigai". 22.00 Žinios. 22.15 
Serialas "Komanda A".

ŠEŠTADIENIS, 08 17
19.00 Sveikinimų koncertas. 19.30-21.00 
Baltijos TV. 21.00 Sveikatos ABC. 21.30 
Muzikinė-pramoginė laida “POP be ROCK”.
22.00 X klanas. 22.30 Rockijada VAU. 23.00 
Serialas "Majamio plicija”.

G ER BIAM IEJI SKAITYTO JAI!
P riim am a sava itrašč io  “A ušros a lė ja ’  prenum erata . Ją priima jmonė ’Tvarka" (inf. 

tel. 456784).
Kaina 1 mėnesiui - 3 Lt,

3 mėnesiams - 9 Lt.
Mūsų laikraštis prenumeruojamas miesto ir rajono paštuose.

Laikraštj galite užsiprenumeruoti ir redakcijoje (Vilniaus g. 153).
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ŠVENTĖ GEROS VALIOS ŽMONĖMS

atkelta iš 4 p

lai Iš dangaus, o norinčiuosius paskraidyti j 
aerodromą vežiojo autobusas. “Ragučio" 
alumi, limonadu, Kraft Jakobs Suchard - 
L ie tu vos  s a ld a in ia is  buvo  va iš inam a 
žemėje.

Prie PopCentro mikrofono tą dieną še
imininkavo Danutė Vizbarienė: ji vedė pro
gramą, ieškojo pasiklydėlių, leido skaityti 
eiles, dainuoti autoriams bei improvizatori- 
ams. Vakarop, per tą pat] mikrofoną aidint 
kvietimams rinktis prie kelionei pasiruošusių 
autobusų, slėnyje ėmė daugėti jaunimo: tok
io amžiaus, kai jau patys, o ne mamyčių, 
tėvelių, senelių už rankos vedami, eina j 
renginius, t. y. patys juos ir pasirenka.

J iem s ir buvo p rogram oje num atyta 
gegužinė, dėl kurios taip stebėjosi gerb.

monsinjoras. Antanas Vizbaras, kuris grįžo 
iš slėnio kitą rytą po to. kai numatytais 
adresais iš ten buvo išvežtos remtiniems 
žmonėms paskutinės kaladės, sakė, ka<į 
jaunimo naktį buvo ne mažiau, negu s u a u * 
gusiųjų dieną. V ieno iš anksto sukrauto 
didžiulio laužo jiems, aišku, buvo maža, bet 
nebuvo sukūrenta nė viena lentelė su trem
ties ar lagerių pavadinimu. Buvo išgelbėtos 
ir kaladės, kai buvo pasakyta, kad tai yra 
malkos invalidams.

Programa nemelavo: tai buvo visų geros 
valios žmonių šventė.

Sigito GUDAIČIO nuotraukose.
S po rtin inkų  a tn e š tą  a tm in im o  ugnį 

priėmė tremtinys Pranas Daugnora. /a^
Susikaupimo valandėlė prie P a rtiz ^V  

koplytėlės Ariogalos kapinėse.

PILIE, TU TIEK AMŽIŲ PRALEIDAI 
GARSIAI!..

Jonas VAIŠNORAS

Šios poeto eilės jaudino mūsų jaunas 
sielas mokyklos suole, vėliau - gimnazijoje, 
o dar vėliau... tremtyje ir lageriuose. Trakų 
pilis su savo legendine praeitimi viliojo mus 
ir magiškai traukė pamatyti, todėl liepos 16 
dieną autobusas iš Kuršėnų sustojo ant 
Galvės ežero kranto ties tiltu į Trakų pilj.

Neramiai plakančiomis širdim is perėją 
tiltą, atsidūrėme pilies kieme, o iš ten - ir 
pilies didžiojoje menėje. Kiek daug legendų 
skaityta, kiek padavimų! Tačiau šiandieną 
klausomės gidės Dalios, atidavusios piliai 
30 gyvenimo metų, žodžių...

Didžiojoje Trakų pilies menėje Lietuvos 
kunigaikščiai ne tik gyveno, bet ir priiminė
davo svečius - kitų valstybių valdovus ir 
pasiuntinius. Šitoje menėje 1409 metais 
Vytautas Didysis priėmė Lenkijos karalių 
Jogailą ir sudarė su juo karo prieš kryžiuočių 
ordiną planą, kuris buvo labai slaptas ir apie 
jį niekas nežinojo. Vytautas Didysis ir Jogaila 
ėmė ruoštis karui, samdėsi kariuomenę, rin
kosi sąjungininkus Rusijos žemėse ir Čeki
joje.

1410 metais Lenkijos kariuomenė per
sikėlė per Vyslą, o Lietuvos - per Nemuną. 
Susijungusios patraukė j kryžiuočių ordino 
žemes. Kryžiuočiai pasikvietė talkininkų iš 
vakarų ir patraukė prieš Lietuvos-Lenkijos 
jungtines jėgas. Kariuomenės susitiko prie 
Žalgirio. Mūšyje kryžiuočiai buvo sutriušk
inti, žuvo pats ordino magistras.

Apžiūrime čia pat esančius kunigaikš
tienės ir kunigaikščio miegamuosius, dabar 
paverstus muziejų kambariais, jdomu, kad

iš kunigaikščio m iegamojo vienos durys 
vedė į koridorių, o antros - į  rūsj, kuriame 
buvo saugomas valstybės iždas. Štai kaip! 
Iždą saugojo pats valdovas, o ne bankų 
d irektoriai, kurie  arba patys vogė, arba 
padėjo išvogti milijonus.

Vieną po kito pereiname muziejaus ka
mbarius, pilnus eksponatų: ginklų, indų, 
buities reikmenų, pagamintų pačių lietuvių, 
atgabentų iš Rusijos miestų arba iš Bizanti
jos, keramikos gaminių, senoviškų monetų, 
gintaro papuošalų, kunigaikščių antspaudų. 
Visa tai palieka nepakartojamą jspūdj ir 
pasididžiavimą didžia Lietuvos praeitimi.

Su mūsų Kuršėnų politinių kalinių ir trem
tinių choru ekskursijoje po pilj dalyvavo 
Trakų PKTS pirmininkas p. Matulionis, Ši
aulių ir Trakų rajono kultūros skyrių vedė
jos.

Trakų kultūros rūmuose įvyko susitikimas 
su Trakų ir Lentvario skyrių politiniais kalin
iais ir tremtiniais. Skambėjo partizanų ir 
tremtinių dainos, vyravo šilta, draugiška 
nuotaika. Šokome, dainavome, vėl šokome. 
Likimo broliai, tremties ir konclagerių iška
muoti, kaip viena šeima dalijosi prisimini
mais ir suvenyrais: posmais ir palinkėjimais.

Nepajutome kaip praėjo vakaras. Atsis
veikinome sakydami: “Iki pasimatymo!” Au
tobuse dalijomės Įspūdžiais ir dainavome iki 
pat Kuršėnų.

N uoširdžiai dėkojam e Šiaulių rajono 
savivaldybės kultūros skyriaus vedėjai p. V. 
Jurešienei, suorganizavusiai šią ekskursiją 
ir choro vadovei B. Jarošienei.

ŠEIMININKIŲ ŠVENTĖ KAIRIUOSE

Antanas JURGAITIS

Praėjęs sekmadienis Kairiuose buvo kiek 
neįprastas. Čia vyko miestelio šeimininkių 
šventė “Už sveiką gyvenimo būdą". 

Š ven tė  p ra s idė jo  8 va lan d ą  ryto .

Sveikuolių vadovė, maudymosi šaltam e 
vandenyje entuziastė, mokytoja Alma Maci
jauskienė su būreliu vienminčių, jau pliuš- 
kenosi Kairių ežere.

12 valandą šventės dalyviai dėmesingai 
išklausė bažnyčioje šv. Mišias, pasimeldė.

Seniūno pavaduotoja Aldona Michailova, 
visus pasveikinusi, priminė, kad tokia šventė 
būdavo jau tarpukario Lietuvoje, o  atgaivin
ta - užpernai. Gi dabar, reikia tikėtis, vyks 
kasm et. A is tringa i ka lbė jo  apie  sve iką 
gyvenimo būdą kultūros namų direktorė 
Vanda Tamulienė. Ji sakė, kad reikėtų at
gaivinti senovės liaudies šokius, žaidimus.

Šventės dalyviai buvo pakviesti seniūni
jos salėn pasigrožėti išties nagingų žmonių 
rankdarbiais. Dėmesį patraukė kabantis 
žalvarinis Vytis. Jj, prieš daug metų armi
joje padarytą ir išsaugotą, parsivežė A ,f" . 
das Lukošiūnas. Patraukliai atrodė Ne, - 
gos Kavaliauskienės paveikslas "Ežeras". 
Ant dviejų  stalų puikavosi liaudies me
nininkės, pradinių klasių mokytojos, Mari
jos Žilinskienės meniški mezginiai, š i me
nininkė pasižymi ir širdies gerumu - savo 
darbus dovanoja žmonėms, bažnyčiai. Savo 
meno mielai moko ir kitus, mokykloje vado
vauja darbščiųjų rankų būreliui.

Lauke visus linksmino darniai grojanti 
kairiškių muzikantų kaimo kapela. Sutarti
nai dainavo Kairių kultūros namų moterų 
ansam blis, g rakšč ia i šoko m oksle iv ia i. 
Ž iū rovus linksm ino  ir į sveč ius a tvykę  
Meškuičių kultūros namų saviveiklininkai. 
Nem ažai dėm esio  sus ilaukė  Žadžiūnų  
kultūros namų saviveiklininkų spektaklis 
vaikams.

Žmonės bendravo, džiaugėsi švente, 
vaišinosi sumanių šeimininkių pagamintais 
dietiniais valgiais ir liko dėkingi šventės or
ganizatoriams: seniūno pavaduotoja i A l
donai Michailovai, kultūros namų direktorei 
Vandai Tamulienei, sen iūnu i V idm antui 
Šulčiui ir visiems, prisidėjusiems prie šio 
puikaus renginio.

AUSROS ALĖJA



1996 08 10 9

M O R A L I  P O L I T I K A  - 
ISTORINĖ BŪTINYBĖ IR PERSPEKTYVA

Dvasia, dorovė, moralė ir politika - tai 
žodžiai, iš pirmo žvilgsnio reiškiantys skirtin
gus dalykus, bet iš tikrųjų tarp savęs susiję. 
Jų ryšys yra vidinis, ne visada aiškiai mato
mas, tačiau visada esminis. Todėl šiandi
en, baigiantis antrajam tūkstantmečiu i ir 
artėjant trečiajam, kalbant apie dvasios da
lykus, manau yra verta ir būtina kalbėti apie 

i politikos moralumą ir dvasios, moralės jtaką 
politikai. Mums nėra vis tiek, kokiu keliu 
pasaulis ir mes, kaip tauta ir valstybė, eisime 
toliau, kokią vidaus ir užsienio politiką for
muosime ir vykdysime, kokiais principais 

I vadovausimės ją formuodami. Manau, kad 
nuo to nemaža dalimi priklausys mūsų visų 

j gyvenimas ir požiūris iš šalies j mus, kaip j 
| tautą ir valstybę. Tai rodys mūsų brandumą,

«o to priklausys mūsų va lstybės vieta 
čiojo tūkstantmečio Europoje ir pasaulyje. 
Vos tik susikūrė pirmosios valstybės ir 

I prasidėjo didesnių žmonių grupių - tautų 
politikos formavimas, vyko ir tebevyksta gru- 

I pinių, tautinių, valstybinių interesų derini- 
| mas, kova dėl jų  realizavimo, o tiksliau - 

kova tarp gėrio ir blogio, tarp moralės ir 
i amoralumo, nes tuos interesus ir siekius 

galima jgyvendinti dviem būdais: doru, arba 
moraliu, ir amoraliu. Pasaulinė ir mūsų tau
tos istorija  yra užfiksavusi pakankam ai 
jvyk ių  ir am oralios politikos pavyzdžių .

I Dešimt Dievo Įsakymų sako: nežudyk, ne
vok, negeisk svetimo turto ir 1.1. Šie žodžiai 

I turėtų būti visų mūsų moralinė gyvenimo 
| norma. Bet ar jų  laikosi pasaulio šalių politi

kai, vadovai, karaliai, prezidentai? Aišku,
, kad nesilaiko: šimtai, tūkstančiai Įvykusių 
karų, milijonai išžudytų žmonių, išnaikintos 

I ir tebenaikinamos gentys ir ištisos tautos, 
nete isėta i a tim tas, pavogtas ir  ik i šiol 
negrąžintas turtas, milijonai nuskriaustų ir 

'(žemintų. Irta i vyksta šiandien vadinama
jame civilizuotame pasaulyje - civilizuotoje 
j ir siekiančioje susivienyti Europoje, civilizuo
toje Rusijoje, civilizuotoje Lietuvoje. Šių di- 
'enų amoralios politikos pavyzdžiai: jau ke
lerius metus besitęsiantis beprasmis karas 
buvusioje Jugoslavijoje - Bosnijoje ir Her- 
Icogovinoje, karai ir teroras Artimųjų Rytų ir 
Azijos šalyse - Izraelyje, Palestinoje, Libane, 
Turkijo je , Tadžikijoje, A fganistane, ypač 
[žiaurus ir ciniškas kolonijinis Rusijos karas 
Čečėnijoje. Pasaulio galingieji, Įtakingiausi 
vadovai ir politikai arba tyli, arba siūlo tik 
iems patiems naudingus vadinamuosius 

laikaus konfliktų sureguliavimo planus. O 
seniai galėjo pasakyti: stop. užtenka karų, 
užtenka žudyti, visiems užteks vietos po 
paule. Taip buvo pasakyta (ir padaryta) Ira- 
<o agresijos prieš Kuveitą atveju. Stipres
nis apgynė silpnesni - gražus moralios poli- 
ikos pavyzdys. Taip galima buvo padaryti 
r buvusioje Jugoslavijoje bei Čečėnijoje, ir 
jiebūtinai ginklo pagalba, o diplomatinėmis 
Priemonėmis. Tačiau dauguma pasaulio ir 
Lietuvos politikų tyli, laukia, kuo viskas baig- 
jis. Čečėnams gresia mūsų gentainių prūsų 
kimas. A r geriau ir saugiau krikščioniška

jai Europai, kad neliko prūsų ir jų kultūros? 
Ar bus geriau ir saugiau tai pačiai krikščion
iškaja i Europai ir pasauliu i, je i neliks ir 
čečėnų tautos? Kas atsakys j šj klausimą? 
Kaip pasaulis pasitiks III tūkstantmeti - kar
iaujantis ir žudantis, ar susitaikęs ir pasi
rengęs bendrai spręsti iškilusias globalines, 
žmogaus egzistenciją liečiančias proble
mas? Kas lems šj pasirinkimą?

Politikos moralumas ir amoralumas pa
sireiškia ne tik valstybių užsienio, bet ir 
vidaus politikoje. Čia norėčiau apsistoti ties 
mūsų lietuviška vidaus politika. Prieš šeše
rius metus atkūrėme nepriklausomą Lietu
vos valstybę. Tai savotiškas stebuklas, ku
rio laukėme ištisus penkis dešimtmečius, 
sudėjome didžiules žmonių gyvybių ir dva
sios aukas. Ne visi ir betikėjome šio stebuklo 
atėjimu. Bet jis atėjo: vieniems lauktas, kiti
ems - ne, vieniems atnešė viltj ir džiaugsmą, 
kitiems - nerimą ir senųjų laikų, turėtų priv
ilegijų, neribotos valdžios ilges). Laisvė ir 
nepriklausomybė - tokia buvo daugumos li
etuvių tautos valia, tokia buvo logiška mor
a lio s , te is ing o s  po litikos , ku rią  vykdė  
Sąjūdžio žmonių branduolys, vadovaujamas 
XX-ojo amžiaus pabaigos lietuvių tautinio 
atgimimo šauklio prof. V. Landsbergio, tąsa. 
Manau, kad tai vienas iš nedaugelio mor
alios vidaus ir užsienio politikos pavyzdžių 
pasaulio mastu. Jis parodė, kad apgalvota, 
nuosekli ir morali politika gali duoti gerų, 
teigiamų rezultatų, ji visiškai nekenkia kito
ms v a ls tybė m s, k ito m s tau tom s  ir jų 
žmonėms, o priešingai, padeda jiems susi
orientuoti ir eiti teisingu demokratijos keliu, 
kuris yra visiems priimtinas. Čia verta prim
inti dabartinio Čekijos prezidento V. Havelo 
žodžius, kad “nešvari politika yra tada, kai ji 
daroma nešvariomis rankomis. Švarių rankų 
politika yra švari ir morali". Lietuva 1990-91 
metais pasauliui parodė moralios ir švarios 
p o litik o s  pavyzd). P asa u lis  su k luso , 
krūptelėjo, buvo šiek tiek sutrikęs ir nuste
bintas, bet greitai apsiprato su nauja padėti
mi Europoje, o šiandien vėl tęsia šiek tiek 
pakoreguotą, bet daugeliu atvejų amoralią 
politiką.

Bet grjžkime j Lietuvą. Ar šiandien Lietu
voje vykdoma politika yra morali, ar ji atitin
ka daugumos žmonių interesus ir lūkesčius? 
Mūsų valstybėje klesti nusikaltėlių pasau
lis, plėšiama, vagiama iš žmonių ir valsty
bės, tyčiojamasi iš praeities laisvės kovų ir 
kovotojų, nesilaikoma teisingumo, viešai per 
spaudą, televiziją, radiją niekinama, šaipo
masi iš mūsų tautinės kultūros ir tautišku
mo, iš viso to, kas per amžius lietuviui buvo 
padoru, garbinga ir šventa, ką puoselėjo 
mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai. A r galė
jo pagalvoti Lietuvos žmogus, kad atkurtoje 
mūsų valstybėje taip išplis alkoholizmas, 
narkom anija, p rostitucija , a tsiras šim tai 
savižudžių, smuks mūsų dora ir dvasia? 
Visa tai yra aukščiausios valdžios vykdo
mos amoralios politikos rezultatas. Šiandi
en daugumai Lietuvos politikų, valdžios a t

stovų, kurie formuoja Lietuvos vidaus ir 
užsienio politiką, matyt, visai nerūpi ir yra 
nesuprantami dvasios, doros, patriotizmo, 
pilietiškumo ir panašūs dalykai, kurie suda
ro moralios politikos pagrindą. Kitaip niekaip 
negalima suprasti to, kas šiandien vyksta 
Lietuvoje. Kas buvo pavogta - nesugrąžinta; 
tų, kas buvo be jokio pagrindo nužudyti, 
ištremti, paniekinti, apšmeižti ir išjuokti, nie
kas iki šiol deramai nepagerbė, neatsiprašė, 
neįvertino, jie, nors ir kūrė mūsų valstybę, 
kovojo už jos laisvę, ir toliau niekinami, iš
juokiami. Neokomunistų vykdoma politika 
visais atžvilgiais amorali. Kitaip ir negali būti. 
Tie, kurie ne kartą išdavė savo Tėvynę ir 
jo s  žm ones, u o lia i tarnavo  okupantu i, 
sukčiavo, naudojosi valdžia, melavo ir ap
gaudinėjo, patys nesilaikė moralės normų 
ir k išo ) kalėjimus bei psichiatrines ligonines 
tuos, kurie tų normų laikėsi, negali ir šiandi
en gyventi kitaip. Veltui buvo tikėtasi, kad 
jie pasitaisys, susipras, atsiprašys, atsisakys 
ir pan.: "miško žvėris miškan žiūri" arba 
“Įpratimas blogiau prigimimo". Tai turime 
suprasti visi, ypač dabar, artėjant Seimo 
rinkimams. Dabartinės mūsų valdžios amor
ali, didžiąją tautos dalj skurdinanti politika 
neturi perspektyvos. Mes, Lietuvos žmonės, 
neturime leisti am oralios politikos savo 
šalies viduje. Nieko gero Europos ir pasaulio 
bendrijai nežada ir tarptautinė amorali poli
tika. Ant trečiojo tūkstantmečio slenksčio 
turime rinktis: arba kuriame ir valdome savo 
valstybes bei pašau!) demokratiškais pagrin
dais - taikų, teisingą ir moralų, arba grimz- 
tame ) nesantaikos, susipriešinimo, karų, 
suiručių, teroro ir amoralios politikos bei 
amoralaus gyvenimo liūną. Turime puikių 
doros ir moralios politikos pavyzdžių. Tai 
indų atgimimo šauklio M. Gandžio, Ameri
kos prezidento T. Vilsono, Čekijos preziden
to V. Havelo, prof. V. Landsbergio ir kitų for
muota. propaguota ir vykdyta politika. Ji 
davė gražių vaisių. Ją privalome tęsti.

Šiuo mūsų valstybės ir tautos istorijos 
laikotarpiu ypač didelę ir svarbią reikšmę 
gali turėti inteligentų pozicija. Nuo jų akty
vumo, viešo nuomonės pareiškimo priklau
so ir priklausys mūsų šalies ateitis. Tylėji
mas gali būti suprastas kaip pritarim as 
blogiui, bandymas stovėti šalia jvykių nėra 
geriausia  pozicija. Vykstant dviejų  jėgų 
kovai, nejmanoma būti viduryje, centre, likti 
neutraliam. Tai būtų tik  iliuzija, regimybė. 
N e turėtum e apgaud inėti k itų  ir savęs. 
Privaloma būti piliečiais, nes visais laikais 
Lietuvoje dauguma inteligentų tokie ir buvo.

Lietuvių tauta, Lietuvos valstybė ir jos 
valdovai visais laikais pasižymėjo ir garsė
jo savo pažangiais Įstatymais, moralia e lg
sena ir politika, nors kartais dėl to nukentė
davo - prarasdavo žemes arba jtaką. O ši
andien mes ir neturime kito pasirinkimo: 
neturime tiek fizinės jėgos, kad Įveiktume 
ja  kitus, neturime didelių gamtos turtų ir tik 
savita dvasios ir moralios politikos jėga gal
ime daryti jtakos pasauliui ir būti verti savo 
protėvių, jų žygdarbių ir pasiaukojimo, kad 
pasaulio tautos j mus žiūrėtų kaip j rimtą ir 
patikimą partneri, turint) ateities perspek
tyvą.

V. ŠAPALAS
Nepriklausomybės partijos pirmininkas
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galėtų sugriauti visus JAV-SSSR santykius 
(tai padėjo mums laikytis, paskui nei agresija 
tų gerų santykių nesugriovė). Dabar atro
do, jau Baltijos valstybės yra tie nenaudėli
ai, kurie gali tiek daug sugriauti. Taigi trys 
‘ nuodytojai’' nori savo šalių gerovės, pagris
tos pastovumu ir saugumu, o Rusija beve
lytų mums nepastovumą ir, jei galima, ties
iog skurdą. Už ką Vakarai pasisako, kokių 
Baltijos valstybių jie norėtų?

Be to, galima būtų paklausti apie “privi
legijuotą partnerystę": su kuo? Su bet kokia 
Rusija? Draugystės ir privilegijos užpuolikui, 
bombarduotojui, civilių gyventojų žudikui?

Štai kodėl, jeigu du didieji broliai" spręs 
dėl Lietuvos: būti ar nebūti NATO nare, - tai 
matome, kad jau beveik susitarta: Rusijos 
pritarimas yra būtinas, o neigiamas jos at
sakym as žinom as iš anksto . Kokiem s 
galams tada visas vaidinimas? Priimsim po 
to, “kai Rusija bus jtikinta", "neatmetant rusų” 
(nuom onės), - v isokiausi š io  pobūdžio  
posakiai jtvirtina slaptąją netiesioginę veto 
teisę, nors choras toliau dainuoja: "jokio 
veto!” Amerikos lietuviai turėtų bent neploti,

gos prieš Lietuvą). Kas kita, jeigu abu dery
bininkai sutiktų nerimtai, neatsakingai žaisti 
Lietuvos likimu, o Lietuvos valdžia nu
gramzdintų valstybę j patį korupcijos ir atsi
likimo dugną, tada jau būtų labai rimtas da
lykas. Neveltui Rusijos diplomatai Amerikai 
vis primena Panamą, Haitį.

Vienintele nišų etninė mažuma
Iškeliant strateginę problemą, ar Baltijos 

valstybes galima apginti, ir sykiu nurodant 
“Rusijos karinės jėgos artumą" (proximity), 
ši šalis RAN D dokumente realistiškai trak
tuojama kaip potenciali agresorė. Tai neturi 
stebinti, nes pakankamai žinoma karinė ir 
užsienio politikos doktrina bei Rusijos pa
re igūnų  pare ikš tos  m intys a tsk le idž ia  
schemą, kuri bus pritaikyta “Baltijos atveju” 
tinkamu metu: konfliktas, jo pavertimas gin
kluotu konfliktu ir karinė intervencija. Tai 
numatyta vėl panaudoti Baltijos regione, 
kaip jau buvo naudota ir nepavyko Vilniuje 
1991 metais; nepavyko Čečėnijoje, todėl 
nepasirinktas atviras tiesioginis įsiveržimas; 
schemos taikymas pavyko Gruzijoje, Mold
ovoje, užsikirto Azerbaidžane, pristabdytas

mentas įvairiais reikalavimų atvejais. Taip 
pat ir šiuo - kai išskiriama viena ypatinga 
mažuma vienoje ypatingoje interesų zonoje.

Ko labai reiktų, tai "perestroikos" dabar
tinėje diplomatijoje: į viešumą, nuoširdumą, 
atvirumą ir principinį atvirumą, kad galų gale 
nebūtų šnekama viena, turint galvoje visai 
kita.

Realizmo stoka
jfl|

Nemaža politikų ir apžvalgininkų galvoja '  
taip pat, kaip R AND: “Jeigu NATO plečiasi, 
santykiai su Rusija labai nukenčia..." Tai 
atrodo gana panašu į tikrovę, bet iš tiesų 
netoli absurdo - labai neteisinga nuostata ir 
klaidinanti prognozė.

T ikrovė yra k itok ia : ryžtingas NATO 
išp lė tim as, apim ąs B altijos va ls tybes, 
sutramdytų tebesantį Maskvos karinių im
perinių sluoksnių agresyvumą ir atvertų ke
lius Rusijos demokratijai. Be abejo, būtų 
panašu į "šoko” terapiją senam pokomunis
tiniam arba neokomunistiniam elitui. Tw į  
reiktų tvirtos politinės valios, apie ku J 1 
deficitą plačiai kalbama. Bet nauda pasau
liui, sukuriant išties ilgalaikę taiką, būtų

milžiniška. Stoka šio perspektyvinio realiz
mo ir atitinkamos drąsos tik dar sykį skati
na Rusijos ekspansiją vakarų kryptimi.

Mažų mažiausiai Vakaruose turėtų būti 
apsispręsta dėl staigios reakcijos, tolygios 
skubiam mūsų priėmimui į NATO, jei sus
idarytų nepaprasta tarptautinė padėtis. Taip 
Suomija, kol kas nesiprašanti į NATO, anot 
RAND pranešimo, numato persvarstyti nu
os ta tas , "je igu  s itu a c ija  esm inga i 
pasikeistų”. Vakarai nepasinaudojo aplir 
bėmis, kurias 1989-1990 m. sukūrė B a liu s  
šalys, Lenkija, Čekoslovakija. Ar nori Vaka
rai dar sykį prarasti progą taikai ir demokrati
jai?

Lenkija ir Lietuva
Kai narystės pareiškimus įteikusios šalys 

- Lietuva ir Lenkija - yra svarstomos kaip 
galimi nariai, atsakas "Lenkija - taip” skam
ba mums pavojingu būdu.

Lietuva tąsyk atrodo palikta nežinomai 
(veikiau žinomai) ateičiai "ne NATO" zonoje. 
Todėl tyla dėl Lietuvos, kai Europos įgula 
ja u  apž iū rinė ja  Lenkijos kran tus, būtų 
negerą lemiąs elgesys. Kalbėtis būtina, 
todėl reikia naujai paklausti.

Form u lė  “L en k ija  p irm a", m a tan t ir 
nurodant Lietuvą antrą toje eilėje, būtų kur 
kas geresnė. Ž inoma, je igu po to mūsų 
narystė nebūtų iš naujo peržiūrima Rusijos 
stipriavalių ir Vakarų silpnavalių derybose. 
Betgi kiekvienas gali klausti pagrindinio 
dalyko: koks abiejų kandidatų skirtumas 
neleidžia sinchroniškai plėsti NATO? Kodėl . 
ne ka rtu?  A tra m in ia i s tu lpa i (s ienos ,

o galėtų ir kai ko paklausti savo Kongreso 
atstovų.

Galų gale je i “dviejų didžiųjų" spręs vie
nas, tai bus NATO tąsyk teigiamas Lietuvai 
sprendim as vis dar galim as. Je i spręs 
dviese, o dar sutarę dėl konsenso (Rusijos 
diplomatinis tikslas), tai iš tikrųjų spręs vie
nas, ir tas lemiantis vienas bus Rusija. Net 
formalus kondominiumas (kokios nors dviš
alės garantijos Baltijai) niekada neturės pu
siausvyros. Visad lems artimesnis ir tas, 
kurio bijoma.

Mainikavimas
Tarkim, Baltijos valstybės jau atsidūrė tų 

ar kitų "dviejų didžiųjų" (JAV - Rusija, NATO 
- Rusija) mainikavimo turgelyje. Kaip, už 
kiek ir kada? - visa tai antriniai dalykai, nes 
ir turgelyje, už trečiojo nugaros derantis, 
pirmiausiai reikia tarpusavio pasitikėjimo.

Rusijos valdžia visiškai ignoruoja savo 
svarbius įsipareigojimus, su kuriais buvo 
priimta į Europos Tarybą. Ji buvo įpareigota 
atsisakyti jėgos grasymų kaimynams, atsi
sakyti žalingos taikai nuostatos apie taria
mai riboto suverenum o zoną - "artim ąjį 
užsienį" ir 1.1. Taip Europos Tarybos Parla
mentinė Asamblėja Strasbūre neseniai kon
statavo, jog Rusija nevykdo tų ir kitų įsipa
reigojimų: lygiųjų forume dar sykį perspėta 
šalis "lygesnė už kitas”. Ir kas iš to?

Tik tokiai išvadai, kad joks užnugarinis 
derėjimasis su Rusija dėl Baltijos valstybių 
saugumo nebus rimtas dalykas, apsaugąs 
nuo apgavystės (M. Gorbačiovas irgi buvo 
privačiai pasižadėjęs nenaudoti karinės jė-

Kryme.
Č ia  ve rta  d a r ž in o ti apie  specia lų  

įstatymą, priimtą Rusijoje 1992-1993 metais 
(ir papildytą 1994-aisiais) dėl socialinių priv
ilegijų Rusijos kariškiams, jeigu jie nukentės 
ginkluotų veiksmų metu įvairiose vietose, 
tarp jų ir Baltijos valstybėse! Joks atsikalbi
nė ja  n tis R u s ijo s  d ip lom a ta s , berods, 
negalėtų sakyti, kad prezidento pasirašytas 
įstatymas "neatspindi oficialios politikos”.

O  kokios rūšies karus ir kokiomis prie
monėmis geba kariauti dabartiniai Rusijos 
gen e ro la i, m atom e iš ko lon ijin io  karo 
Čečėnijoje. Be abejo, pretekstas interven
cijai gali būti reikalingas, ir jis nuosekliai įtvir
tinamas vakariečių sąmonėje. Tai baltijiečių 
skriaudžiami rusai.

Daug kas galėtų klausti, kodėl Rusijos 
agresyvios doktrinos ir elgsena niekaip nėra 
įvertinama Vakaruose. Net priešingai, agr
esyvi doktrina matoma, kaip argumentas 
Rusijos naudai - štai intervencijos galimy
bė, kadangi kaimyninėje šalyje esama ir 
rusų.

Mes turime lietuvių tautines mažumas 
Baltarusijo je , Lenkijo je, Latvijoje, Kara
liaučiaus srityje. Vienintelis civilizuotas ke
lias joms padėti yra gera valstybių kaimy
nystė ir bendradarbiavimas. Rusijos politi
kai renkasi kitokius kelius. Matyt, anai šali
ai rūpi ne tai, kaip padėti tautiečiams, bet 
kaip juos panaudoti. Ir tada matome, kad 
ne principai, o šalies dydis remia Vakarų 
neatsakymą. Psichologinio kariautojo ir po
tencia laus agresoriaus apim tis pasirodo 

pats stipriausias, tik nutylimas argu-
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TEISU S BUVO APAŠTALAS PAULIUS
mažumos) yra tos pačios kokybės, tik  
ekonomika Lietuvoje turi būti atgaivinta, 
žymiai pagerinta, orientuojantis j mums 
nurodytas sąlygas, kurias Įvykdžius... 'Taip” 
- vis dar "ne"?

RAND dokumente vartojama sąvoka 
"specialus atvejis” . Koks yra Lietuvos “spe
cialus atvejis", jei lyginama su Lenkija, Čeki
ja?

Vienintelis realus teisių j apsaugą skirtu
mas yra iš tikrųjų visai nerealus. Tai buvęs 
nevienodas Lenkijos ir Lietuvos statusas po 
Antrojo pasaulinio karo, vis dar gyvas nesi
gilinančioje vakarietiškoje atmintyje: oku
puota bei inkorporuota Lietuva ir pusiau 

j inkorporuota Lietuva ir pusiau nepriklauso
ma, komunistų valdoma, bet j SSSR neinko
rporuota Lenkija. Tai praeitis, ne dabartis.

. Be to, kad ir skirtinga netolima praeitis, ji 
nulemta M olotovo-R ibbentropo "pakto” ,

I kuris neturi jokios teisinės vertės. Ar Euro
pa nesiremia teise?

Lietuva nepripažįsta, kad ją dabar tol- 
| p a jo tų  pagal tą paktą. Taip ir dėl lygių kan- 
^ B a ta v im o  galimybių j NATO: skirtumo tarp 

, Lietuvos ir Lenkijos nėra, tik ekonomika, 
taigi norime ūkinių ir gamybinio pasirengi- 

I mo sąlygų ir dirbsime.

i Laikas pabusti
' R usijos p ro pa ga n da  ir d ip lo m a tija  

nemaža pasiekė, kurdamos emocines klas- 
I totes, kad NATO nesiplėstų. Štai Rusija tar- 
| iamai "bijo” (Lietuvos?), Rusija "pyksta" arba 

yra "be reikalo erzinama”: ji nusiskundžia 
i baltijiečių nedėkingumu ir net “agresyvumu", 

kuris mat "provokuoja” tikrą Rytų kaimyno 
I agresyvumą.

Šio mažo ša lto jo  karo prieš Baltijos 
I bloguosius ir besitraukiančius Vakarus tik- 
| slai yra paprasti: a) laimėti maksimumą 

atidėliojimo apskritai ir principinę politinę 
i NATO kapituliaciją dėl Baltijos valstybių; b) 

atgauti Baltijos valstybes Rusijos domi- 
[  ••avimui, Baltijos jūra vėl verčiant Rusijos 
I . a. Čia gali praversti ir "Gordijaus mazgo" 

mitologija (naudoja RAND bei kiti politikai),
| jei reikia interesantus Įtikinti, kad problema 
niekaip neišsprendžiama, nebent caro ka- 

I laviju.
Tai netiesa, nors vaidinama itin talentin- 

gai.
Lietuvos arba Baltijos valstybių noras yra 

dar paprastesnis. Vakarams derėtų pareikš- 
|ti, kad jokie Rusijos nesutikimai, joks nep
agestas "erzinimasis” nesustabdys NATO 
Iplėtros j Baltijos valstybes, tos pačios kaip 
Lenkijai sąlygos bus Įvykdytos. Ne žodžiai, 
bet artėjantys jvykiai reikš Vakarų atsakymą: 
iar mes jau perduoti, ar dar ne.

B a ltijo s  iš e iv ių  b en d ruo m e n ės  irg i 
Ipriklauso Vakarų pasauliui. Kas bus padary
ta, mieli Amerikos lietuviai, bus padaryta ir 
ĮJūsų - Amerikos piliečių - vardu. Laikas 
pabusti, nes laikas bėga, o laiko nemaža 
vėl prarasta. Kremliaus ir Vakarų Europos

Ekštų laikrodžiai pradėjo tiksėti pernelyg 
našiai, tad pasirūpinkite Amerika. Jūs 
Ja padarėte labai daug, bet Lietuvos lais

tės byla dar toli gražu nebaigta.

Juozas SABALIAUSKAS

Vienoje LNK televizijos laidoje su Įdomu
mu klausiausi akademiko Raimundo Rajec
ko pasikalbėjimo su LDDP ideologu Gedi
minu Kirkilu. Buvo šnekama apie nustekentą 
mūsų gyvenimą, apie valdančiosios parti
jos nesugebėjimą taisyti šlyjančių ekonomi
kos reikalų. Buvo tiesiog nepatogu klausy
tis, kaip akademikas partijos lyderj, tartum 
pam okos neišm okusi penktokėlj, remte 
rėmė svariais argumentais. Pagaliau ponas 
Kirkilas metė: jo partija žmonių labui žymiai 
daugiau padariusi, negu buvo numačiusi

Rugpjūčio 6-11 dienomis Vilniuje, Kaune, 
Trakuose ir Šiauliuose vyksta krikščioniško
jo  jaunim o tarptautinė konferencija "Mes 
laisvi prie Baltijos”, kurią rengia Vyskupo M. 
Valančiaus b la ivytės są jūd is, L ietuvos 
krikšč ion ių  dem okratų partijos jaun im o 
sekcija, Švedijos krikščioniškųjų blaivybės 
organizacijų sąjungos (DKSN) jaunimo tary
ba, Norvegijos krikščioniškosios blaivybės 
federacijos jaunimo valdyba (XE), Suomi
jos krikščioniškoji alkoholio ir narkotikų pre
vencijos ir  p riežiūros sąjunga (KRAN), 
piktnaudžiavimo alkoholiu ir narkotikais pre
vencijos Tarptautinė krikščioniškoji federaci
ja  (ICF) Šveicarija.

Tai pirmoji Baltijos ir Šiaurės šalių jauni
mo konferencija. Joje dalyvauja svečiai iš 
Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Šveicarijos, 
Prancūzijos, Estijos, Latvijos, Baltarusijos, 
Lenkijos, Ukrainos, Rusijos ir net Indijos, taip 
pat Lietuvos vyskupai, Vyriausybės ir Se
imo nariai. Konferencijos tikslas - skatinti 
jaunimą bendradarbiauti, ugdyti religini pa
kantumą, pagarbą savo ir kitų šalių kultū
rai, jaunimo atsparumą alkoholiui ir kitiems 
narkotikams, sudaryti prielaidas krikščion
iškojo jaunimo blaivybės organizacijai Uetu- 
voje sukurti. Seminarų temos: “Laisvė tikė
ti", "Laisvė po 50 m. buldozerinio ateizmo”, 
"Krikščioniškasis tikėjimas nežino naciona
linių sienų", "Jeigu Jėzus ateitų pas mus ši
a nd ie n ", "K ra š tu tinu m a i, e van ge lija  ir 
bažnyčios vaidmuo", "Caritas, atsakomybė 
už mažuosius brolius ’, “Laisvė yra atsako
mybė", "Laisvi nuo alkoholio ir narkotikų",

savo rinkiminėje programoje.
Ką gi, žmogui tam ir duotas liežuvis, kad 

galėtų kalbėti. Ateidama j valdžią LDDP 
nepagailėjo gražių pažadų, kuriais mes bu
vome tiesiog pilte apipilti. Tačiau partijos 
žodis netapo kūnu. Išjungęs televizorių, 
prisiminiau apaštalo Pauliaus žodžius: "Jei 
kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet 
neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis 
varis..."

Tartum varis nužvangėjo ir buvusių ko
munistų žodžiai. Kitaip ir negalėjo būti, nes 
tie, kurie gražiai kalbėjo, pirmiausiai rūpi
nosi ne mūsų, o savo gyvenimu.

“A lkoholio vartojimas žmonijos istorijoje” , 
“Alkoholis ir visuomensė sveikata", "Argu
mentai prieš narkotikų legalizavimą".

Konferencijos baigiamasis akordas - Ši
auliuose, rugpjūčio 11 d., sekmadienj.

17 val. sutiksime svečius prie rytinės 
miesto ribos.

19 val. susitikimas su miesto visuomene 
Saulės laikrodžio aikštėje ir koncertas.

19.30 val. vyksime į Kryžių kalną. Šv. 
Mišios už jaunimą ir naujų kryžių šventini
mas.

Švedai buvo maloniai nustebę, kai Kryžių 
kalne rado atminimo kryžių Švedijos jaun
uoliams, viešėjusiems S. Šalkauskio mokyk
loje ir nuskendusiems su "Estonijos" keltu. 
Švedai ir kitos delegacijos atveža savo 
kryžius.

21.15-23 val. vakaronė prie laužo Talšos 
pakrantėje šalia senųjų kapinių. Gal ji labi
au sutelks mus kovai prieš baisiausią inter- 
ventą - alkoholj. Maloniai kviečiame daly
vauti visus, ypač jaunimą, kuris nori būti lais
vas nuo alkoholio, narkotikų ir smurto. Už 
nuoširdžią paramą dėkojame mons. K. Ja
kaičiui, mokytojui Snieškai, Kultūros ir Švi
etimo skyriams, mokytojų namų ansambli
u i, SKAT Š iaulių  rinktinės nariam s, S. 
Šalkauskio vidurinei mokyklai, "Čiūtulio" et- 
nografinaim klubui ir visiems šventės daly
viams.

Albertas GRIGANAVIČIUS
Vyskupo M. V a lanč iaus  b la ivys tė s  

sąjūdžio. Šiaulių m. tarybos pirmininkas

Š. m . ru g p jū č io  2 9  d . 10 v a l. iš  v a rž y t in ių  b u s  p a rd u o d a m a  1/4 
d a lis  n a m o , e s a n č io  R a d v iliš k io  15 , Š ia u lia i.
P ra d in ė  k a in a  5 7 0 0  L t.
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Informacija teikiama telefonu 428627. L. OLIŠAUSKIENĖ Teismo antstolė I

TARPTAUTINĖ KR IK ŠČ IO N IŠKO JO  
JAU N IM O  KO NFER EN CIJA
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P asku tinė  p r ic h v a tizac ija  ir jo s  
priedanga

Gelbėdamasis panikos apimtas skęstan- 
ty s is  g rie b ia s i ir  už š ia u d e lio , laba i 
norėdamas jsivaizduoti, kad tai yra rąstas. 
Dar blogiau, kai blaškydamasis čiumpa už 
bet kur ir skandina net tą, kuris bando jį išgel
bėti, ir dėl to pats nuskęsta.

Išsigandę savo apgailėtinos nekompetet- 
ingos ir korumpuotos veiklos padarinių dau- 
gumiečiai neleidę laiku inventorizuoti, inde
ksuoti kolchozų turto ir tuo sudarę puikiau
sias sąlygas savo statytiniams - buvusiems 
kolchozų pirm ininkams, pavaduotojams, 
agronomams ir partorgams - tą  turtą pus
dykiai išgrobstyti, jau kelintą kartą bando 
visą kaltę suversti G. Vagnoriui. Pradžioje 
jo kaltė vertinta 10 milijardų litų, tačiau au
toritetingos teisėtvarkos ir net paties V. 
Juškaus komisijos G. Vagnoriaus kaltės 
nerado. Dabar, artė jan t rinkim am s, kai 
žmonės įsiaudrinę dėl pražūtingos LDDP 
finansinės politikos, sukėlusios pramonės, 
žemės ūkio, bankų ir visos ekonomikos griū
tis, rėkiant vėl reikia atp irkimo ožio. Kai 
kertinės piramidės šulai sumerkė uodegas 
į  skandalingą 10 milijardų dolerių bankinę 
aferą, G. Vagnoriaus kaltinimas tik 10 mili
jardų litų atrodytų visiškai neįspūdingai, 
todėl DDP išm inčia i rado sa liam onišką  
sprendimą - padidinti G. Vagnoriaus apkal
tos įsta tin į" kapitalą iki 35 m ilijardų litų. 
Kodėl ne iki 50 ar 100 - neaišku. Pasikukli- 
no. Nėra abejonės, kad specialiai tuo tikslu 
šaukiamojoje neeilinėje rugpjūčio sesijoje

albertyniškai mąstanti ir balsuojanti Seimo 
daugum a kaltinimus G. Vagnoriui ne tik 
patvirtins, bet ir apkaltos sukelto šurmulio 
pįriedangoje tyliai, apeidama privatizacijos 
įstatymus, prichvatizuos paskutinį daugia- 
milijardinės vertės Lietuvos kąsnelį - taip pat 
specialiai tuo tikslu dirbtinai kuriamą naftos 
koncerną. Pagrindiniai darbiečių principai - 
gindamasis pulk kuo aršiau, galėdamas či
upk kuo daugiau - bus išlaikytas. Tikrai!

Prestižinė ir valstybinės svarbos

Kinijoje - jau per 1,2 milijardo gyventojų, 
todė l žm onėm s laba i trūks ta  sk irtingų  
pavardžių. Naujoms pavardėms sugalvoti 
rengiamas tarptautinis konkursas. Jo daly
viai privalo būti idėjiškai gerai pasikaustę ir 
turėti pavadinimų keitimo patirtį. Iš Lietuvos 
tuos reikalavimus atitinka tik LDDP, todėl ji 
ir  d a lyva u s  ko nku rse . A. B razausku i 
sustabdžius savo partinę priklausomybę, o 
A. Š leževičiui iš v iešos partinės veiklos 
perėjus į pogrindinę (bičiuliškai ūkinę) sku
biai ieškoma kito ne mažiau prityrusio Rytų 
šalių specialisto, kuris ne tik galėtų pagel
b ė ti b ro liška i raudona ja i K in ija i, bet ir 
pasižvalgytų naujų rinkų produkcijai, kurią 
gam ina b ič iu lių  prichvatizuotos įm onės. 
Kelionė prestižinė ir valstybinės svarbos, 
svarbesnė, negu į  Venesuelą pirkti oremul- 
sijos, todėl bus galima vykti su žmona ir taip 
pat bus apmokėta iš valstybės biudžeto.

Daugiau medalių bus, kai visi būsime 
sotūs

Sveikiname šauniuosius Lietuvos kre

pšininkus, įveikusius pačias stipriausias tr
ijų žemynų komandas, graikus, kroatus ir 
paka rto jus ius  B a rse lo n os  o lim p ia do s  
žygdarbį.

Kai praradom e sidabrin ius krepš5 
medalius, LDDP frakcijoje imta garsia-1 
bėti, kad rungtynės su kroatais laimėto, 
dėl to, kad joms iš tribūnos vadovavo : 
Prezidentas, o lemiamoms rungtynėms, 
sidabro buvo pasiųstas nors ir su žmę 
bet per silpnas politinis vadovas - Premjeru 
nesugebėjęs įkvėpti sportininkams valios 
ryžto per paskutiniąsias tris minutes. Rinke 
jai, nustatydami partijų kandidatų reitingus 
turės į tai atsižvelgti.

Tautos lūkesčių nepateisino dauguma 
kitų olimpiečių. Iš Raudonųjų žvaigždžių 
gerai matyti, kad didžioji tautos dalis, ypač 
jaunimas, auginantis mažus vaikus, ne kas
dien gali sočiai pavalgyti (apie ta i LDDP 
frakcijoje garsiai nekalbama), išskyrus tik 
mūsų krepšininkus, iš kurių įžymiausieji ne 
tik pelnosi užsienyje, bet ir remia Lietuvos 
sportininkus, š i maža krepšininkų išimtu 
patvirtina bendrą taisyklę, nes krepšininkai 
pasirodė žymiai geriau už visus kitus spor
tininkus, kurie olimpiniame kaimelyje pirmi
ausia puolė prie iš anksto išpirkto, nors ir 
neskanaus, bet nenormuojamo maisto. Pri- 
sišveitę apsunko, sustingo ir todėl toli atsil
iko ne tik nuo olimpiados prizininkų, bet ir 
nuo savo geriausių asmeninių pasiekimų.

Jaunimo turime gero ir gražaus, jo kaltinti 
dėl nesėkmių nereikia. Daugiau ir tauresnių 
medalių laimėsime tik tada, kai visi būsime 
sotūs ir namie.

Rinkėjams, nustatinėjant rinkiminius re
itingus, atsižvelgti j tai bus dar svarbiau.

Astrologas Albertas GRIGANAVIČIUS
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VYNIOTINIS SU AVIETĖMIS
Biskv itu i: 4 kiaušiniai, 2 šaukštai šilto 

vandens. 125 g cukraus, pakelis vanilinio 
cukraus. 125 g kvietinių miltų, nubrauktas 
šaukštelis kepimo miltelių, 30 g kakavos.

Kremui: 400 g grietinėlės, 30 g cukraus, 
3-4 šaukštai želatinos, 3 šaukštai aviečių 
sirupo, 400 g šviežių aviečių.

A ptepu i: 250 g grietinėlės, pakelis va
nilinio cukraus.

Kiaušinius įmušti į  šiltą vandenį ir plakti 
iki putų.

Plakant po truputėlį berti cukrų ir vanilinį 
cukrų. į kiaušinių masę įsukti miltus, su
maišytus su kepimo ir kakavos milteliais.

Tešlą supilti į  skardą, išklotą riebalais, 
pateptu kepimo popieriumi, ir kepti 8-10 min. 
karštoje (200 laipsn. C. temperatūros) or
kaitėje.

Išskleisti rankšluostėlį ir jį pabarstyti cuk
rumi. Išimti biskvitą ir tuoj pat išversti ant

rankšluostėlio. Nuimti popierių. Biskvitą kar
tu su rankšluostėliu susukti į volelį ir padėti, 
kad atšaltų.

Grietinėlę, skirtą kremui, išplakti su cuk
rumi. Želatiną ištirpinti ir sumaišyti su 2-3 
šaukštais grie tinė lės (vienodos tem per
a tūros). L ikus ią  g rie tinė lę  sum aišyti su 
aviečių sirupu ir paruošta želatina.

Išvynioti biskvitą, nuim ti rankšluostėlį. 
Biskvitą pertepti kremu, ant jo išdėlioti avi- 
etes ir vėl susukti. Apie valandą laikyti vė
sioje vietoje.

Grietinėlę išplakti su vaniliniu cukrumi. 3/ 
4 gautos masės aptepti susuktą biskvitą. Iš 
likusios plaktos grietinėlės su konditeriniu 
švirkštu išdėlioti bokštelius.

V y n io tin j g a lim a  p u o š ti šo ko la d o  
drožlėmis ir avietėmis.

PYRAGAS SU VYŠNIOMIS
500 g vyšnių, 100 g miltų, 4  kiaušiniai ir 

dar vieno trynys, 40 ml pieno, 100 g cukraus, 
pakelis vanilinio cukraus, 20 g  sviesto, tru

putis druskos.
Balta i m asei: 2 kiaušinių baltymai, 100 

g cukraus.
Vyšnias nuplauti, apdžiovinti, nutrąuK,.» 

kotelius, išimti kauliukus.
Miltus persijoti, j juos subarti cukrų, va

nilin į cukrų ir d ruską. V iduryje  padaryti 
duobutę, į ją įmušti kiaušinius ir suleisti trynį, i 
Plakant šluotele, supilti pieną. Plakti tol, kol 
tešla pasidarys vientisa.

į  sviestu išteptą torto formą sukrėsti tešlą. 
Ant jos išdėlioti du  trečdalius vyšnių ir 35- 
40 min. kepti 210  laipsn. C temperatūros 
orkaitėje.

K ia uš in ių  ba ltym us, įb ė ru s  a rb a tin į 
šaukštelį cukraus, išplakti iki purumo. Likusį 
cukrų suberti j  mažą puodą, įp ilti šaukštą 
vandens ir virti 5 min.

Gautą sirupą pamažu, nuolat maišant, 
pilti ant baltymų masės, maišyti kol mišinys 
atvės, tuomet užpilti ant pyrago viršaus, iš
dėlioti vyšnias ir jas lengvai įspausti. Kepti 
orkaitėje, kol paviršius gražiai apgels.

Patiekti atvėsusi arba atšaldytą.
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