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“Perduokite mano padėką lietuvių tautai, 
is dabar vienintelė tauta, kuri jaučia mūsų 
;ausmą kaip savo. Jūs - vienintelė pasau- 
e tauta, kuri žino, kas yra prievarta. Ir 
įjuto tai visai neseniai. Tauta, kuri jaučia 
ūsų skausm ą kaip savo, būdama kitoje 
įsaulio dalyje, apdovanota Dievo..." 
Čečėnijos Respublikos 
Ičkerijos prezidentas 
Džocharas Dudajevas 
1994.12.14
Tikriausiai niekada istorijoje krikščioniš- 

i šalis su tokia užuojauta nežvelgė, taip

karštai ir nesavanaudiškai nesimeldė už 
musulmonišką kraštą, kaip dabar Lietuva už 
Čečėniją. Ir šiame tariamame paradokse, 
šioje netikėtoje, sakytum, nei geografiškai, 
nei e tn iška i, nei konfes iška i nepaa išk i
namoje, kančios pagimdytoje draugystėje 
nuo ja u ta  ku žda  s ly p in t to lim u s , g iliu s  
Apvaizdos planus. Š iandien galbūt jų tik 
miglotus kontūrus tegalime nujausti.

Apšalusiame Vilniuje vos ne vos suradęs 
tris baltas gėles, skambinu prie "Čečėn- 
press" atstovės Lietuvoje Aminat Saijevas 
durų. Atidaro tik gerai išklausiusi visų ank
stesnių telefoninių, laiškinių pokalbių de
tales. Ir šis atsargumas visiškai supranta

mas. Nesen ia i A ng lijo je  buvo nužudyti 
čečėnai, rūpinęsi išspausdinti pasus, pašto 
ženklus ir kitą nepriklausom os valstybės 
atributiką.

Prieš mane stovi smulkutė, tamsiaplaukė 
moteris.

- Sesuo... (Širdis pati spontaniškai susir
anda šj kreipinj, dabar joks kitas, atrodo, 
nebūtų tinkamesnis).

Labai tvarkingam e kambaryje - fakso 
aparatas, siunčiantis ilgus, vos jskaitomus 
popieriaus liežuvius iš besiginančio Grozno 
agonijos. Tai šių pranešimų santraukos pro-

nukelta j 10 p.

K O K IE  B Ū S IM E  M E S ?
im ininkiškos” Rusijos rankos vis dar nema
to ką šioji išdarinėja savo kaimynams, kuri
uos ji laiko net savo broliais. Teisus buvo 
Dž. Dudajevas, sakydamas, kad rusicizmas 
su savo šėtoniškąja prigimtim i yra pavojin
gas visam pasauliui. Š lykštu matyti, kaip 
Rusijai ištikimai tarnavę vadinamosios ‘va
d o v y b ė s " n a r ia i su D oku  Z a vga je vu  
priešakyje bėga slėptis už rusų karinės ba
zės sienų. O  juk garsiai šaukė: "Mus palai
ko tautos dauguma!"

Negali nesistebėti ir nesigėrėti tokiu tau
tos laisvės troškimu, tokiu dvasios stipru
mu, kokį turi čečėnai. Tik vergas gali pasaky
ti, kad jie nėra nusipelnę būti laisva tauta.

Kai visa tai apmąstai, nejučia atsiranda 
mintis: ką darytų Lietuvos Prezidentas, Vyr
iausybė ir Seimo dauguma, jei pas mus 
atvažiuotų bent 10 Rusijos tankų? Gal bū
siu neteisus, bet man lenda j galvą šventva
g iš k a s  a ts a k y m a s : jie  ta u ta i g a rs ia i 
pasakytų: "Būkim realistais, supraskim savo 
padėtj" ir nueitų pasitikti tų tankų su... gėlė
mis.

O ką turime daryti mes, kurie norim turė
ti savo namus, savo žemę, savo kalbą ir 
savo valstybę? Mes turime padaryti taip, kad 
tokie žmonės neturėtų teisės spręsti Lietu
vos likimo. Jiems turi būti paruošta vieta is
torijos šiukšlyne, o ne Seime.

J. Kildišas

Jau antra savaitė, kaip Čečėnija vėl pa- saulis užmerkė akis ir patiesė sotų savo pil-
ulio informacinių priemonių pirmosiose ei- vą pasikaitinti vasaros saulutėje. Negi dar
ėse. Vėl daug skausmo ir kraujo. Vėl pa- dabar tasa i lie tuvis, kuris pasiilgęs “še-
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“TAIP YRA... 7 7

VĖL PASIRODYS EKRANUOSE
Irena BIJEIKIENĖ

Praėjusių metų birželio pradžioje Šiaulių 
televizijos kanalu pradėta transliuoti A. Ku
likausko laida “Taip yra..." Visus metus laid
elė reguliariai pasirodydavo televizorių 
ekranuose. Per tą laiką buvo paruošta 50 
laidų. Šių metų birželj laidos rodymas nu
trūko, nes, kaip sakė be atlyginimo dirbęs 
autorius A. Kulikauskas, - visa, kas ruošia
ma visuomeniniais pagrindais, kada nors 
baigiasi... Tačiau nesibaigė šiai laidai skir
tas žiūrovų dėmesys. J savivaldybės Ryšių 
su visuomene sektorių kreipėsi susirūpinę 
miesto gyventojai dėl laidos “Taip yra..." liki
mo. Žiūrovai negalėjo suprasti, kodėl Šiaulių 
televizija nebetransliuoja tokios puikios lai
dos. Taip pat gauti paklausimai-prašymai, 
kuriuos pasirašė Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga bei bendrija, Šaulių rink
tinė, savanorių Šiaulių rinktinės, “Geležinio 
vilko" batalionas, Lietuvos laisvės kovų sąjū
dis. Galimybė atnaujinti laidą buvo svarsto
ma ir savivaldybės komitetuose. Švietimo ir

kultūros komitetas pritarė idėjai sukurti šios 
laidos televizijos redakciją ir numatyti tam 
reikalingas lėšas. Kai miesto savivaldybėje 
bręsta sprendimas atnaujinti laidą, “Aušros 
alėjos" korespondentė kalbasi su jos auto
riumi A. Kulikausku.

- “Taip yra... “ turi savo auditoriją. Tai įro
do ir šiai laidai skirtas žmonių dėmesys.

- Žiūrovus galima padalinti j dvi dalis, vi
eni rėmė ir dėkojo už laidą, kviesdavo fil
muoti, informuodavo apie renginius, o kiti 
domėjosi ne laida, o kiek moka autoriui už 
laidą, ieškojo klaidų, buvo nepatenkinti lai
dos temomis. Štai Tarybos narys A. Saida 
“Mūsų miestas - mūsų namai" frakcijos var
du pareiškė nepasitenkinimą, esą laida 
a tspindi vienos partijos interesus ir jos 
negalima rodyti per televiziją. Žinoma, tiems 
žiūrovams, kurie mane palaikė, nuoširdus 
ačiū. Prašymus pasirašiusios organizacijos 
turi daug bendra. Visas jas sieja atgimimas, 
meilė gimtajam kraštui ir darbas jo labui. Aš. 
kaip laidos autorius, turiu tikslą ne tik paro
dyti šiauliečių atgimimo, sąmonėjimo kelią,

bet ir būti šių permainos laikų metraštininku. 
Kiek daug gražių renginių vyksta, apie kuri
uos masinės informacijos priemonės nutyli 
arba informuoja šykščiomis eilutėmis, iš 
kurių niekaip negali susidaryti tikro vaizdo.
Šiaulių TV laidos rengimui davė man tik j
kelias kasetes - vieną laidą parodai, po to 
turi ištrinti ir filmuoti kitą. Taip dirbant laidos 
neišlieka. Teko pačiam pirkti video kasetes; 
per metus laiko sukaupiau 60 kasečių fil
muotos medžiagos.

- A r la idos p avad in im as iš liks  ne
pasikeitęs?

- Laidoje keisiu temų pasirinkimo bei 
turinio atskleidimo principus. Laida turėtų 
būti kiek veržlesnė, įvairesnė. Manau, kad 
vadinsis “Vėjas”.

- Kodėl “Vėjas"? _
- Šis žodis simbolizuoja veržlumąig. 

gaivą, o man jis dar turi ypatingą reikšmę. 
Jaunystėje studijavau laivavedybą ir tada 
teko galynėtis su vėju Baltijos jūroje. Paga
liau vėjas - tai prieštaravimų srautas. Jų 
verpetuose ir gimsta įdomiausi dalykai.

Į PALANGĄ ATOSTOGAUTI...
mojami kambariai” .

Vakarais P a lango je  ram u, išskyruaV
icanoi/iriai ic n oh io  Ton  wnil/io Lnlsin OtT

Jaunius KULNYS

Teatras prasideda nuo rūbinės, o Palan
ga - nuo K re tingos. B endrake le iv is  
traukinyje iki Kretingos ir autobuso stotelėje 
jau siūlo išnuomoti kambarius, butus. Iš 
pažiūros vyriškis primena “mėgėją pakilno
ti stikliuką"... Jis žino, kur Palangoje nuo
mojami kambariai, autobusu vyksta drauge 
su jumis ir prašo, kad už pagalbą jam nupirk - 
tum bilietuką. Palangos autobusų stotyje jis 
suranda savininką, kuris jus apnakvins, o 
už paslaugą iš šeimininko prašo 5 litų. Vie
tinių jis vadinamas pravarde.

Kartą , laba i iš troškęs  jis  sum anė, 
pavogęs ožką, parduoti ir gavęs pinigų 
sudrėkinti savo Vamzdynus". Kad šeiminin
kas nepažintų savo cibutės, nutarė ją 
perdažyti juodai. Nuvedė į turgų, bet, užėjus 
lietui, dažai nubluko, o žmogus pažino savo 
numylėtinę. Nuo to laiko jį visi ir vadina 
Ožkavagiu. Dabar susirado kitą verslą: 
atvykusiems siūlo gerus kambarius ir suve
da su šeimininkais. Už šią paslaugą gauna 
užmokestį, ir kasmet vis randa naivuolių. 
Taip jis budi Palangos autobusų stotyje ir 
šią vasarą, kuri panaši j ankstyvą rudenį.

Šįmet atvažiuojančių nedaug - vienetai, 
o norinčių priimti - būrys, tad iš daugelio 
pasiūlymų jau renkiesi pats.

Š ta i b e s išyp sa n ti ūk in inkė  kv ieč ia  
atvykėlį. Poilsiautojas apžiūri siūlomus ka
mbarius ir kaina, minėta autobusų išlaipini
mo aikštelėje, pradeda jo netenkinti. Pirmi
ausia  še im in inkė labai nustemba, kad 
neatsivežiau savo patalynės. Atsakiau, kad

į Palangą važiuodamas niekada nesivežu 
su savimi patalynės, lovos ir dujinės viryklės. 
Ponia, maloniai šypsodamasi, atsako, kad 
truputėlį reikės primokėti... Dujas užkurti bus 
galima tik du kartus (pusryčiams ir pietums). 
Karšto vandens nebus, nes yra dujų ir van
dens skaitikliai, o nuo šių metų liepos 1 d. 
vanduo pabrango. Suabejoju, kad lyg ir ne
simato rozetės. Mandagiai ištardė, kokiam 
tikslui. Buvo labai nustebinta, kad naudoju
osi elektrine skutimosi mašinėle. O ji taupo 
ir elektrą. Iš karto dingo noras apsistoti pas 
tokius "svetingus" žmones, o dar nepaminė
jau, kad tualetas lauke, o puodelius plauti 
pasiūlė su melsvu cheminiu skysčiu.

Už lovą privačiame bute - 10-12 litų. 
Užmirškime, kaip buvo anksčiau. Poilsio 
namai virto privačiomis bendruomenėmis. 
Pavyzdžiui, AB Palangos "Linas" paprast
as vienvietis kambarys su pusryčiais 1 pa
rai - 80 Lt, paprastas dvivietis - 100 Lt, o 
keturvietis apartamentas - 500 litų. UAB 
"Prie Rąžės" dvivietis kambarys 2-3 aukšte 
- 120 litų (be maisto) vienai parai, 3 kam
barių numeris - 280 litų. Vieta poilsio namu
ose “Neringa" -18-30 Lt už vieną parą. "Lino" 
poilsio namuose maudymosi seansas -1 2  
Lt. Tik jau nemanykite, kad vandenį baseine 
keičia kiekvieną dieną. Nieko panašaus, nes 
v iskas ka inuo ja l V ienas santechn ikas 
prisipažino, kad užtenka ir kartą pakeisti per 
savaitę. Taigi, bičiuli, ar neįsigijai kokių nors 
užsienietiškų niežų už 12 litų?

Savaitgaliais poilsiautojų padaugėja, o 
savaitės pradžioje vėl sumažėja. Pirmą 
kartą išvydau baltas juostas ant langų; "Nuo

Basanavičiaus gatvę. Ten veikia kokie 25 
restoranai, užkandinės, barai, užeigos, kas 
trečiame groja ir dainuoja. Patiekalų kainos, 
alus - 6-10 litų; mėgstami cepelinai - 5-16 
Lt, o karbonadas -16-36  litai.

Pajūrio mieste palydovės iš artimojo 
užsienio uždarbiauja tik  Basanavičiaus 
gatvėje, toje gatvėje esančiuose restoran
uose. Lietuvaitės ir kitos vietinės - likusioje 
Palangoje, jos gali dirbti bet kokioje gatvėje 
(privilegija!). Tiesa, palydovėmis ne visos 
vadinamos. Žuvėdra - tai jau skolinys iš 
Klaipėdos naktinio gyvenimo. Bet jeigu nori 
ramiai pasėdėti kavinėje ar restorane, 
patingėk paeiti į šoną nuo Basanavičiaus 
gatvės porą šimtų ar daugiau metrų, būsi 
pirmas lankytojas užeigoje ir patirsi aptar
navimo kultūrą, nes salėje tu būsi vienas ir 
tavimi visi darbuotojai džiaugsis. Tau pasiūlo 
valgiaraštį, paaiškina ir kantriai laukia, 
tu pagaliau išsirinksi, užsisakysi, nes šian
dien, o ypač, jeigu tai savaitės pradžia - tu 
pirmas lankytojas, o gal net ir paskutinis, 
todėl tau ir dėmesys ypatingas.

Deja, dar kai kas gražinasi, įrenginėja, 
dažo, taiso tai, ko nepadarė pernai. įspū
dis toks, kad šeimininkai buvo užmigę meš
kos miegu, o  staiga atsibudę vidurvasarj 
puolė tvarkytis, nes tikras sezonas prasid
eda nuo liepos vidurio.

Jeigu jus domina, kas ir kur vyksta, siūlau 
atvykus nusipirkti “Vakarinę Palangą", kuri 
pasirodo trečiadienį ir šeštadienį, bei dien
raštį "Klaipėda" ir rasi visas žinias apie on 
jūrį.

Palangiškiai dejuo ja , kad dėl blogos 
vasaros nėra poils iauto jų, sunki bus ir 
žiema.
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NUSIKALTIMAI
Padėjo Latvijos policija

JONIŠKIS. Naktį iš rugpjūčio 5-osios į 6- 
ąją Rukuižių kaime (Joniškio r.) iš vietinių 
gyventojų ganyklų dingo keturios karvės ir 
jautukas. Jų šeimininkai tai pastebėjo apie 
pusę septynių ryto ir tuoj pranešė policijai. 
Joniškio kriminalinės policijos vyr. inspek
torius Antanas Marinas, į  pagalbą pasitelkęs 
dar keletą kriminalinės paieškos darbuotojų 
ir kinologe su šunimi, ėmė ieškoti dingusių 

gyvu lių . Pėdsakai vedė Latvijos pasienio link 
^(nuo  Rukuižių kaimo iki sienos tik aštuoni 

kilometrai). Per mišką, per pievas, per me
lioracijos griovius - tiesiausiu keliu - vagiši
ai nusivarė gyvulius (tiesa, viena karvė pas
pruko) j  Latviją. Čia staiga pėdsakai dingo. 
Tada policininkai, pasiskirstę j kelias nedide
les grupeles, tęsė paiešką. Apie gyvulių 
vagystę pranešė savo kolegoms Dobelės r. 
(Latvija). Kaimynai netruko ateiti j pagalbą 
ir bendromis pastangomis gyvuliai tuoj buvo 
rasti. Jie po gana netrumpos kelionės (buvo

apiplėšta privati maisto prekių parduotuvė. 
Vagys j ją  pateko per langą, išlaužę grotas. 
Iš parduotuvės išnešta cigarečių ir bran
giausių alkoholinių gėrimų - degtinės “Ab- 
solut", "Smirnoff” , “Finlandia”, keli buteliai 
šampano.

Lietuviškos degtinės vagys neėmė. Nu
ostoliai skaičiuojami. Parduotuvėje nebuvo 
signalizacijos.

Patys vaisė, o vaikui nedavė
Leisgyvį 1992 metu lapkričio mėnesį gi

musį Artūrą Dapkų iš Šiaulių rajono Gilaičių 
kaimo į Respublikinės ligoninės vaikų rean
imacijos skyrių rugpjūčio 7-osios vakare 
atvežė greitosios pagalbos medikai. Vaikas 
buvo sumuštas. Kaktoje buvo matyti didelė 
mėlynė.

Iš pradžių gydytojai jtarė, kad sutrenktos 
sm egenys, nes berniukas buvo be są
monės. J gydytojų veiksmus ir injekcijas jis 
nereagavo. Visų tyrimų rezultatai buvo kri
tiški.

Sąmonę jis  atgavo tik po valandos, kai

nam uose. Iš buvusio  vyro  a lim entų  ir 
pašalpų už vaikus gyvenanti A. Dapkienė 
neigė, kad Artūras buvo mušamas ir kad jis 
negaudavo valgyti.

KULTŪRA
Etnokultūrinė vasaros stovykla

RADVILIŠKIS. E tnokultūrinę vasaros 
s to v y k lą  Š eduvoje  p ra ė ju s ią  sa va itę  
su rengė  L ie tuvos Ram uvų są jun g a . J 
stovyklą  suvažiavo apie š im tą įva iraus 
amžiaus ramuviečių, besidominčių senove 
ir folkloru - ne tik iš Lietuvos, bet ir iš JAV, 
Suomijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos. 
Pagrindinis susibūrimo tikslas - susipažinti 
su krašto tradicine kultūra, folkloru, istorini
ais ir gamtos paminklais.

Stovykla įsikūrė įspūdingame Raudond
vario dvare, už dviejų kilometrų nuo Šedu- 
vos.

Šeštadienį buvo surengta improvizuota 
d e r lia u s  šven tė , d ra ug e  ir  p a sku tin ė  
vakaronė, kurios metu koncertavo ir ramu-

buvo prijungta lašelinė. Tik atsigavęs vai
kas paprašė valgyti. Artūrui nustatytas vi
siškas organizmo išsekimas dėl ilgalaikio 
badavimo - kacheksija. Jis sveria tik 9 kilo
gramus 600 gramų. Jo amžiaus vaikai sver
ia vos ne du kartus daugiau. Pakankamai 
maisto ir skysčių vaikas, gydytojų teigimu, 
negavo ilgą laiką - ne mėnesį, ir ne du. 
Artūras skundėsi, kad mama ir teta Vanda 
su dėde valgydavo, bet jam  neduodavo, o 
teta Vanda ir dėdė jį dar virtuvėje ir lauke 
mušdavo. Pasak medikų, vaiko kūne yra ir 
senų, ir naujų mėlynių, kurios galėjo atsir
asti mušant ranka, diržu ar lazda.

Leisgyvį Artūrą penktadienį ligoninėje 
aplankiusi jo motina Alma Dapkienė, pasak 
gydytojų, tik pastovėjo prie sūnaus lovos ir 
išėjo. Jokių lauktuvių, jokio  maisto savo 
vaikui, kurio gyvybei gresia pavojus, ji neat
nešė.

Be Artūro, dar du vaikus auginanti A. 
Dapkienė išsiskyrė su vyru ir gyvena savo 
sesers Vandos, kuri augina penkis vaikus,

viečius dainų mokė 3 ansambliai - Kurklių 
kaimo etnografinis, Šeduvos šaulių namų 
vyrų ansamblis ir Pakalniškių pagrindinės 
m o kyk lo s  va ikų  fo lk lo r in is  a nsa m b lis  
“Oželėlis".

Kartu su lietuviais Šeduvoje stovyklavo 
ir 20 užsieniečių. Didelį įspūdį visiems pa
darė  a m e rik ie tis  rašy to jas  ir m uzikas 
Maiklas Datka. Apie stovyklą jis išgirdo atsi
tiktinai ir nusprendė visą savaitę drauge pra
leisti. Visus labai sudomino jo  paskaita apie 
etnokultūrinį judėjim ą Amerikoje. Jau ne 
p irm ą  ka rtą  d rauge  s tovyk lau ja  b e n 
draminčiai iš Suomijos.

Lietuvos Ramuvų sąjungos seniūnas į 
klausim ą, koks skiriam asis ram uviečių  
bruožas, atsakė: "Galbūt ramus pasitikėji
mas savo idėjomis, noras pažinti senąją li
etuvių kultūrą".

Parengė Vida SIMONAITIENĖ

šeimą į  Palangą, grįžo namo. Apie 22 valandą 
Z. Starkaus automobilį stabdė vyras chaki 
spalvos uniforma, jis laikė reguliuotojo lazdelę. 
Vairuotojas, pamanęs, kad tai policininkas, 
sustojo. Šalia stabdžiusiojo stovėjo kažkoks 
civiliai apsirengęs vyriškis. Vairuotojui buvo 
liepta atidaryti lengvojo automobilio bagažinę. 
Tačiau vos tik Z. Starkus spėjo nusisukti, jam 
peiliu buvo durta į nugarą. Vairuotojas ėmė 
bėgti, bet banditai jį pasivijo ir vėl smogė pei
liu. Gindamasis Z. Štarkus atėmė iš užpuolikų 
peilį. Šie išsigandę pabėgo. Užpuolikai 
nukentėjusiojo automobilio nepagrobė, nes 
šeimininkas bėgdamas numetė automobilio 
raktelius į pievą. Nukertėjusį j ligoninę atvežė 
mikroautobusu. Žmogus sunkiai sužeistas, 
buvo operuotas. Dėl š io  įvyk io  iške lta  
baudžiamoji byla.

“ AGUONA-96": IŠAIŠKINAMI 
NELEGALŪS NARKOTIKŲ AUGINTOJAI

Prieš ke le tą  savaič ių  m iesto polic ija  
pradėjo akciją “Aguona-96'. Jos metu polici
jos pareigūnai turės išaiškinti nelegalius 
aguonų, kanapių augintojus, jų vartotojus ir 
prekiautojus narkotinėm is medžiagomis. 
Rėkyvos nuovados policininkai patikrino 
keturias sodininkų bendrijas Rėkyvoje. Re
ido metu buvo surašyti 9 protokolai. Šiemet 
aguonų augintojų gerokai padaugėjo. Savo 
aguonas policininkams stebint turėjo suna
ikinti patys jų augintojai. Visi augintojai tvir
tino, kad jie  auginosi aguonas savo reik
mėms, bet aguonoms auginti reikia special
ios licenzijos. Policininkų kova su narko
manais tik prasidėjo.

nuginti apie 25 km) ganėsi vieno ūkininko, 
lietuvio, ganykloje.

A Kaip išaiškėjo apklausus ūkininką, čia 
r ju o s  atvarė du pažįstami jaunuoliai - Mind

augas ir Rolandas su padėjėju iš netoli es
anč io  Ža ga rė s  m ies te lio . K iek vė liau  
nustatyta, kad tai Mindaugas Staponkus 
(gim. 1975 m.) ir Rolandas Sakmonas (gim. 
1973 m.), o jiems pagelbėjo pažįstamas - 
Alfonsas Ramašauskas (gim. 1959 m.).

Sugauti gyvulių vagišiai teisinosi, kad taip 
pasielgti juos privertusios skolos, kurias 
privalėjo grąžinti, o pinigų neturėję, tai ir 
ėmęsi šios “tarptautinės" akcijos. Abu pirm
ieji jau teisti už vagystes, trečiasis, atrodo, 
dar neteistas, be to, sakė nežinojęs ką darąs

d gystės iniciatoriai suklaidinę).
<as ką suklaidino, koks vaidmuo buvo 

suirtas ūkininkui lietuviui Latvijoje, išsiaiškins 
tikriausiai teismas.

Nebuvo signalizacijos
L  TELŠIAI. Ankstyvą rytą Daukanto gatvėje

VAIRUOTOJAS SUGEBĖJO IŠTRŪKTI...
r  Rugpjūčio 6-osios vakarą Raudėnuose (Ši
aulių raj.) buvo užpultas ir sunkiai sužeistas 
34-erių metų Zigmantas Starkus iš Biržų. Tą 
dieną savo automobiliu “Audi-100" nuvežęs
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Gerbiami ir mieli bendražygiai!
A rtė jan t r ink im am s ja u č ia m e , jog 

visuomenėje auga susidomėjimas Tėvynės 
Sąjungos tikslais ir nuostatomis. Nemaža 
dalis Lietuvos piliečių būtent su Tėvynės Są
junga sieja šalies ūkio gelbėjimo ir gaivini
mo, padoresnio ir laimingesnio gyvenimo 
viltis. Ne visiems tai patinka. Todėl jau da
bar p lačiai išvystyta  propaganda, neva 
laimėjus Konservatorių partijai, esminių per
mainų Lietuvos valstybės raidoje neįvyktų, 
nes LDDP per savo valdymo laikotarpį tari
amai laikiusis G. Vagnoriaus vyriausybės 
e konom inės  p o litikos  k rypč ių . Tačiau 
žmonės p risim ena, jog  valdant tai vyri
ausybei pensijos ir a tlyg in im ai būdavo 
rūpestingai didinami, atsižvelgiantį kainas, 
bankų negrobstė valdiški vagys, o valsty
bės biudžetas nebuvo praskolintas. Ir šian
dien mes pasisakome už tai, kad valdžia 
būtų atsakinga ir rūpintųsi žmonėmis, kad 
žmogus galėtų dirbti ir uždirbti, tvarkytis 
gyvenimą savo nuožiūra. Tuo tarpu LDDP

pavertė Lietuvos pilietį skurstančiu prašy
toju.

Mes - už laisvą ir savarankišką Lietuvos 
žmogų. Pilietis mums yra aktyvus valstybės 
ūkio ir politikos veiksnys, Lietuvos ateities 
kūrėjas. Tik LDDP propagandistai vis dar 
tikisi, kad žmonės nepastebės permainų 
dvasios, kuria persmelkta visa Tėvynės 
Sąjungos programa.

Mes tikime, jog žmonės supras ir teisin
gai įvertins mūsų ketinimus. Juk visuose 
Lietuvos kampeliuose gyvenate ir dirbate 
Jūs, pasiryžę Tėvynės Sąjungos nariai. 
Mūsų p artijos  skyriuose  - vis daugiau 
įdomių, plačiajai visuomenei skirtų renginių. 
Tai teisingas kelias. Kuo patrauklesni ir iš
radingesni bus mūsų renginiai ir akcijos, kuo 
daugiau savo kūrybiškų pomėgių ir polėkių 
mes perkelsime į Tėvynės Sąjungos skyrių 
gyvenimą, tuo labiau galėsime atsiverti 
visuomenei, įtikinti abejojančius, net ir ki
tokių pažiūrų žmones. Kai balsavusieji už

LDDP dabar prijaučia mums arba tampa 
rėmėjais, tai pati didžiausia jų ir mūsų per
galė. Drąsiai kvieskime visus, kurie pritaria 
mūsų programai, įsijungti į Tėvynės Sąjun
gos gretas. Kiekvienas mūsų yra stiprus tiek, 
keik stipri ir įtakinga Tėvynės Sąjunga - nau
jos vilties partija!

Artėjantys rinkimai neša mums visiems 
daug darbų ir rūpesčių. Tačiau tai viltingi 
rūpesčiai ir geri darbai, kuriuos atliksime 
kupini giedros nuotaikos ir tikėjimo Lietuvos 
sėkme!

Vytautas LANDSBERGIS
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
pirmininkas

Gediminas VAGNORIUS
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
valdybos pirmininkas ^
Vilnius, 1996 m. liepos 25 d. i§-

PRIE UPĖS SIŪRUOJA KARKLAI
Antanas JURGAITIS

Žinojau, kad pynėjai iš vytelių gyvena 
Kuršėnuose. Seniūnijoje patikslino: Daugė- 
liuose. Ir viskas. Jokio adreso. Porą kilo
metrų kulniavau šlubčiodamas skaudama 
koja: ar rasiu pynėją namuose? Juk vasa
ros metas...

Gyvenvietėje ilgai klausinėti nebereikė
jo. Pasakęs ko ieškau, sužinojau gatvę ir 
kad Stankų sodyba joje gražiausia. Tokią 
sodybą išvydau iš tolo. Pasitiko guvi še
imininkė, pasakiusi, kad p. Stankus Šiauli
uose remontuoja dukros butą. Ponia Jani
na paaiškino, kad ir ji pati yra pynėja, gali 
viską parodyti ir papasakoti.

Užlipęs į  antrą aukštą, vos neaiktelėjau, 
išvydęs tiek v isokiausių  iš vytelių pintų  
baldų, baldelių.

- Vasarą kiti darbai rūpi: sodas, daržas, 
aplinkos tvarkymas. Be to, vyras - statybinin
kas, - porino Šeimininkė. - O  vėlyvą rudenį 
ir ankstyvą pavasarį nė minutės laisvos nėra 
- nuo aušros iki sutemų tenka derlių doroti.

Didžiausias krūvas vytelių jie pripjausto 
Ventos pakrantėje. Po to šutina jau special
iame inde ir specialiu prietaisu žievę nulu
pa. Anot Janinos, tas darbas nesunkus, 
tačiau be galo nuobodus ir ganėtinai lėtas.

Iš žilvičio vytelių pinami mažesni daiktai. 
Tai įva irūs k repše lia i, krepš ia i, p intos 
dėžutės su dangteliais, veidrodžių rėmai, 
žibintų gaubtai, dailūs krepšiai sveikinimo 
ir laidotuvių puokštėms, meniškos vazos, 
įvairiausios lėkštės, padėklai. Beje, namu
ose šių dirbinių nedaug užsilikę. Jie turi itin 
didelę paklausą, todėl ir išperkami.

Visas erdvus kambarys apstatytas bal
dais iš kur kas storesnių karklo vytelių. Jos

maždaug pieštuko storio, o kai kurios ir 
storesnės. Nustebęs neįsivaizduoju, kaip 
galima taip sudėtingai išraizgyti tokias sto
ras karklų vyteles. Tai įvairaus dydžio fote
liai, kėdės, stalai ir staliukai, ganėtinai stam
bi sofa, suola i su atlošu, vaikų lovelės, 
kra ič io  dėžės. Ir prašm atn iausių  baldų 
pristatytame kambaryje nebus taip gražu ir 
jauku. Pasigesi iš pačių vytelių sklindančios 
ramybės ir šilumos.

Nagingų liaudies meistrų triūsas neliko 
nepastebėtas. Vaikiški baldeliai pabuvojo 
net Maskvos parodoje ir pelnė garbės raštą. 
Janina ne be pas id idž iav im o rodo dvi 
garbingiausioje vietoje kabančias juostas. 
Prie jų  prisegti du medaliai, vienas su įrašu: 
“Laureatui".

Iš karklo, o  ypač žilvičio vytelių pinti daik
tai turi didelę paklausą ne tik mūsų šalyje, 
bet ir užsienyje.

Lietuvos sodžius nuo seno garsėja liaud
ies menu, am
atais. Kas audė 
s ta ltie s e s , lo- 
v a t i e s e s , 
rankšluosčius, o 
kas m e is travo  
langus, duris...
D a r k iti iš 
medžio skapta
vo ša ukš tu s , 
sam čius : darė  
kirvakočius, dal
giakočius ir kitus 
buičiai re ikalin
gus d a ik tu s .
P r e k y  m e č iu  
akys  ra ibdavo  
nuo p intų  k re 

pšių įvairovės ir gausumo.
Laikui bėgant, daug kas pasikeitė. į 

kolūkius suvaryti sodiečiai buvo tampomi 
tarsi teatro lėlės. Buvo sugniuždyta jų inici-  ̂
a tyva. p a la ipsn iu i išb lėso  g raž iaus ios 
tradicijos, sunyko ir liaudies menas bei am
atai. Ir tik dabar, kai vėl atgyja sodybos, kai 
tėvų žemėn sugrįžta vaikai, iŠ lėto atgaivi
nami ir pamiršti darbai. Smagu, kad liaud
ies meną, amatus vis dažniau prisimena 
mokyklos. Išties miela, jog tarp margos li
audies amatų įvairovės nepamirštas ir pyn
imas iš vytelių. Ji spėriai gaivina išmintingi 
ūkininkai, kaimo verslininkai, - tokie, kaip 
Janina ir Pranas Slankai, kurie po 10 metų 
iš Irkutsko irTaišeto lagerių sugrįžo gimtinėn 
ir įle ido į  ją  šaknis, nelyginant tie liauni 
karklai, žilvičiai, siūruojantys p a v e n č ia i^ ^  

Prie gražiausios sodybos vartelių. T  
Gyvenimui reikia ir lopšio, ir sėtuvės.

Visvaldo Dragūno nuotrauka iš p. Jani
nos ir Prano Stankų albumo.
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BALTIJOS TV

PIRMADIENIS, 08.19
8.30-17.50 Deutsche Welle programa (PAL 
sistemoje) 17.50 Programa 18.00 Amerik-

„  iečių serialas 'Taip sukasi pasaulis" (714) 
**19.00 Motociklų žiedinių lenktynių pasaulio 

'  čempionatas. Europos Grand Prix 20.00 
Humoro laidsr“Maski-show"."Kaukės vestu
vėse" 20.30 Italų serialas "Manuela” (243) 
(rusų k.) 21.00 Vaidybinis filmas "Žozefa” 
("Josepha”).Drama Prancūzija, 1982. Rež 
.Christopher Frank Vaidina: Miou Miou, 
Bruno Cremer, Claude Brasseur 23.00 LKL 
apžvalga 23.30 Muzikinė-informacinė laida 
"Gintarinė nata" 24.00-8.30 CNN programa 
(PAL sistemoje)

ANTRADIENIS, 08.20

JO-17.50 Deutsche Welle programa (PAL 
emoje) 17.50 Programa 18.00 Amerik
iečių serialas "Taip sukasi pasaulis"(715)

19.00 TV detektyvinis serialas "Karštos gal
vos" 20.00 TV komedijinis serialas "Viskas 
iš pradžių” 20.30 Italų serialas "Manuela" 
(244) (rusų k.) 21.00 Vaidybinis filmas. "Šird
ies yda" ("Le Souffle Au Coeur”) . Psicholog

i n ė  drama Prancūzija,1971 .Rež.Louis Malle 
•  Vaidina:Lea Massari,Benoit Fereux 23.00

Čempionų pasaulis."Snieglentės Norvegi
joje" 23.30 Kvailybių pasaulis 24.00-8.30 
CNN programa (PAL sistemoje)

TREČIADIENIS, 08.21
8.30-17.50 Deutsche Welle programa (PAL 
sistemoje) 17.50 Programa 18.00 Amerik
iečių serialas "Taip sukasi pasaulis” (716)
19.00 TV detektyvinis serialas "Beldimas"
20.00 Humoro laida “Maski-show”."Kaukės 
plėšia banką" 20.30 Italų serialas "Manue- 
la" (245) (rusų k.) 21.00 Valanda su Raimun
d u  Rajecku 22.00 TV komedijinis serialas 
{ Jpkas iš pradžių" 22.30 TV detektyvinis 
se ria la s  "K a rš to s  g a lvo s" 23 .30  NBA 
žvilgsnis iš arčiau! 24.00-8.30 CNN progra
ma (Pal sistemoje)

.KE TV IR TA D IEN IS , 08.22 
%j).30-17.50 Deutsche Welle programa (PAL 
' sistemoje) 17.50 Programa 18.00 Amerik

iečių serialas "Taip sukasi pasaulis" (717)
19.00 TV detektyvinis serialas “Dempsi ir 
Makepeace" 20.00 NBA: Žvilgsnis iš arčiau
20.30 Italų serialas “Manuela” (246) (rusų 
k.) 21.00 Vaidybinis filmas."Malevir.Drama 
P rancūzija ,1980.Rež.Christian De Cha- 
longe V aidina :M ichęl S errault,Jacques 
Dutronc,Jacques Villéret 23.00 TV detek
ty v in is  s e ria la s  “B e ld im as" 24 .00  
Erotika."Dalias’o merginos” (1) 0.35-8.30 
CNN programa (PAL sistemoje)

PENKTADIENIS, 08.23
^ 0 -1 8 .2 5  Deutsche Welle programa (PAL 
sistemoje) 18.25 Programa 18.30 Amerik
iečių serialas “Taip sukasi pasaulis" (718)
19.30 Sporto sensacijos 20.00 "Už kampo..."

Senų anekdotų devintukas Laidos autorius 
ir vedėjas R.Bingelis 20.30 Italų serialas 
"Manuela" (247) (rusų k.) 21.00 Vaidybinis 
filmas. "Rosenbaumas"."Iliuzija" (1 dalis) 
("Rosenbaum"). Detektyvinė drama pagal 
įe if  Silbersky ir O lav Svedelid romaną. 
Švedija. Rež.Kjell Sundvall. Vaidina:Erland 
Josephson,Charlotte Sieling,Petra Nielsen, 
Barbro Oborg 22.30 Valanda su Raimundu 
Rajecku 23.30 NBA žvilgsnis iš arčiau!
24.00-8.30 CNN programa (PAL sistemoje)

ŠEŠTADIENIS, 08.24
8.30-16.20 Deutsche Welle programa (PAL 
sistemoje) 16.20 Programa 16.30 Sveika
tos kaina.Paberžės medicininės slaugos li
goninė 16.50 Porsche.Pasaulio čempionato 
apžvalga. Vokietija 17.00 Ekorykštė 17.30 
Vaidybinis filmas vaikams. "Dviejų meškiukų 
nuotykiai".(3 dalis) 18.00 Amerikiečių seri
alas "Taip sukasi pasaulis" (719) 19.00 Vaid
ybinis filmas. “Ginkluotas atkirtis" (“Armed 
Response”).Trileris JAV, 1986.Rež.Fred 
Olen Ray. Vaidina: David Caradine. Lee Van 
Cleef 20.30 Čempionų pasaulis. "Snie
glentės Avoriaz’e" 21.00 Vaidybinis filmas 
"R em bo: P irm asis  k ra u ja s ,2 d a lis ” 
("R a m b o :F irs t B lo od .P a rt 2” ). T rile ris  
JAV,l985.Rež.George P.Cosmatos. Vaidi
na: Sylvester Stallone, Richard Crenna, 
Ju lia  N ickson-Soul 22.35 Humoro laida 
“Maski-show". "Kaukės plėšia banką" 23.05 
Erotika "Šlapių marškinėlių šou" 0.15-8.30 
CNN programa (PAL sistemoje)

SEKMADIENIS, 08.25
8.30-16.20 Deutsche Welle programa (PAL 
sistemoje) 16.20 Programa 16.30 Religijos 
laida. Žingsniai 17.00 Muzikinė-informacinė 
la id a  “ G in ta rinė  nata" 17.30  Vaikų 
savaitgalis.Animacinių filmų programa 18.00 
Amerikiečių serialas "Taip sukasi pasaulis” 
(720) 19.00 Vaidybinis filmas "Nevėkšla" 
("Un Cave").Komedija Prancūzija.rež.Gilles 
Grangier. Vaidina: Claude Braseur.Marthe 
Keller,Andre Weber 20.30 LKL apžvalga
21.00 Anglų detektyvinis serialas "Nesug
alvotos istorijos": "Ponia Bixby ir pulkininko 
paltas" (“Mrs.Bixby And The Colonel’s coat") 
Rež. S im o n Langton. V a id ina : R ichard 
Green,Michael Hordern, Julie Harris "Še
im ininkė" ("The Landlady") Rež.Herbert 
Wise.Vaidina:Siobhan McKenna 22.00 Vaid
ybinis filmas."Maksas mano meilė" ("Max- 
Mon Amour") Prancūzija, 1986. Rež. Nag- 
isa Oshima. Vaidina: Charlotte Rampling, 
Anthony Higgins, Victoria Abril 23.35 Muz
ik inė-in form acinė laida “G intarinė nata” 
0.10-8.30 CNN programa (PAL sistemoje)

LN K  TV

PIRMADIENIS, 08 19
7.25 Program a. 7 .30  Ryto ra tas. 9 .00 
Teleparduotuvė 9.05 "Be namų negerai...", 
591,592 s., 16.15 Programa. 16.20 "...pri

e š ta ra u k i". D iskus ijų  la ida. 17.10 
‘Taip.Ne” .TV žaidimas. 18.10 “Kalavijo rit
eris" Animacinis serialas. 18.35 "Be namų 
negerai...". 591,592 s. 19.25 Teleparduotu
vė.. 19.30 Kruvinajam sekmadieniui atm in
ti. 20.00 Žinios. 20.25 Benny Hillo šou 21.00 
“Atogrąžų karštis", 47s. 22.00 Tangomani- 
ja. 22.25 X klanas. 23.00 Žinios. 23.15. 
Radijo šou. 23.45 Nakčia."Karas su mafija" 
Dok. serialas. 0.35 “Povandeninės kelion
ės”. Dok serialas.

ANTRADIENIS, 08 20
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas. 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 "Be namų negerai..." 
. 593,594s. 16.15 Programa. 16.20 Atogrąžų 
ka rš tis  17.10 H o livu do  ž in ios  17.40 
"Pasimatymas".TV žaidimas. 18.10 “Kala
vijo riteris". Animacinis serialas. 18.35 “Be 
namų negerai...", 593,594s. 19.25 Telepar
duotuvė. 19.30 "Pragiedruliai". Publicistinė 
- poleminė laida. 20.00 Žinios. 20.25 “Ben
ny Hillo šou". Anglų humoro laida. 21.00 
“Atogrąžų karštis" , 48s. 22.00 "...priešt
arauk!" Diskusijų šou.Tiesioginė laida. 23.00 
Žinios. 23.15 "Komiškos istorijos". Humoro 
serialas. 23.45 Nakčia. "Karas su mafija" 
Dok. serialas. 0.35 "Povandeninės kelion
ės” Dokumentinis serialas.

TREČIADIENIS, 08 21
7 .25 Program a. 7 .30 Ryto ra tas 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 "Be namų negerai....", 
595 ,596  s. 16.15  P rogram a. 16.20 
"Atogrąžų karštis". 17.15 Tangomanija. 
17.40 “Šou bulvaras". Humoro laida. 18.10 
Kalavijo riteris" Animacinis serialas. 18.35 

"Be namų negerai...” , 595,596s. 19.25 
Teleparduotuvė. 19.30 2 x  8. 20.00 Žinios.
20.25 “Pasimatymas". TV žaidimas. 21.00 
"Atogrąžų karštis", 49s.. 22.00 "Tarybinės 
kronikos". Laida apie praetį. 23.00 Žinios.
23.15 "Adamsų šeima". JAV humoro seri
alas. 23.45 Nakčia."Karas su mafija" Dok. 
serialas. 0.35 "Povandeninės ke lionės”. 
Dokumentinis serialas

KETVIRTADIENIS, 08 22
7 .25 Programa. 7.30 Ryto Ratas. 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 "Be namų negerai...."
, 597 ,598  s. 16.15 P rogram a. 16.20 
A togrąžų karštis. 17.20 Holivudo žinios.
17.50 Viskas 18.10 “Kalavijo riteris". Anima
cinis serialas 18.35 “Be namų negerai...", 
597,598 s. 19.25 Teleparduotuvė. 19.30 
"K itokia  nuomonė". LSDP laida. 20.00 
Žinios. 20.25. Šou bulvaras. Humoro laida.
21.00 “Atogrąžų karštis” 50s. 22.00 “Dar ne 
vakaras". TV žaidimas. 23.00 Žinios 23.15
Benny H illo šou". Anglų humoro laida. 

23.45 Nakčia. “Pagrindinis įtariamasis” De
tektyvinis serialas 1 .15" Povandeninės ke
lionės". Dokumentinis serialas.

PENKTADIENIS, 08 23
7 .25 Programa. 7.30 Ryto Ratas. 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 "Be namų negerai...", 
599,600 s. 16.15 Programa. 16.20 Atogrąžų
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karštis. 17.20 "Tarybinės kronikos". Laida 
apie praeit]. 18.10 “Kalavijo riteris" Anima
cinis serialas. 18.35 “Be namų negerai... ’, 
599,600s. 19.25 Teleparduotuvė. 19.30 "Vi
enam gale kablys".... Laida žvejams ir ne 
tik jiems 20.00 Žinios. 20.25 Juodojo kaspi
no dienai. Karių  kapai ".Dokumentinis 
videofilmas,1996m. Aut.Vytautas Damaš- 
evičius, Juozas Matonis. 21.00 “Taip.Ne “. 
TV žaidimas. 21.55 "Policijos komisarė'.19 
s. Vokiečių detektyvinis serialas, 1994 m. 
22.50 Viskas ! 23.10 "Aistros". Prancūzų 
erotinis žurnalas. 23.35 “Kiss Exposed", 1d. 
Iš ciklo "Roko legendos". 0.25 “Sirenos". 
JAV serialas. 1.15 "Daktare šen, daktare 
ten". Australų humoro serialas.

ŠEŠTADIENIS, 08 24
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 bulva
ras". Humoro laida. 12.45 X klanas. 13.15 
Išlikimas". Anglų dok.f. apie gamtą. 13.40 
"Pasimatymas". TV žaidimas. 14.10Tango- 
manija. 14.40 VRS kamera. 15.15 Kibir Tele 
Vibir. "Robinzonas Zukro" "Denveris-pasku- 
tinysis dinozauras” . 16.30 "Beverly Hills, 
90210". JAV serialas 17.30 Turtuolė". An
glų serialas (kart ). 18.30 "Gyvenimo smulk
menos Anglų serialas 19.30 Holivudo 
žin ios. 20 .00  Ž in ios. 20.25 "D virač io  
šou".Hum oro laida. 21.00 Šeštadien io  
pokalbiai ."Ar patikėsime šeimos gydytoju?" 
22.00. “Policijos komisarė", 20s. Vokiečių 
detektyvinis serialas, 1994 m. 23.20 "Ven
era". Prancūzų erotinis žurnalas. 23.45. 
"Plikis". Humoro serialas. 0.10 “Sirenos'. 
JAV serialas.

SEKMADIENIS, 08 25
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
arauk!" Diskusijų šou. 13.45 2 x 8 14.15 Vis
kas! 14.40 Vienam gale kablys. 15.00 Dvi
račio šou. 15.15 Kibir Tele Vibir. "Robinzo
nas Zukro","Denveris-paskutinysis dinoza
uras" 16.30 "Beverly Hills, 90210". JAV se
rialas 17.30 "Turtuolė". Anglų serialas (kart.)
18.30 ‘Dangiškieji migdolai". Anglų serialas.
19.30 Holivudo žinios. 20.00 Žinios. 20.25 
Baltojo katino svetainė. 21.00 "Atogrąžų 
ka rš tis ” ,51s. 21.55 Telekazino. 22.10 
Savaitės horoskopas. 22.15"Teleloto šou" 
.TV žaidimas-loterija. 22.45 Kruvinasis sek
madienis. 23.15 "Sirenos". JAV serialas.

LIETUVOS TV

PIRMADIENIS, 08 19
08.00 TV techninė profilaktika. 18.55 Pro
grama. 19.00 Žinios. 19.10 Žinios (rusų k.).
19.20 Dainuoja V. Urmanavičiūtė. Pro
gramoje operų arijos. 20.00 "01... 02... 03..."
20.30 Panorama. 21.05 Sporto studija. 
21.15 Prancūzų kino vakaras. Vaidybinis f. 
"Ugolenas". Rež. M. Panjolis. 23.05 TV  an
onsas. 23.10 Vakaro žinios. 23.25 (Pabaiga)

ANTRADIENIS, 08 20
07.00 "Labas rytas". 09.00 “01... 02... 03...” 
(su vertimu] gestų kalbą). 18.55 Programa.

19.00 Žinios. 19.10 Žinios (rusų k.). 19.20 
Laida lenkų kalba. 19.40 Programa vaika
ms. Filmas “Gyveno kartą žiurkėnas ”. 20.00 
"Tavo laikas". New age. 20.30 Panorama.
21.05 Sporto studija. 21.15 Kanadiečių TV 
serialas “Pavyk vaivorykštę". 3 s. 22.00 
"Ženklai". Kultūros žurnalas. 22.20 "Savęs 
link". Apie vandenj. 2 d. 23.05 TV anonsas.
23.10 Vakaro žinios. 23.25 (Pabaiga).

TREČIADIENIS, 08 21
07.00 "Labas rytas". 18.55 Programa. 19.00 
Žinios. 19.10 Žinios (rusų k.). 19.20 Progra
ma vaikams. Katino Gogencolerio sapnai ir 
kelionės. Animacinis f. 19.50 Laida mok
sleiviams "Gimnazistai". 20.30 Panorama.
21.05 Sporto studija. 21.15 Loterija “Perlas".
21.20 Italų vaidybinis f. "Purpurinė aušra". 
Rež. M. Aliprandis. 23.00 TV anonsas.
23.05 Vakaro žinios. 23.20 (Pabaiga).

KETVIRTADIENIS, 08 22
07.00 “Labas rytas”. 17.55 Programa. 18.00 
UEFA taurių laimėtojų taurės preliminarinės 
rungtynės. "Kareda-Sakalas" - “Sijon”. Per
tra uko je  - Ž in ios . 19.50 "Telearte lė". 
Žurnalas rusų k. 20.30 Panorama. 21.05 
S porto  s tud ija . 21,15  Juozas Tumas 
Vaižgantas. “Dėdės ir dėdienės". Šiaulių 
dramos teatro spektaklis. 23.15 TV anon
sas. 23.20 Vakaro žinios. 23.35 TV žaidimas 
"Milijonierius".

PENKTADIENIS, 08 23
07.00 “Labas ortas”. 18.55 Programa. 19.00 
Žinios. 19.10 Žinios (rusų k.). 19.20 Progra
ma vaikams. Animacinių filmų programa. 
19.35 Teiekatalogas. 19.50 Juodojo kaspi
no d iena i. V ilties  ve d in i. Aut. A. 
Kalinauskienė. 20.30 Panorama. 21.05 
Sporto  s tud ija . 21.15 Dokum entin is f, 
"Ketvirtasis prezidentas". 22.20 “Laisvės 
alėja". 22.40 Brucho Koncertas smuikui. 
Griežia R. Katilius ir Lietuvos valstybinis sim
foninis orkestras. 23.05 TV anonsas. 23.10 
Vakaro žinios. 23.25 (Pabaiga).

ŠEŠTADIENIS, 08 24
08.00 “Labas rytas". 10.00 "Svetimo skaus
mo nebūna". 10.30 “Šarka". * Apie žmonių 
pomėgj kolekcionuoti. 11.00 Mūsų kalba. L. 
Gutauskas: “Žodis iš užmaršties atgyja".
11.30 “Kelias". M. Liuteris anuomet ir šian
dien. 2 laida. 12.00 TV anonsas. 12.05 
Šachmatų klubas. 12.15 Australų TV seri
alas vaikams "Dastis". 11 s. 12.40 A. Pui
šytė. “Juodoji karalaitė". Kauno lėlių teatro 
spektaklis. 13.30 "Europos aikštė" - vokiečių 
WDR TV kom pan ijos  dokum entin is  
žurnalas. 14.00 Ansamblių vakaras iš Pa
saulio lietuvių dainą šventės. 14.50 Video
filmas “Mesjė". Ivo Zamiako pjesės "Mesjė 
Amilkaras" motyvais. Rež. M. Jevdokimo- 
vas. 17.15 Dokum entinis f. "Užrašai iš 
Jeruzalės”. 17.35 TV žaidimas "Milijonieri
us". 17.50 TV anonsas. 17.55 Žinios. 18.05 
“Situacija". Publicistinė laida. 18.35 Lietu
vos kariai NATO taikos jgyvendinimo misi
joje. Aut. J. Šliažienė. 18.50 Ukrainos pro
grama. ‘  Ukrainos prezidento L. Kučmos 
kalba. * Šokių ansamblio "Tismeničanka" 
koncertas. * Videofilmas "Dnepru”. 19.40 
"Kaukodromas". 20.30 Panorama. 21.05

Sporto studija. 21.15 Loterija “Perlas". 21.20 
“Mūsų miesteliai” . Labanoras. 22.10 Anglų 
detektyvinis serialas “Viklifas”. 3 s. 23.00 TV 
anonsas. 23.05 Vakaro žinios. 23.20 Roko 
koncertas - Džo Kokeris. 00.20 (Pabaiga).

SEKMADIENIS, 08 25
08.45 Programa. 08.50 “Liudykime Kristų".
09.20 "Sveikata". TV žurnalas. 09.45 Pro
grama vaikams “Vyturiams ir pelėdžiukams”. 
10.25 Australų TV serialas vaikams "Das
tis". 12 s. 10.50 TV žaidimas “Konrado 
kavinės ruletė". 11.20 “Septynios Kauno di- < 
enos". Informacinė - publicistinė programa. ^
12.05 TV anonsas. 12.10 “Krepšinio pasau
lyje". Autorius V. Mačiulis. 12.40 Septynios 
muzikos pamokos. Klasicizmo muzika: tau
rus paprastumas ir rami didybė. Vedėjas 
muzikologas V. Gerulaitis. 13.25 "Azimutai” . 
Dokumentinis serialas "Pasaulio upės". 3 d. 
“Luara". 13.55 Sveikinimų koncertas. 14.50 
Form ulė-1. Belgijos didysis prizas, SPA 
ž iedas. T ies iog inė  tra ns liac ija . 17.10 
Amerikiečių TV serialas "Namelis prerijose 
II". 8 s. 17.55 TV anonsas. 18.00 Žinios.
18.10 “Keliai. Mašinos. Žmonės". 18,^" 
“Gyvybės žalias medis". 19.15 DokumdŠ- 
nis f. "Garibaldžio tyla". 20.15 “Gerbkime 
žodj". 20.30 Panorama. 21.05 Sporto studi
ja. 21.15 Pirmasis kanalas. 21.35 Anglų 
vaidybinis f. “Jūreivio sugrjžimas”. 23.05 
Vakaro žinios. 23.20 (Pabaiga)

TELE 3

PIRMADIENIS, 08 19
17.10 Programa. 17.15 Laida "Iš pirmų 
rankų". 17.20 TV serialas "Santa Barbara".
1027 s. 18.05 Politinė laida "Žvelkime  
atidžiau". 18.35 Filmas vaikams “Nuostabu
sis erdvėlaivis". 37 s. 19.05 Laida "Iš pirmų 
rankų". 19.15 Žinios. 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara". 1028 s. 20.25 TV serialas 
jaunimui "Kalifornijos svajokliai” (“California 
Dreams", 1994, JAV nuotykinis-muzikinis).
9 s. 20.55 Sporto naujienos. 21.00 TV seri
alas “Kelias j dangų" ("Highway To H c A  
en", JAV fantastinė drama) 38 s. "S u tv a r jp i 
žaizdas" (“To Bind the Wounds"). 21.50 
Žinios 22.00 Poleminė laida "Detektorius".
22.30 Pasaulio sportas. 23.00 Laida “ Iš 
pirmų rankų". 23.05 TV serialas “Majamio 
policija" (“Miami Vice", JAV nuotykinis). 7^L 
s. "Amen... Atsiųsk pinigų" ("Amen... Senį? 
Money"). 0.00 Pabaiga.

ANTRADIENIS, 08 20
17.10 Programa. 17.15 Laida Iš pirmų 
rankų". 17.20 TV serialas "Santa Barbara".
1028 s. 18.05 Muzikos la ida vaikam s  
“Karaokė rytas". 18.20 Laida "Langas j 
gamtą". 18.35 Filmas vaikams “Nuostabu
sis erdvėlaivis". 38 s. 19.05 Laida “ Iš pirmų 
rankų". 19.15 Žinios. 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara". 1029 s. 20.25 TV serialas 
jaunimui “Kalifornijos svajokliai" (“California 
Dreams” , 1994, JAV nuotykinis-muzikinis).
10 s. 20.55 Sporto naujienos. 21.00 TV se
rialas “Kelias j dangų" ("Highway To HeĮŠ»- 
en", JAV fantastinė drama) 39 s. "Rojus 
žemėje" (“Heaven on Earth"). 21.50 Žinios.
22.00 TV žurnalas "Europos kaleidosko-



1996  08  17
pas” . 22.30 Laida "Mokslas ir technologija" 
("Science and Technology", a, titr.). 23.00 
Laida “ Iš pirmų rankų”. 23.05 Muzikos laida 

I "POP TV". 0.10 Pabaiga.

TREČIADIENIS, 08 21
i 17.10 Programa. 17.15 Laida “ Iš pirmų 

rankų". 17.20 TV serialas "Santa Barbara'1.
I 1029 s. 18.05 Poleminė laida "Detektorius".

18.35 A n im ac in is  film as "M ažučiukų  
I gyvūnėlių parduotuvė". 30 s. 19.05 Laida
| “ Iš pirmų rankų". 19.15 Žinios. 19.30 TV
v  serialas "Santa Barbara". 1030 s. 20.25 

, /  Muzikos laida "Bombonešis". 20.55 Sporto 
naujienos. 21.00 TV serialas “Merfio dėsni- 

I  ai" ("Murphy’s Law", JAV nuotykių komedi
ja, rež. Lee David Zlotoff, akt. George Seg- 

| ai, Maggie Han ir kt.). 7 s. "Dvi nesėkmės - 
tik pradžia” (‘Two Wrongs Are Only the Be- 
gining”). 21.50 Žinios. 22.00 TV žurnalas 
"S ta tyba”. 22.30 Madų ir d izaino laida 

I “Nuo... iki...". 23.00 Laida “Iš pirmų rankų”.
I  23.05 Vaidybinis filmas “Sodų karai” (“Der

Gartenkrieg”, Vokietija, 1992, kome ija; rež. 
i Dieter Kehler, akt. H.P.Korff, U.Monn ir kt.).
I PalDa'9a-

KETVIRTADIENIS, 08 22
I 17.10 Programa. 17.15 Laida "Iš pirmų 

rankų". 17.20 TV serialas "Santa Barbara”.
1030 s. 18.05 Dokumentinis ciklas "Jungtinė 

. Karalystė šiandien”. 18.35 Animacinis filmas
‘Transformeriai". 52 s. 19.05 Laida "Iš pirmų 

| .rankų". 19.15 Žinios. 19.30 TV serialas 
į®  Santa Barbara". 1031 s. 20.25 Muzika, 

i 20.55 Sporto naujienos. 21.00 TV serialas 
"Merfio dėsniai" ("Murphy’s Law". JAV nuo- 
tykių komedija, rež. Lee David Zlotoff, akt. 
George Segal, Maggie Han ir kt.). 8 s. 

I "B arškuo lių  lizde  n iekada  neužs idėk
Į  ausinių” (“Never Wear Earmuffs in a Bed of

Rattle Snakes”). 21.50 Žinios. 22.00 Kinas, 
i kinas, kinas... 22.25 TV žurnalas "Pasaulio

aidas". 23.00 Laida “Iš pirmų rankų". 23.05 
I Laidų ciklas "Kelionė su Šekspyru". “Dvy

liktoji naktis ". 0.00 Pabaiga.

| PENKTADIENIS, 08 23

Q10 Programa. 17.15 Laida “ Iš pirmų 
kų". 17.20 TV serialas "Santa Barbara".

1031 s. 18.05 Dokumentinis filmas "Pa- 
| krančių išsaugojimas” (a, titr.). 18.35 Ani

macinis filmas "Misteris Triušis". 5 s. 19.05
i Laida "Iš pirmų rankų”. 19.15 Žinios. 19.30

^ T V  serialas “Santa Barbara". 1032 s. 20.25 
^ .a id a  "Mokslas ir technologija" ("Science 

and Technology", a, titr.). 20.55 Sporto 
naujienos. 21.00 TV serialas “San Francis- 
ko gatvės" (“The Streets Of San Francisco", 
JAV. detektyvas; akt. Karl Malden ir Micha
el Douglas). 29 s. "M arionečių  siū las" 
("String of Puppets"). 21.50 Žinios. 21.55 TV 
serialas “Majamio policija" ("Miami Vice", 
JAV nuotykinis). 7 1 's . “M irtis ir ponia" 
(“Death and the Lady"). 23.00 Pabaiga.

ŠEŠTADIENIS, 08 24
9.10 Programa. 9.15 Animacinis film as 
“Transformeriai". 52 s. 9.40 Filmas vaika-

Ss "Nuostabusis erdvėlaivis". 37 s. 10.05 
‘iimacinis filmas "Autanjanas ir trys šunie- 

tin inka i". 5 s. 10.30 A nim acin is film as 
"Mažučiukų gyvūnėlių parduotuvė". 30 s.
11.00 TV serialas jaunimui "Kalifornijos sva

jokliai" (“California Dreams", 1994, JAV nuo- 
tykinis-muzikinis). 9 s. 11.25 TV serialas 
"San Francisko gatvės" (“The Streets Of San 
Francisco", JAV, detektyvas; akt. Kari 
Malden ir Michael Douglas). 29 s. "Marion
ečių siūlas" ("String of Puppets ’). 12.15 TV 
serialas "Merfio dėsniai" ("Murphy’s Law", 
JAV nuotykių komedija, rež. Lee David Zlot
off, akt. George Segal, Maggie Han ir kt.). 7 
s. “Dvi nesėkm ės - tik  pradžia" ("Two 
Wrongs Are Only the Begining"). 13.00 
Muzikos laida “POP TV". 14.00 Medicinos 
laida "Sveikatos apsaugos reforma". 14.30 
1 Deutsche Welle" programa. 18.00 TV seri
alas "Kelias j dangų" ("Highway To Heav
en", JAV fantastinė drama) 38 s. "Sutvarstyti 
žaizdas" ("To Bind the Wounds’>. 19.00 TV 
žurnalas "Rinka". 19.30 Madų laida "Stilius ”. 
19.55 Dokumentinis filmas “Pakrančių iš
saugojimas" (a, titr.). 20.25 Muzikinė laida 
vaikams "Karaokė rytas". 20.35 Animacinis 
filmas "Mano mažasis ponis ". 17 s. 21.00 
TV serialas “San Francisko gatvės" (“The 
Streets Of San Francisco", JAV, detektyvas; 
akt. Karl Malden ir Michael Douglas). 30 s. 
"Pragaras" (“Inferno "). 21.50 Žinios. 21.55 
Vaidyb in is film as “Vasara Lesm onoje" 
("Sommer in Lesmona", Vokietija, 1988, 
m elodram a; rež. Peter Beauvais, akt. 
K.Riemann, B.Freitag ir kt.). 23.30 Pabaiga.

SEKMADIENIS, 08 25
9.05 Programa. 9.10 Animacinis filmas “Mis
teris Triušis". 5 s. 9.35 Filmas vaikams "Nu
ostabusis erdvėlaivis”. 38 s. 10.00 Muzikinė 
laida vaikams "Karaokė rytas". 10.10 Ani
macinis filmas “Mano mažasis ponis". 17 s.
10.35 Laida “Langas j gamtą". 11.00 TV 
serialas jaunim ui "Kalifornijos svajokliai" 
("California Dreams", 1994, JAV nuotykinis- 
muzikinis). 10 s. 11.25 TV serialas "San 
Francisko gatvės” ("The Streets Of San 
Francisco", JAV, detektyvas; akt. Kari 
Malden ir Michael Douglas). 30 s. "Pragar
as" (“ Inferno"). 12.15 Muzikos laida “Bom
bonešis". 13.00 TV serialas “Merfio dėsni
ai" (“Murphy’s Law", JAV nuotykių komedi
ja, rež. Lee David Zlotoff, akt. George Seg
al, Maggie Han ir kt.). 8 s. "Barškuolių lizde 
niekada neužsidėk ausinių" ("Never Wear 
Earmuffs in a Bed of Rattle Snakes"). 14.00 
TV žurnalas “Statyba". 14.30 "Deutsche 
Welle" programa. 16.00 TV mini-serialas 
"Auksinio kimono karys" (“Golden Kimono 
Warrior", Italija, 1987, nuotykinis). 4 s. "Ka
nados rokiai" ("The Canadian Rockies").
17.35 Kinas, kinas, kinas... 18.00 TV seri
alas “Kelias j dangų" ("Highway To Heav
en", JAV fantastinė drama) 39 s. "Rojus 
žemėje" ("Heaven on Earth"). 19.00 TV 
žurnalas “Europos kaleidoskopas". 19.30 
Pagaminta Lietuvoje. Pilstukas '96. 20.00 
Laida “Pasaulio sportas". 20.30 Animacinis 
filmas “Autanjanas ir trys šunietininkai". 6

____________________ 7
s. 21.00 TV mini-serialas "Auksinės rožės 
ola” ("Cave Of The Golden Rose", Italij , 
1992). III. 1 s. 22.45 Pabaiga.

Š IA U T jų  T V
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ŠEŠTADIENIS, 08 17

19.00 Sveikinimų koncertas. 19.30-21.00 
Baltijos TV. 21.00 "Teatronas". Aktoriui L. 
Dapšiui - 85-eri. 21.30 Muzikinė-pramoginė 
laida “POP be ROCK". 22.00 X klanas.
22.30 Rockijada VAU. 23.00 Serialas "Ma
jamio policija".

SEKMADIENIS, 08 18
16.30-24.00 Baltijos TV.

PIRMADIENIS, 08 19
19.00 Programa. 19.05 Savivaldybės žinios. 
19.20 Radviliškio valanda. 19.50 Komercinė 
laida “Laikas - pinigai". 20.00 Baltijos TV.
21.50 Komercinė laida “Laikas - pinigai” .
22.00 Savivaldybės žinios. 22.15 Serialas 
"Agentas Makolas".

ANTRADIENIS, 08 20
19.00 Program a. 19.05 Ž in ios. 19.20 
Sodžius. 19.50 Komercinė laida "Laikas - 
pinigai". 20.00-21.50 Baltijos TV. 21.50 Ko
mercinė laida "Laikas - pinigai". 22.00 Žinios.
22.15 Vaid. f. "Gūžynės".

TREČIADIENIS, 08 21
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 
"Pavojingas amžius".

KETVIRTADIENIS, 08 22
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 23
19.00 Programa. 19.05 Žinios. 19.20 Seri
alas "Kriminalinės istorijos". 1 d. 19.50 Ko
mercinė laida "Laikas - pinigai". 20.00-21.50 
Baltijos TV. 21.50 Komercinė laida "Laikas 
- pinigai". 22.00 Žinios. 22.15 Serialas “Ko
manda 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 Įsijunkite televizorių. 22.30 Rockija
da VAU. 23.00 Serialas "Majamio policija".

GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI!
Priim am a savaitraščio  “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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NESIBAIGIANČIOS PROBLEMOS RYTŲ LIETUVOJE
Ignas MEDŽIUKAS

Lietuvos spaudoje nuolat randame kelia
mus rūpesčius dėl Rytų Lietuvos politinės ir 
švietimo padėties. Rašoma, jog jsigalėjusi 
lenkų rinkimų akcija Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonuose, kurių tarybose susitelkę lenkinin
kai reiškiasi priešvalstybiniais veiksmais, 
nesuderinamais su Lietuvos respublikos kon
stitucija. Jų tarpe yra ir buvusių teritorinės 
autonomijos koordinacinės tarybos narių, 
kurių veiklą skatina Lietuvos valstybės teisė
saugos apdailumas. Lenkų ekstremistus ska
tina veikti Lietuvos respublikos Seime kai 
kurių lenkų frakcijos narių veiksmai: jžūlūs 
pasisakymai prieš Lietuvos valstybės ne
priklausomybę, priešinimasis 1920-1939 
metų Vilniaus miesto ir srities okupacijos iš
vardijimui, išgalvoti, niekuo neparemti skel
bimai apie lenkų tautinės mažumos per
sekiojimus.

Lenkų agresyvumą taip pat skatina 
daugelis sukurtų fondų, remiančių Įvairias 
programas. Tautinių mažumų, savivaldybių, 
švietimo įstatymai įteisino paveldėtas Sovi
etų Sąjungos lenkų ir rusų mokyklas, i š 
jungė" švietimo ministeriją iš tautinės politi
kos vykdymo Rytų Lietuvoje. Nenuostabu, 
kad ten lenkiškumą tebediegia dar 1919 m. 
įsteigta lenkų mokytojų sąjunga “Macieža".

Reikalas labai jau uždelstas, bet geriau 
vėliau, negu niekad. Atėjo laikas pakeisti 
netinkamus nesuderinamus su Lietuvos val
stybingumo idėja ir konstitucija įstatymus. Tai 
pasakytina apie rinkimus į respublikos Se
imą, savivaldybes, tautinių mažumų teises, 
švietimą, kultūrinės autonomijos nuostatus. 
Jei dabartinės sudėties Seimas šių uždavinių 
nepajėgs įvykdyti, tai turėtų pirmoje eilėje 
nedelsdamas atlikti naujai išrinktasis.

Labai teisingai pasakė Švietimo ir moks
lo ministerijos sekretorius R. Matuzas 1995 
m. gruodžio mėn. įvykusioje konferencijoje, 
kad lenkų organizacijos dirbtinai aštrina 
įtampą dėl lenkų padėties mokyklose ir kad 
šiandien tautinėms mažumoms yra sudary
tos "šiltnamio" sąlygos. Jis pareiškė, kad šiuo 
atveju Lietuvoje toliau nueita, negu reikalau
ja tarptautinės sutartys, garantuojančios tau
tinių mažumų švietimą jų gimtąja kalba. Švi
etimo problemos sėkmingai spręsti trukdo

neapibrėžtos Seimo, vyriausybės, švietimo 
ir mokslo ministerijos, apskričių ir savivaldy
bių švietimo skyrių kompetencijos.

Rytų Lietuvoje iš 319 mokyklų tik 175 yra 
dėstoma lietuvių valstybine kalba. Lietuviškų 
mokyklų tinklas yra per retas. Todėl tėvai yra 
priversti savo vaikus leisti į lenkų vidurines 
mokyklas, o tai reiškia, kad jaunimui daroma 
didelė žala. Tai yra ne tik aplaidumas, bet 
tiesiog nusikaltimas. Reikia steigti daugiau 
mokyklų visose didesnėse gyvenvietėse. 
N eprik lausom oje L ietuvoje  neturi būti 
skriaudžiamas lietuvių jaunimas, pavedant 
jį auklėti lenkininkams.

Ar gali gyvuoti valstybė, jeigu jos įstaty
mai nevykdomi? O tokia padėtis yra Vilniaus 
rajone, kurios švietimo vadovė D. Sabienė 
buvo neteisėtai atleista iš pareigų. Tautinės 
mažumos, kokios jos bebūtų, turi būti lojalios 
Lietuvai, kaip to reikalauja Respublikos kon
stitucija. Jokiu būdu negalima lyginti lenkų 
turimų teisių Lietuvoje su lietuvių teisėmis 
etninėse lietuvių žemėse, kurios pateko į 
Lenkijos sudėtį. Palyginę lietuvių teises švi
etimo srityje Seinų apskrityje su lenkų teisė
mis Lietuvoje, matome didžiausią skirtumą 
lietuvių nenaudai. Vien lenkiškų vadovėlių 
lenkų mokykloms Lietuvoje išleista 174, o li
etuviškos mokyklos Lenkijoje gauna tik "tru
pinius".

Iš viso keista, kad lenkai jaučia kažkokią 
pagiežą lietuviams, lyg jie būtų kuo nors skol
ingi. Gal tai vyresniojo brolio pažymys, kai 
jaunesnysis nesiduoda vedžiojamas už 
rankutės. Gal lietuviai yra žeminami, kad vėlai 
priėmė krikščionybę lenkams apaštalaujant, 
o pasipriešino priim ti lenkų kalbą, kaip 
bažnytinę ir todėl pravardžiuojami pagonimis.

G erai žinom a, kad buvęs V iln iaus 
arkivyskupas R. Jalbžikovskis daug pasitar
navo Vilniaus krašto lietuvių nutautinimui per 
bažnyčias, bet negalime užmiršti ir jo gražaus 
gesto, kai mirė 1927 m. vasario 16 Lietuvos 
patriarchas dr. Jonas Basanavičius, jo kūną 
įsileido į katedrą ir atlaikė gedulingas pam
aldas. Buvo atvykusi ir Lietuvos delegacija. 
Fanatikės davatkėlės aple ido katedrą 
šaukdamos: “Uciekajmy, pogani pszyjecha- 
li" (Bėkime, pagonys atvažiavo).

Mums nesuprantamas lenkų elgesys, kai 
jie  stengiasi lietuvius žeminti, nepaisant

paskutiniuoju metu pasirašytų sutarčių. Li
etuvių konsulato iškaba Seinuose jau ne 
kartą buvo ištepta, bet policija nesuranda 
kaltininkų.

Tenka stebėtis, kad kai kurie lenkų rašy
tojai apie lietuvius yra paskleidę piktų, neteis
ingų žinių. Pavyzdžiui, toks sulenkėjęs voki
etis J. Obst rašo: ‘Lietuviai buvo pagonys ir 
keletą amžių dar būtų likę pagonimis. Jie 
buvo laukiniai, bet stiprūs ir karingi. Lietuviai f  ', 
buvo labai žiauraus būdo, kare paimtų be
laisvių nemaitindavo, o gyvus ant laužo sude
gindavo savo dievų aukai. Laukiniai lietuviai 
dar nemokėjo, kaip vesti ūkį ir per daug tingė
jo darbą dirbti, bet iš medžioklės jie negalėjo 
išsimaitinti. Ir štai ne kas kitas, kaip lenkų 
chlopas, kruvinu prakaitu ėmė skinti nepere
inamas girias. Lenkų plūgu pirmą kartą išar
ta Lietuvos dirva pradėjo duoti gausių vaisių, 
lenkų kirvis nutašė pirmos Lietuvos pirkios 
pamatus”.

Iš tikrųjų čia ne kas kita, kaip tuščias pasj. 
gyrimas. 1939 m? prijungus Vilnių ir jo ž§- 
prie Lietuvos, buvo rasta, kad tame krašte 
dar nebuvo vartojamos medinės akėčios ir 
mediniai arklai, smailas geležinis noragas.
Tuo metu Suvalkijoje ir Žemaitijoje jau varto
jo naujus metalinius plūgus (net dvivagius) 
ir kultivatorius.

Grįžtantį švietimo reikalus Rytų Lietuvoje, 
lietuviams mokytojams ten dirbtinai sudaro- ^  
mos nepalankios sąlygos, kad ilgai negalėtų 
ištverti. Tik pasišventę idealistai stengiasi 
visus sunkumus pakelti. Tiesa, lietuviškos 
organizacijos (Vilnijos draugija, Vilniaus kraš
to lietuvių sąjunga užsienyje ir kt.) stengiasi 
paremti lietuvius mokytojus, dirbančius tame 
krašte, bet privačios iniciatyvos neužtenka, 
reikia veikti valstybiniu mastu, nes Vilniaus 
krašto žmonės ilgą laiką buvo ir dabar yra 
nutautinami.

Kai Lietuvos spaudoje nusiskundžiama, 
kad lietuvių mokyklų ir mokinių Vilniaus krašte 
mažėja - laikas rimtai susirūpinti. Kalbėkime 
skaičiais: Vilniaus rajone iš 74 mokyklų^fc 
18 - lietuviškos. Šalčininkų rajone iš esanč^
54 mokyklų tik 15 - lietuviškų. Esant tokiai 
padėčiai, ar galima dar ilgiau laukti ir tikėtis, 
kad reikalai savaime išsispręs?

*

GERBIAMIEJI ŠIAULIEČIAI IR MIESTO SVEČIAI!
Jeigu Jūs norite išsiaiškinti rūpimus klausimus arba susipažinti su Tėvynės Sąjungos (Lietuvos Konservatorių) parengtomis naujo

mis šalies politikos gairėmis, maloniai kviečiame užeiti į TS(LK) būstinę Aušros alėja Nr. 64 arba paskambinti telefonu Nr. 42 44 66.

Nuo š. m. rugpjūčio 19 dienos darbo dienomis nuo 17 val. iki 19 val., šeštadieniais nuo 10 val. iki 12 val.
budintys savivaldybės Tarybos frakcijos nariai ir partijos skyrių atstovai Jus išklausys ir atsakys į klausimus. Esant reikalui, kreipsis 

j Tėvynės Sąjungos - konservatorių frakcijos Seime narius. Iškilus klausimams, kurie yra aktualūs daugeliui gyventojų, kvies special
istus ir teiks visapusišką pagalbą, rengs diskusijas. Taip pat galėsite susipažinti su TS(LK) įstatais ir programa bei rinkimų programa.

Užeikite pas mus ir mes Jums padėsime. Laukiame kiekvieno šiauliečio!

Linkime tvirtybės ir tikėjimo Lietuvos sėkmei 

TS(LK) Šiaulių miesto skyriai miesto Tarybos TS(LK) frakcija
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P A S IR Y Ž Ę  LAISVAI T IK Ė T I, M Ą S TYT I IR V E IK TI
Leonija MALAKAUSKIENĖ

Šis rugpjūčio 6-11 dienomis Lietuvoje 
I vykusios krikščioniškojo jaunimo konferen

cijos programinis šūkis nebūtų suprantamas 
1 be kito: “Laisvi nuo alkoholio ir narkotikų!"

Sekmadienio pavakarę porą autobusų su 
i »konferencijos dalyviais ties miesto riba ne
t o l i  Salduvės piliakalnio pasitiko jaunieji 

| š iauliečia i, o 19 val. Saulės la ikrodžio 
aikštėje susitiko su miesto visuomene.

I Vyskupo M. V a lanč iaus b la ivys tės  
sąjūdžio vardu svečius šioje garbingiausioje 

Į  miesto aikštėje sveikino jo vadovas gyd. 
Albertas Griganavičius. Jis papasakojo, kad 
netoliese pasodintas blaivystės ąžuolas 
apša lo  ir nudžiūvo, bet le idžia vešlias 
atžalas. Vyskupas Motiejus Valančius yra 
kalbėjęs, kad tie, kurie įjunkę į degtinę ir 
prasigėrę, turės išmirti, bet išaugs nauja 

I kaita, kuri nepažins degtinės skonio. “Ir mes 
' I  'iltimi žvelgiame į jaunimą, kuris skelbia 

I santūrą nuo alkoholio ir narkotikų ne tik savo 
kraštuose, bet ir Lietuvoje”, - sakė gyd. A. 

i Griganavičius ir pridūrė, kad konferencijos 
renginiuose Vilniuje, Kaune, Trakuose ir 

| Šiauliuose dalyvauja 16 šalių atstovai - įvair
ių krikščionių konfesijų ir organizacijų nari- 

. ai. Konferencijos tikslas - užmegzti ryšius ir 
^ s u ju n g ti pastangas kovai su žalingais įproči

ais.
Iš neseniai įsteigtos Krikščioniškojo jaun

imo blaivystės draugijos atstovo Juozo 
I Medžiuko rankų Šiaulių miesto jaunųjų

blaivininkų atstovai Rasa ir Audrius gavo 
1 baltą konferencijos vėliavą.

Po to  ka lbė ję s  Šv. Petro ir  P ov ilo  
I bažnyčios k lebonas mons. K. Jaka itis  

prisiminė neseną kryžiaus nešimą už blaivią 
I Lietuvą, penkias šio žygio programines nu

ostatas: negamink svaigalų, neprekiauk jais, 
i nepirk, negerk, n eva iš ink! 1990 metų
| b irže lio  14 d ien ą  ta  in ten c ija  buvo

n džiamasi visose Lietuvos bažnyčiose, 
kėtojas džiaugėsi, kad į  šį žygį su malda 
ir kryžiumi įsijungė visos tautos prie Balti

jos. Kristus tesuburiaįvairių religijų žmones, 
kad pasijustų broliai ir seserys", - linkėjo kun. 
K. Jakaitis.

t  Šiaulių miesto meras Alfredas Lankaus- 
I ,* |a s  sakė, kad šis kaimynų prie Baltijos, 

mielų bičiulių sąjūdis yra vertas pagarbos ir 
I išreiškė viltį, kad blaivystės šūkis, nešamas

jaunų rankų, prigis ir duos daug jaunų, gajų 
| atžalų. Jis linkėjo žygio dalyviams išsaugo

ti tikėjimą jo sėkme ir jaunystę.
Švedų delegacijos narys blaivybės apaš

ta las kun igas A nde rsas, padėko jęs 
šiauliečiams už labai šiltą priėmimą, at
siprašęs, kad nekalba mūsų nuostabiąja 
kalba, paskaitė ištrauką iš Mato evangeli
jos (tą vietą, kur Jėzus prašo apaštalų nek
liudyti p rie  jo artintis mažutėliams). Jo 
nuomone, mūsų meilė vaikams yra pa
kankama priežastis reikalauti apriboti alko
holio vartojimą. Ir Švedijoje, ir Lietuvoje, ir 
Novegijoje, ir Suomijoje, ir Estijoje, ir Latvi
joje, deja, yra tėvų, kurie geria, o pasigėrę 
muša savo vaikus; rytą galbūt dėl to verks, 
išgyvens tokią didelę vidinę graužatį, kad 
vėl pasigers... Ši istorija gali būti pasakoja
ma kiekviename pasaulio mieste. Todėl ši 
savaitė švedams, pasiryžusiems sekti Jė
zumi Kristumi ir laiminti vaikus, yra labai 
laiminga dėl galimybės susitikti su jaunais 
žmonėmis Lietuvoje.

Svečias papasakojo apie konferencijos 
vardu gautą LR Prezidento laišką, apie sus
itikimus su blaivybės siekiančių lietuvių or
ganizacijų nariais Vilniaus savivaldybėje. Jis 
rag ino  su au gus iuos ius  rem ti jaun im o 
pastangas, melstis drauge su vaikais ir 
pagiedojo giesmelę, kurią, būdamas 3-4 
metų amžiaus, gulėdamas savo lovelėje, 
prieš miegą girdėdavo iš savo tėvo.

Tylos minute pagerbus a. a. švedų jaun
uolius, kurie draugavo su St. Šalkauskio 
mokyklos moksleiviais ir nuskendo grįždami 
namo “Estonijos" keltu, sugiedojo "Lietuva 
brangi", susitikimo dalyviai buvo pakviesti 
vykti į Kryžių kalną, kur buvo aukojamos šv. 
Mišios už jaunimą. Apie Kryžių kalną.anglų 
kalba išsam ia i papasako jo  šv. Ignaco 
bažnyčios rektorius kun. Anicetas Tamošai
tis SJ. Pamaldoms pasibaigus, jų dalyviai 
paskui konferencijos dalyvių atneštą kryžių 
pagrindiniu taku patraukė per didžiąsias 
Kryžių kalno keteras į trečią nedidelę už jų

pasislėpusią aukštumėlę, kurią mons. K. 
Jaka itis  vadino b laivybės ka lne liu  (ten 
pastatytas ir 1990-ųjų metų blaivystės žygio 
kryžius).

Čia buvo pastatytas originalus paties 
kun. Anderso padarytas kryžius su konfer
encijos emblema: medis jam atgabentas iš 
Švedijos, Nukryžiuotojo atvaizdas tiesiog 
išskap tuo tas  m edyje, ju osm en s vie ta  
pažymėta lino virvute, o erškėčių vainikui 
vielos gauta iš Rezistencijos ir genocido 
tyrimo centro muziejaus. Paminklas, sim
bolizuojąs bendras Baltijos krikščioniškų 
tau tų  išs ivadav im o  p astangas, vos jį 
patašius, tuoj pat buvo apkabinėtas kitų 
žygio dalyvių atsineštais mažais kryželiais. 
Tam visai tiko Kristaus rankų ir kojų žaizdas 
žyminčios stambokos vinys. Prie kito greta 
pastatyto ir pašventinto kryžiaus liemens 
buvo prikaltas paprastas medinis kryžiaus 
ženklas, perrištas Estijos tautinių spalvų 
kaspinais.

Nuo Kryžių kalno šiauliečiai ir jų svečiai 
buvo parvežti prie Talšos ežero, kur jau vyko 
gegužinė: liepsnojo laužas ir, grojant Moky
tojų namų bei “Čiutulio" folklorinių ansam
blių muzikantams, sukosi poros. Prie smui
ko, armonikos, basedlės, cimbolų, būgnelių 
puikiai tiko mažiausiojo čiutuliuko (Mika- 
lauskiuko) instrumentas - medinis piemenų 
barškalas - kleketas.

Gaila, kad, nespėję kaip reikiant įsilinks
minti, svečiai turėjo vykti vėlyvos vakarienės 
ir dar tą pačią naktį išvažiuoti į  Vilnių.

Naktį prieš būsimą giedrą pirmadienį ra
sos nebuvo, tad į kelionę drauge su turinin
gos dienos įspūdžia is dvasiškai laisvėti 
pasiryžęs jaunimas neabejotinai išsivežė ir 
Šiaulių žemės, ir švento Kryžių kalno dulkių 
ant batų...

žalumos iškilusi geltonoji taurelė traukia 
praeivių akis.

Tačiau, žiūrėdamas į ją, pirmiausia pa
junti graudulį ir gailestį. Tik po kurio laiko 
augalėlio atsparumas ir ištvermė atveria 
gilesnę prasmę.

Ir nue in i, pa likęs  jį v ien išą , ja u  su 
palengvėjusia širdimi, patyręs lyg ir mažytį 
džiaugsmą.

Nueini mąstydamas ne tik apie leliją, bet 
ir apie žmogų.

Janina GURSKYTĖ LIPSKIENĖ

»To kaimo gyventojai jau seniai išsikėlę į 
v^hkiem ius. Buvusiųjų atskirų kiemų vietas 
kur ne kur ženklina tūkstantmečiai ąžuolai, 
šimtamečiai uosiai, topoliai, liepos.

Iš toliau atvykęs nė neįtarsi, kad čia prieš

GELTONOJI TAURELĖ
šešias septynias dešimtis metų būta kaimo.

Jo vietą rodo dar vienas ženklas. Prie 
kelio, ša lia  varpučiu ir k itom is žolėm is 
užžėlusių, nuo laiko susmegusių žemėn vi
enos sodybvie tės m olio  lu itų, kasm et 
pavasarį neaukštą stiebelį išaugina geltonoji 
lelija.

Birželio viduryje ji užsideda vieną - tik 
vieną ne itin puošnią geltoną karūnėlę. Virš

R U G P J Ū Č IO  2 3  D. - JU O D O J O  K A S P IN O  D IE N O S  
P A M IN Ė J IM O  R E N G IN IA I

12 val. - A. Kulikausko dokumentinių filmų programa “Laiko" kino teatre.

ATM INIM O  LENTŲ TAUTOS KANČIŲ IR GENOCIDO VIETOSE ŠVENTINIMAS:
16 val. - atminimo lentos buvusio “stribyno" vietoje (Vilniaus g. 263) šventinimas;
16.30 val. - atminimo lentos prie buvusio KGB pastato (Aušros ai. 19) šventinimas;
17 val. - šv. Mišios šv. Petro ir Povilo bažnyčioje;
18 val. - atminimo lentos prie buvusio kalėjimo (Trakų g. 10) šventinimas;
18.30 val. - minėjimas Saulės laikrodžio aikštėje;
20 val. - gėlių padėjimas ant Molotovo-Ribentropo pakto aukų kapų, prie Kančių ir vilties 
kryžiaus Ginkūnų kapinėse (išvykstama autobusais nuo šv. Petro ir Povilo bažnyčios).
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ČEČĖNIJA, KANČIOS SESUO
atkelta iš 1 p.

tarpiais šmėkšteli mūsų spaudoje, TV žinių 
laidose. Kaip susišaukia su mūsų pačių vi
sai nesenomis pastangomis prisibelsti j kok
ią nors tarptautinę instanciją, j kokj nors 
parlamentą - klausykite, mes esame, išgir
skite, mus žudė ir trėmė fiziškai ir tebetrem- 
ia dvasiškai - iš mūsų identiteto... Padėkite, 
mes priešinamės - Kryžių kalnu ir neįgudu
sią rašysena senučių bei vaikų parašais 
primargintomis peticijomis... Mes ginamės 
- paslaptingomis ištikimųjų m irtim is - ir 
aukodami asmeninę laisvę. Mes - ne SSSR, 
mums darom a nete isybė ... Ir koks 
džiaugsmas, kokia viltis pripildydavo, kai 
Italijos kardinolas ar JAV Kongreso atsto
vas prisimindavo paneigtąsias tautų teises 
ar numeruotų antkapinių kuoliukų eiles tun
dros pakraščiuose, kai “New York Time" 
paskirdavo keletą eilučių tam, kas mums 
buvo visas gyvenimas... Išgirskite! “Ne Prib- 
altika mes, ne Rusija!" (Kęstutis Genys). 
Mums daroma neteisybė. Matyt, todėl šian
dien taip gerai suprantame čečėnus. Kurių 
priešmirtinio šauksmo pasaulis vėl negirdi 
(nenori girdėti?). Keletas statistiškai šaltų 
eilučių vadinamoje "didžiojoje spaudoje” 
(“Atradimas šis nenaujas - Mažos tautos - 
maža kraujo...").

Ant įstiklintos knygų lentynos - Čečėni
jos herbas, baltas vilkas, su oriu liūdesiu 
bud in tis m ėnesienoje. Ir vė liava  - jau 
pažįstamas Lietuvai, daugybėje solidarumo 
demonstracijų matytas platus žalias laukas 
su siauromis balta-raudona-balta juostelė
mis apačioje. Žiūrėdamas į ją, niekaip nega
liu atsiginti įvaizdžio - per žalią pievą teka 
kraujo upelis...

Niekuomet neteko būti Kaukaze, nors 
svajojau. Tik skaityta, girdėta apie legend- 
inj kalniečių svetingumą. Čia tuojau gaunu 
tuo įsitik inti. P. Aminat taip nuoširdžiai 
kviečia prie stalo, akimirka jį padengia, 
karščiausiai įkalbinėja vaišintis, kad atsi
sakyti jau būtų įskaudinimas. Kalbamės apie 
Čečėniją, jos istoriją ir dabartį.

Čečėnai drauge su ingušais sudaro 
nachl, arba vainachų etnosą (čečėnais juos 
praminė rusai pagal vieno kaimo pavadin
imą: tikrasis etnonimas “vainach" reiškia 
“savi žmonės", "sava tauta"). Jų tautovard
is "nochčiank" pirmą kartą paminėtas VII a. 
armėnų geografijos veikale. Kalba priklau
so Kaukazo kalbų nachų grupei. Raštija at
siranda XIX a. pabaigoje, iš pradžių varto
jami arabų, 1925-1937 m. - lotynų, nuo 1938 
m. - rusų rašmenys. 1991 m., paskelbus 
nepriklausom ybę, grįžtama prie lotynų 
rašmenų.

Vainachai yra vieni seniausių šiaurės 
Kaukazo, Tereko upės baseino ir priekalnių 
žemumų gyventojų. X amžiuje tarp jų  išpli
to krikščionybė (gal ir tai - anuomet įspaus
tas malonės ženklas - yra nelauktai stipri

os, abipusės mūsų tau tų  sim patijos 
p riežastis?  Juk niekas dvasios srity je  
neišnyksta be pėdsakų...) XIII a. čia gyve
nančias tautas teriojo mongolai, XIV a. - 
Tamerlanas. XVI-XIX a. įsitvirtino islamo 
(sunitų pakraipa) religija.

Rusijos veržimasis į Šiaurės Kaukazą 
prasidėjo XVII a. kazokų, o XVIII a. jau ir 
reguliariosios armijos puolimais. Stiprėjan
čiai Rusijos ekspansijai priešinosi čečėno 
Mansuro Ušurmos 1781 m. suvienyti jo tau
tiečiai, ingušai, dagestaniečiai, osetinai, 
čerkesai, kabardinai. 1785 m. 26-erių metų 
šeichas Mansuras pasiskelbia visų Kauka
zo kalniečių imamu - religiniu ir politiniu 
vadu, sukuriamas pirmasis teokratinis val
stybinis darinys - imamatas. Tik 1791 m. 
gerai ginkluoti caro armijos daliniai įveikė 
Mansurą ir paėmė jį į nelaisvę. “Už kalniečių 
tautų kurstymą prieš Rusiją ir didelių nuos
tolių padarymą imperijai' (kokia nekintanti 
terminologija! Prisiminkime Rusijos fed
eracijos prokuratūros išrašytą arešto orderį 
prezidentui Dž. Dudajevui!) Mansuras buvo 
nuteistas kalėti iki gyvos galvos Šliselbur- 
go tvirtovės kalėjime, kur ir mirė 1795 
metais.

1817-1864 m. Kaukazo karo metu, gin
damiesi nuo Šiaurės kaimyno, kalniečiai vėl 
sukuria kelis imamatus. Žymiausiam jų va
dovauja avaras Šamilis 1834-1859 metais. 
Tiktai po 25 metų (!) atkaklaus pasipriešini
mo, stebinusio pergalėmis prieš nepalygin
amai stipresnį okupantą, Rusijos armijai 
užėmus Gunibo aūlą, imamato centrą ir 
paskutinę tvirtovę, Šamiliui patekus į nelais
vę, trumpam palaužiama regiono mastu or
ganizuota rezistencija. Rusijai aneksavus 
Siaurės Kaukazą, dėl trėmimų ir emigraci
jos iš buvusio 1,5 mln. čečėnų ir ingušų lie
ka apie 300 tūkst.

1877-1878 m. vyksta lokaliniai sukilimai. 
Išklibinus imperiją Rusijos revoliucijoms, 
1918 m. gegužės 11 d. įkuriama šiaurės 
Kaukazo Respublika. Tikslas - nepriklauso
ma kalniečių tautų konfederacija. 1919- 
1920 m. gyvuoja Šiaurės Kaukazo emyra
tas. Sovietų valdžiai pasiseka įtraukti dalį 
kalniečių į kovą prieš baltagvardiečių gen
erolą Denikiną, skelbusį "vieningos ir ned
alomos” Rusijos atkūrimą. Kaip tik tokią 
imperinę koncepciją grėsme sau pagrįstai 
laikė laisvos Kaukazo tautos. O bolševikai 
viliojo tautų apsisprendimo teise... 1920 m. 
kovo mėn. įsitvirtina sovietų sistema. 1921 
m. sudaroma Kalniečių ASSR, 1922 m. - 
Čečėnijos, 1924 m. - Ingušijos autonominės 
sritys. Greitai atsiskleidžia žadėtųjų teisių 
apgavystė ir nepakitusi reikalo esmė: 1929 
m. į prievartinę kolektyvizaciją čečėnai ir 
ingušai atsako sukilimu, kuris tęsiasi iki 
1936 m. Per 1937 m. masinių areštų bangą 
teroro aukomis tampa virš 10 tūkst. iškil
iausių čečėnų ir ingušų inteligentų. Cariz

mo laikotarpio tautinio išsilaisvinimo vadų 
mulos Kaži, Tašu Hadži, Gamzato Bekos,
Ali Beko Hadži skaudų kelią sovietmečiu 
kartoja Uzunas Hadži, mula Achmatas, Kur- 
ijenas, Jaročas, Hodža. Nepaklusimas sveti
mai jėgai, puolusiai griauti netgi carų tol-+ 
eruotus vietos įstatymus, giminines struk
tūras. religinį gyvenimą, verda iki 1943 metų.

1944 m. vasario 23 d. čečėnams ir in- 
gušams yra analogiška, tik daug gilesnė 
genocido žaizda, kaip mums 1941 m. 
birželio 14-ji. Stalininis režimas, prisidengęs 
fantastiniu pretekstu - apkaltinus kolabo
ravimu su vokiečiais - abi tautas ištisai, nuo 
kūdikio ir šimtamečio senio, deportuoja tie
siai į Kazachstano pusnynus ir kitas SSSR 
sritis. Kaltinimas visiškai nepagrįstas, nes į 
čečėnų te rito riją  vokiečių  kariuom enė 
apskritai nebuvo įžengusi, o su naų 
užkariautojais kolaboravusių kalniečių p.^- 
centas ne didesnis nei rusų ar ukrainiečių.

Trėmimas - Lietuvai pažįstamais meto
dais - virsta žudynėmis. Duodama 15-20 
minučių susiruošti, negalintys pasiekti trėmi
mo punktų - seneliai, gimdyvės, ligoniai, in
validai - deginami kartu su namais, šaudomi, 
skandinami upėse ir ežeruose. 1944 m ^  
kovo 7 d. Berijos raportas Stalinui: “Oper
acija užbaigta. į rytinius SSSR rajonus 
iš trem ta  650 tūkst. čečėnų ir ingušų, 
karačiajų ir kalmukų. Operaciją vykdė 19 
tūkst. NKVD karininkų ir karių".

Apie 60 proc. tremtinių vagonuose ir 
perkėlimo vietose nužudė badas ir šaltis. 
Visa vidurinioji Čečėnų karta faktiškai yra 
patyrusi tremtį. Ir mano pašnekovė Aminat, 
ir prezidentas Džocharas Dudajevas.

1957 m. N. Chruščiovas reabilitavo čečė
nus ir ingušus. Tačiau tik begalinio atkaklu
mo dėka tautos sugrįžo į gimtąsias vietas, 
iš dalies jau apgyvendintas kitų, ir ) 
įsikūrė. Vėl buvo atkurta Čečėnijos ir In 
gušijos ASSR.

Naujausioji Čečėnijos istorija, kurios ban
gavimas pradžioje visiškai sutapo su Balti
jos šalių, su Rytų Europos ledonešiu, kas
dien vis dramatiškiau tebesivysto mūsų 
neapsisprendžiančio pasaulio akivaizdoje.

1988 m. Čečėnijoje įsisteigė Liaudies 
frontas, kėlęs tautinės kultūros ir ekologijos 
problemas (17 tūkst. kvadratinių kilometrų, 
t. y., keturistakrt mažesnėje už Lietuvą 
Čečėnijos teritorijoje daug naftos, bet sovi
etmečiu kraštas už ją  tegaudavo apie 0,1 
proc. pajamų; dėl netvarkingos gavybos 
didelis aplinkos užterštumas ir gyventojų 
sergamumas). Kūrėsi visuomeninės orga
nizacijos, partijos, 1990 m. lapkričio mėn. 
įvyko Čečėnų tautos suvažiavimas, išrinkęs 
Tautos kongresą ir jo Vykdomąjį komitetą. 
1991 m. Čečėnų tautos kongresas atstaty
d ino SSSR p učis tus p a la ik iu s į 
Aukščiausiąją tarybą. Vadovauti Kongreso 
vykdomajam komitetui išrinktas generolas
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Džocharas Dudajevas. Šios asmenybės 
dvasios veide jau tuomet galėjome paste- 

I bėti e ilin ia m s" sov ie tų  genero lam s 
nebūdingų bruožų: vadovaudamas Estijoje 

I dislokuotiems daliniams, atsisakė kliudyti 
^mūsų kaimynų "taikiajai revoliucijai"; paliko 

*  s tra te g in ės  av iac ijos  - tos pač ios, 
branduolinj ginklą nešiojančios - generolo 
postą, sugrjžo j Tėvynę...

1991 m. rugsėjo 6 d., vykstant masiniam 
(per 100 tūkst. dalyvių) mitingui, Vykdoma- 

I sis komitetas paskelbia Čečėnijos respub
likos Ičkerijos nepriklausomybę (Ičkerija - 

I senasis, istorinis didelės dabartinės krašto 
teritorijos dalies pavadinimas). Spalio 27 d. 
išrenkamas parlamentas ir prezidentas. 
Valstybės vairą žmonės patiki Džocharui 
Dudajevui. Nors Rusijos vadovybė skelbia 

1 I čėnijoje ypatingąją padėtj, dar tą patj 
rudenį čečėnai - pirmieji imperijoje - suge- 

| ba taikiai išprašyti iš savo žemės sovietų 
armiją. Šalis de facto nepriklausoma ir tvar- 

| kosi savarankiškai. 1992 m. kovo 12 d. pri
imama Čečėnijos Respublikos konstitucija. 
Birželio mėnesj kyla ingušų riaušės. Ingušija 

I a ts isk iria  nuo Č ečėnijos ir pasiske lb ia  
[ į į f  atskira autonomine respublika Rusijos sudė- 
I tyje. Čečėnijos vadovybė tam nekliudo. Bet 

didelė kaimyninė šalis negali susitaikyti su 
, atkaklios kalnų tautos realizuojamu savar

ankiškumu. Prasideda visokios blokados, 
ekonominis spaudimas, lietuviams tokie 

1 pažįstami savo intonacijomis ir formuluotė
mis grasymai... Tačiau toks įspūdis, kad 

I Kremlius nežino, kaip elgtis su tautų apsis
prendimo teisę įgyvendinančia Čečėnija: tik 

I 1994 m. kovo 25 d. Rusijos Dūma paneigia 
Ičkerijos parlamento ir prezidento rinkimų 
teisėtumą, aiškinama, kad reikia surengti 

^ ą i i ju s ,  " la isvus" rink im us. Vasarą iš- 
v pjtame apie Dudajevo dalinių ir opozici- 

I jos grupuočių susirėmimus, pasaulis pam
ato būrius nelaisvėn paimtų Rusijos kareivių 

i ir karininkų, ir tuomet supervalstybės karinė 
galia - tankų armados, artilerija, aviacija - 

| L ia u  nebes idangstydam os opo z ic ija . 
Į Į iž g r iū v a  Čečėniją. Ir čia žm onija  v isu 

akivaizdumu išvysta neįtikėtiną reiškinį, kurį 
I galėtume pavadinti daiktiniu įrodymu, kad 

egzistuoja dvasia. Ir kad ji, dvasia, galin- 
I gesnė už medžiaginę tikrovę, už fizikos dės

nius. Rusija nepajėgia įveikti Čečėnijos. 
, Prahą ir Budapeštą numalšinę, Vilniuje sus

ikruvinę, siaubą Vakarų Europai kėlę išgars
intieji tankai per naujarfietinį šturmą Grozne 
patiria pralaimėjimą, kokiam lygių neleng
va rasti ir II pasaulinio karo nacių-sovietų 

i grumtynėse. Pranešinėjama apie vis nau
jus, tik po įnirtingų kautynių Rusijos kari- 

I uomenės užimamus priekalnių miestus ir 
ayvenvietes, ir Lietuva krūpčiodama, tarsi 
fl&tektys žeistų jos pačios gyvą kūną, pa
gal skurdžias kasdienes žinutes seka 
skaudų kalnų tautos traukimąsi į kalnus.

I Daugelis turbūt atm intinai, kaip Alytų ar

Kauną, išmokstame tuos neįprastai skam
bančius vietovardžius: Gudermesas... šą li... 
Vedenas... širdimi melsdami Aukščiausiąjį, 
kad neteisi fizinės jėgos persvara netrium
fuotų... kad pasaulis pagaliau pabustų, 
įvardytų ir sustabdytų diplomatiškais švelni
ais žodžiais maskuojamą genocidą ir ter
orą. Bet... po mėnesio, po kelių ir vėl gird
ime tų pačių vietovių pavadinimus: Rusijos 
kariuomenė užiminėja jas iš naujo. Matyt, 
neklysta  in form acijos agentūros, tv irt i
nančios, kad įsibrovėliai kontroliuoja tiktai 
tą  Čečėnijos teritorijos plotą, kur tuo metu 
stovi jų dalinys... Žinodamas tą niekaip ne
palyginamą užpuoliko ir užpultojo santykį - 
nuo Peterburgo iki Vladivostoko išsidrieku
si šalis, kone visa Eurazija, ir - lopinėlis 
Kaukazo priekalnių žemės - niekaip negali 
atsiginti vaizdinio: kareivių kuopa spardo 
vaiką, o tas - vis neparkrinta, vis laikosi! 
Taip... Ne viskas šiame pasaulyje paaiški
nama ginkluotės, ekonominės, politinės, 
propagandinės galios santykiais. Yra, pa
sirodo, kiti dalykai, kitas tikrovės lygmuo, 
nekontroliuojamas galingųjų tylia is sus
imirkčiojimais. Ir ačiū Dievui, kad yra.

Klausausi skausmingos Čečėnijos dai
nos įrašo. Dainuojama žūstančio rusų ka
reivio vardu, be jokio pykčio, tai įtaigus kvi
etimas atsikvošėti, mąstyti: “Dega mano tan
kas /  Degu jame aš /  O už pečių - /  Tėvynė 
mano mylima /  Bekraštė, nesuarta, neapsė
ta, apiplėšta, alkana... Miršta čečėnas / O 
už jo pečių - /  Saujelė žemės - /  Tėvynė jo 
liūdna / Rusų sviediniais suarta, lavonais 
žuvusių apsėta..."

Daina baigiama klausimu, nukreiptu tie
siai į žmogaus - į sūnaus, tėvo, vyro, o ne 
uniformuoto mechanizmo sraigtelio - protą 
ir širdį:

"...Jisai /čečėnas/ žinojo, dėl ko mirs - / 
Tėvynę pridengė savim /  Ir savo mielą 
motiną /  ...Tačiau dėl ko degu čia aš - / 
Svečioj šaly /  O  už pečių - /  Bekraštė Rusija 
mana /  Nearta, neapsėta, nemylėta..."

Ant stalo pastebiu “Lietuvos aido" numerį 
su nuotrauka: būrys susivėlusių, išgąstin
gais veidais rusų kareivėlių, kurie pakliuvo į 
nelaisvę per pirmąsias Grozno atakas (ir Dž. 
Dudajevo buvo visi paleisti, gavus Rusijos 
pažadus taikiai derėtis).

- V isa i dar vaikai.. - pagavus mano 
žvilgsnį į fotografiją, sako su tokia motiniš
ka užuojauta Aminat, vėlgi ne į  taktą tam 
išpopuliarintam beširdžių, neatlaidžių, ker
štą tež ina nč ių  m usu lm onų kovoto jų  
įvaizdžiui.

Ji atverčia gražų, ant puikaus blizgančio 
pop ie riaus užsienyje  iš le is tą  spalvotų  
nuotraukų albumą “Po Čečėnijos kalnus” . 
Kokybe knyga nesiskiria nuo analogiškų 
JAV ar Vakarų Europos leidinių. Jos pus
lapiuose - virpanti, gaivi aukštikalnių skaid- 
rynė, sp ind inč ias  v iršūnes  g lostantys

debesų skivytai: akmenuotų atšlaičių sma
ragdinė] žalumoj - saviti gynybiniai bokštai, 
keturkampiai, į viršų siaurėjantys - juos gri
ovė tiek caro, tiek sovietų okupacijos metais. 
Iš nuotraukų žve lg ia  p rae ito  am žiaus 
žmonės - kalniečių kunigaikščių šeimos su 
būdingais tautiniais drabužiais, gilūs tam
sių akių žvilgsniai ir vis kažkokia orumo, vid
inės darnos šviesa veiduose; tas nenusa
komas idealizmo, tyrumo spindesys, kaip, 
įsižiūrėkime, mūsiškių ištremtųjų karininkų, 
mokytojų sutuoktuvių, kaip Šatrijos Raga
nos, Višinskio, Mačernio kartos nuotrau
kose... Kaip ir Dž. Dudajevo nuotraukoje, 
kur su motina - toje “Vagos" prieš keletą 
metų išleistoje knygoje, nepriklausomos 
Čečėnijos dokumentų rinkinyje. Jaunuolis 
lakūnų mokyklos uniforma, dar švelniais, 
beveik vaikiškais bruožais, tačiau erelio 
ryžtas švyti tame giedrame veide; ir šalia 
senutė kaimiškai parišta skarele, žiūrinti tie
siai į tave. O jos įkritusiose akiduobėse ir 
raukšlių raukšlelėse - tarsi spauste įspaus
ta visos keliskart tremtos, žudytos ir nieki
namos tautos kančia. Štai kaip, galvoji, dvie
jų žmonių fotografija gali sutalpinti ir išreikšti 
ištisos šalies istoriją, galbūt net ateitį.

- Na, tai argi mes laukiniai, kaip vaizduo
ja Rusijos propaganda, - nutraukia mano 
mintis liūdnas p. Aminat balsas. - Mes turime 
savo kultūrą, turėjome gausią senovės 
raštiją, tik visi užkariautojai pirmiausia tai 
stengdavosi sunaikinti. .. Troškimas būti, 
būti savimi, išlaikyti tautos individualybės 
grožį ir dalytis juo su pasauliu - dvelkia iš 
kiekvienos tų nuotraukų, ar jos atspindėtų 
gamtą, ar žmones, ar jų kūrybos darbus. Ir 
kas gi begali čia labiau vieni kitus suprasti, 
jeigu ne mes, Kaukazo ir Baltijos senbuvės 
gentys...

- Kodėl jūsų rimčiau neužstoja įtakingo
sios musulmonų šalys? - užduodu klausimą, 
kuris knieti turbūt daugeliui lietuvių (ir V. 
Landsbergio vadovybės nuostata buvo: 
"Mes pripažinsime Čečėnijos Respubliką 
pirmieji, kai tai padarys kuri nors islamo 
valstybė...”). R Saijeva akimirkai lyg sutrin
ka, paskui paprastai sako: "Matyt, dėl mažos 
Čečėnijos nenori pyktis su didele Rusija..." 
Suprantama, bet, ak, kaip trumparegiška 
būtų taip manyti. "Atiduokim Hitleriui Čeko
slovakiją, gal pasisotins ir mūsų nelies..." 
Deja, deja... ant pragmatiško egoizmo, ant 
kitų kraujo ir kančių statoma taika vargiai 
bus patikim esnė, negu tuom et, po M i
uncheno.

Dar kalbamės apie čečėnus ir lietuvius 
suartinantį dvasios kultūros bruožą - pagar
bų drovumą, kuriuo apgaubiamas žmogaus 
lytiškumas, santuokos ir šeimos pasaulis. 
Papasakoja, kuomet “tinka" sakyti, klausti, 
kaip elgtis, kai kurie atvejai gal pasirodytų 
graudžiai juokingi vadinamose civilizuotose

nukelta į 12 p.
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visuomenėse, bet, manau, visaį nesvetimi 
krikščionio lietuvio mąstysenai. Čečėniška- 
sis islamo variantas pasižymi moters ir ypač 
m o tinystės gerb im u, n ere ika la u jam a  
užsidengti veidą, nėra poligamijos ir nely- 
giateisiškumo. Tai patvirtina, beje, ir p. Saije- 
vos misija Lietuvoje - faktiškai patikėtas 
krašto atstovavimas itin dramatišku, atsakin
gu laikotarpiu.

- Gyvenau tarp rusų, kazachų, dabar Li
etuvoje, - sako p. Aminat. - Galiu palyginti. 
Lietuviai - labai teisinga, santūri, romantiš
ka tauta.

Gal kiek ir per teigiama, bet... visai page
idautina - ar ne? - toji Kaukazo dukters char
akteristika. O, be to, argi mums spręsti, kok
ie mes? Iš šalies geriau matyti. Duok Di
eve. pateisinti gerą nuomonę apie mus.

Atsisveikindamas mėginu optimistiškai 
juokauti, linkėdamas greičiau Čečėnijos 
ambasados rūmų Vilniuje, nepaprastosios 
ir įgaliotosios ambasadorės statuso, trokšt
amos laisvės ir taikos jos kraštams. Pažadu 
melstis. O p. Aminat nelauktai kažkaip sus
igraudinusi atsiliepia:

- Žinote, mano mama, kuri liko tenai... ji 
yra labai tikinti. Melsdamasi ji papagal isla

mo paprotį išvardija visus tikėjimo pranašus, 
ir tarp jų kasdien pamini didžiųjų pranašų 
įsa ir Miriam vardus...

Lietuva, gal tiksliau būtų sakyti tikinčioji, 
laisvadvasė Lietuva viena iš nedaugelio 
ie ško jo  rea lios  pagalbos būdų. Ir vis 
sutelkčiau, organizuočiau, su meilės išrad
ingumu. Mūsų Seimo narių Romualdos Hof
ertienės, Algirdo Endriukaičio, Romualdo 
Ozolo, Algrido Patacko ir kitų apeliacijos j 
Rusijos ir tarptautines įstaigas, kelionės į 
Maskvą ir Grozną, bandymai tarpininkauti 
niekaip neprasidedančioms deryboms, keli 
labdaros traukiniai karo išvytiems ir api
plėštiems Čečėnijos gyventojams... Seimo 
daugumos nepalaikyta akcija atvežti ir laiki
nai a pg yvend in ti L ie tuvo je  naš la ič ius 
čečėnų vaikus (Romualdas Ozolas: “- Ši
andien išgelbėti šimtą, pusę tūkstančio ar 
tūkstantį čečėnų vaikų reiškia prisidėti prie 
jų  genofondo išsaugojimo"). Negausūs 
mūsų, suprantančių, ką reiškia būti palikti
ems “vienų vieniems" kažkieno "vidaus 
reikalu", piketai prie Rusijos ambasados, 
Čečėnijos žalios vėliavos virš demonstracijų 
mūsų miestų aikštėse, solidžių organizacijų 
ir pareigūnų paremtos konferencijos Čečėni
jos klausimu, kur visuomet garbingiausia 
vieta ir žodis tekdavo p. Aminat Saijevai:

Ičkerijos teisėtos vadovybės atstovams... 
Neseniai prasidėjusi ir tikrai lietuvių tautos 
valią išreiškianti Čečėnijos nepriklausomy
bės de facto ir de jure pripažinimų banga, 
kurią įsiūbavo mūsų miestų ir rajonų saviv
aldybių tarybos. Apie tokią savo nuostatą, 
drauge kreipdamiesi į Lietuvos Vyriausybę - 
dėl Čečėnijos valstybės pripažinimo, jau i 
paskelbė Vilnius, Druskininkai, Alytus, Pas
valys, Ukmergė, Utena, Kauno miestas ir 
rajonas, Panevėžio rajonas. Kenčiančios 
kalnų šalies užtarimo maldos skamba mūsų 
bažnyčiose ir katalikų jaunimo stovyklose, 
vėl taip neįprastai politiniam sekuliarizmui - 
ir taip artimai tikrajai mūsų senelių išminčiai 
- pareiškia: “Ateitis - Dievo rankose". Ne 
žmonių^ Ne ginklų. Ne tariamai galingųjų...

Ak, Čečėnija, kančios sesuo... Kaip ne
tikėti, kad Tavo motinų su meile kartojami 
įsa ir Miriam vardai pasieks Gailestingi ^  
sostą?

Ir tuomet, kaip vienas seniausiųjų Tavo 
legendų skelbia - kai jau atrodys pats bevil
tiškiausias metas - iš kraujo ežerų pražys 
nuostabios žydros gėlės, ir būsi Tu laisva, 
tauri ir klestinti...

Iš "Draugo" ^
(kalba netaisyta)

Už gyvatukus mokėsime... gyvatėmis

Poetų turėtų sumažėti O
Lietuva - poetų šalis, nes, kaip sako 

garbingą jubiliejų atšventęs Seimo LDDP 
frakcijos narys, akademikas J. Kubilius, visi 
jo mokiniai - matematikai, o matematika yra 
poezija. Dabar skaičiuoja kiekvienas, pirmi
ausia žvelgdamas į savo piniginę. Kas žiūri į 
savo - neblogai, bet kad dažnas ir ne į savo... 
Dar blogiau, kad besižvalgantieji į  svetimą 
liūdnai garsėja ir atminties sutrikimu, šito 
meno išmokę iš bolševikų, kurie “išvadavo" 
Lietuvą, bet pamiršo patys išeiti, žadėjo 
pastatyti šviesiausius komunizmo rūmus visi
ems, bet pamiršę tuos visus, statėsi tik sau. 
Jų palikuonys, prižadėję darbą, dorą, darną 
tradiciškai pamiršo savo įžadus. Pirmiausia 
pamiršo grąžinti visai tautai priklausantį parti
jos turtą, paskui - indėlius ir 1.1. Jie nuolat 
didina elektros, šilumos, maisto, paslaugų 
kainas, pamiršdami padidinti stipendijas, al
gas, pensijas visiems, išskyrus savo artimu
osius idėjos brolius. įžymieji poetai, sugal
voję pradžiuginti skurstančius pensininkus 
didelėmis" pensijomis, parengė garsųjį pen

sijos įstatymą ir kūrybos polėkio pagauti, iš 
Raudonųjų žvaigždžių trajektorijos išskaičia
vo išganingąjį (tik, žinoma, ne pensininka
ms) koeficientą 0,005, iš kurio padauginę bus 
pensijas vėl susovietinę ir pavertę apgailėti
na išmalda. Tačiau, paskyrę dideles person
alines pensijas ypač nusipelniusiems sovie
tiniam režimui buvusiems kagėbistams, CK 
veikėjams ir net smulkesniems politrukams, 
jų pensijoms pamiršo pritaikyti tą patį visi
ems bendrą vardiklį - išganingąjį koeficientą 
0,005. &

RaaD0iRtQQ K Y jų  TjQRQSKOPffS
Energetikai nuolat dejuoja, kad yra pask

endę skolose ir susiduria su vis didėjančiais 
ekonominiais sunkumais. Ar gali būti kitaip, 
jei, pristeigę aibę tarpininkaujančių firmų, per 
jas už tautos akių sudarinėja nežinia kam 
naudingus sandėrius, pulkams dykaduonių 
tik už gražias akis ir skambius pareigybių 
pavadinimus neaišku pagal kokius koeficien
tus turi mokėti didžiausius šalyje atlyginimus, 
kurių didėjimo tempai lenkia infliacijos-tem-* 
pus proporcingai bendram žmonių gyveni-*^ 
mo lygio nuosmukiui. Norint išlaikyti tuos tem
pus, vis dažniau tenka dirsčioti į vartotojų 
pinigines. O kaip į jas ‘teisėtai" pažvelgsi, jei 
ne per lanksčius, t. y. lengvai pagal savo 
poreikį lankstomus įstatymus ir Vyriausybės 
nutarimuas? Šitokio savanaudiško ekono
minio stimulo įkvėpti, energetikos poetai 
sukūrė tokį mokesčio už šilumą apskaitos 
šedevrą, kad jo formulėse susipainioja ir 
patys kūrė ja i. Šedevras turi p rib lokšti 
mokesčių mokėtojus moksliškumu, kompe- 
tetingumu. užsienio pavyzdžiais ir sudaryti 
iliuziją, kad kito tokio nėra ir būti negali. Bet, 
kaip sakė Šveikas, negali būti taip, kad dar 
kaip nors negalėtų būti. Naujieji mokesčiai, 
kad ir labai įmatriai sukurpti, būtų visiškai 
normalūs ir visiems priimtini, jei įžymieji po
etai, kaip dabar jau įprasta, nebūtu pamiršę

prie formulių prikergti to, dabar jau ne iš pirš
to laužto, o pensijų įstatymo patvirtinto palai
mingojo koeficiento 0,005. Deja, pamiršo, o 
atminčiai atgaivinti dažnai net ir specialių tre
niruočių neužtenka. Sutrikusios atminties 
vadovus net iš darbo atleidžia... Bet kol jie 
dar vadovauja, jau už gyvatukus kas mėnesį 
energetikų poezijos fondui mokėsime papil

d o m a i dar po 20 Lt. S
Iki pat Raudonųjų žvaigždžių ataidi su, ..* 

*ū s  mulkinamųjų atodūsiai ir prakeiksmai: 
gyvatukai... Gyvatės! Žalčiai! Rupūžės!

Beje, skambių lietuviškų keiksmažodžių 
girdėti vis rečiau. Juos vis labiau išstumia
importiniai iš Rytų, kurie čia nusėda bejok iu j

........................  “   » tümuitų. Nyksta keiksmažodžiais minimi Liet 
vos gyvūnai. Nyksta dėl to, kad jų vardai 
šaukiami prireikus nusikeikti. Lygusis žaltys 
(Cornelia austriaca) ir nendrinė rupūžė (Buto 
calamita) jau įrašyti į Lietuvos Raudonąją 
knygą. Netrukus jų bebus tik zoologijos sode, 
kur gaus visų gėrybių tik tiek, kiek reiks ji
ems normaliai išgyventi, be jokių koeficientų. 
Sprendžiant pagal dialektikos dėsnius, keik
snojami ekonomikos-energetikos poetai taip 
pat turėtų išnykti. ^

Astrologas Albertas GRIGANAVIČIUS
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