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“Gali atsitikti taip, 
kad dar š j m ėnesį 
teks nuo kelių iki ke
liolikos procentų pa
didinti vandens tari
fus", - sakė meras A. 
Lankauskas antradi
enį įvykusioje spau
dos konferencijoje 
Praėjusį penktadienį 

Seimas ratifikavo Lietuvos ir Pasaulio Ban
ko sutartį. Pasaulio Bankas pasiruošęs 
suteikti paskolas energetinei, socialinei, 
būsto programoms Lietuvoje vykdyti, tačiau 
užsienio partneriams nesuprantama, kodėl 
toks brangus turtas - vanduo mūsuose tieki
amas taip pigiai (jų nuomone aut. past ), 
kodėl vandens tiekimas nenutraukiamas 
skolininkams. "Žinoma, - teigė meras, - van
dens kainos bus pakeltos, tik numačius, kaip 
kompensuoti socialiai remtiniems gyvento 
jams". Tiesa, Pasaulio Banko atstovai ste 

-jĮė josi ne lik mažomis vandens kainomis, 
ir tuo, jog Lietuvoje nėra nekilnojamojo 

turto mokesčio. Išvydę ištaigingus nuosavų 
namų rajonus, užsieniečiai teigė, kad jie 
galė tų  duoti nem ažas pajam as m iesto 
biudžetui. Bent taip yra pas juos.

Spaudos konferencijoje dalyvavusi So
cialinės rūpybos skyriaus vedėja R Mus 

. neckienė iškėlė savarankiška i nesuge
bančių gyventi žmonių slaugos problemą. 
Vedėja paaiškino, kad Socialinio skyriaus 
darbuotojos neturi medicininio išsilavinimo 
ir neprivalo, o ir neturi teisės atlikti slaugos 
š io s  darbuotojos du kartus per savaitę 
aplanko globos reikalingus gyventojus, sut
varko butą, nuperka maisto. Nebegalinčių 
savarankiškai gyventi žmonių Socialinės 
rūpybos skyriaus sąrašuose yra 600, 300 
iš jų  reikalinga nuolatinė globa. Slaugos 
problema mieste dar labiau paaštrėjo, kai 
Vyriausybės nutarimu Aukštelkės pension
a tą  nuspręsta  re o rga n izu o ti j psicho- 

k n eu ro lo g in j D ažna i senuka i, apgauti 
Pgiminių, netekę santaupų bankuose, atsi

duria tiesiog gatvėje. Jie renkasi pension-
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K Ą  ĮR A Š Y T I 1 R IN K IM IN Ę  
P R O G R A M Ą  IR ĮV Y K D Y TI

Prisimindami ar palydėdami amžinybėn 
taurų žmogų dažnai sakome, kad jis kaip 
žvakė šviesdamas kitiems, sudegė pats. 
Skaudu, kad dabar labai dažnai sudega 
žmogus, kuris ne tik nušviečia, bet ir temdo 
kitų gyvenimą. Sudega be reikalo, be gar
bės ir labai greitai, tarytum jo žvakė būtų 
uždegta iŠ abiejų galų. nes jį degina social
inė nelygybė, nedarbas, žmogaus nuvertin
imas, socialinės ligos (tuberkuliozė, sifilis) - 
nuolaliniai betvarkės ir skurdo palydovai. 
Lietuvoje jau kyla tuberkuliozės (pirmauja 
Šiaulių apskritis), venerinių ligų epidemijos. 
Šias ligas daugiausia platina benamiai valk
ataujantys girtuokliai ir prostitutės. Vienas 
tuberkulioze sergąs ligonis gali užkrėsti 
vidutiniškai 22, o viena sifiliu serganti pros
titutė - per 500 žmonių. Šiaulių krašte vėl 
sergama poliomielitu. Plinta narkomanija ir 
jos betarpiškas palydovas AIDS, kuris mir
tinais gniaužtais apglėbia ir Lietuvą. Vien 
kaimyninėje Karaliaučiaus srityje AIDS jau 
serga per 40 žmonių. Nuo kaukolinio pilstu
ko kasdien apsinuodija dešimtys žmonių, kai 
kurie iš jų  - mirtinai. Patogu sakyti, kad gir

tuoklystė, narkomanija, valkatavimas ir su 
tuo susiję ligos priklauso nuo pačių palaid
ai gyvenančių žmonių, bet iš esmės taip 
nėra. Ar kam nors iš esmės rūpi jų ištaka 
visuomenei ir likimas? Kieno, jei ne Moli- 
nos-Valstybės (Vyriausybės) pareiga rūpin
tis savo vaikais, ne tik  sveikaisiais, bet ir 
ligoniais, ypač tais, kurie pavojingi kitiems 
žmonėms, tačiau rūpestingos rankos Ir 
tėviškų sprendimų pasigendama ypač ten, 
kur jų  labiausiai reikia. Vyriausybė, užuot 
plėtusi gamybą ir kūrusi naujas darbo vietas, 
iššvaisto investicijom s gautas paskolas, 
milijonus - su valdžios palaiminimu išvogti
ems bankams gelbėti, bet neranda iš ko 
nupirkti skiepų nuo džiovos, poliomielito ir 
kitų ligų net vaikams. Ne tik nepajėgia įves
ti alkoholio prekybos valstybės monopolio, 
bet ir sudaryti jstatymo numatyto valstybin
io tabako ir alkoholio kontrolės komiteto, 
todėl ne tik nestabdo girtavimo plitimo (kaip 
slabdys, jei pati valdančioji DDP Anykščiu
ose skandalingai aplaistė degtine savo sus
ibėgimą), bet ir kasmet dėl to praranda mii- 
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alą, nes neturi kur 
gyventi Net ir turin
tys d irbančius ir 
rūpestingus vaikus, 
seni tėva i m ieliau 
gyventų pensionate 
nes ten suteikiama 
nuolatinė slauga, o 
d irban tys vaikai 
negali ištisą dieną 

praleisti su senu žmogumi, Viltj suteikia tai. 
kad kitais metais savivaldybė numato jkurti 
pensionatą buvusioje vaikų poilsio stovyk
loje "Atžalynas". Socialinio skyriaus vedėja 
sakė. kad ši idėja labai patraukli, nes stovyk
la yra netoli miesto, pastatai tvarkingi, 
prižiūrėti.

R. Musneckienė užsiminė ir apie tai, kad 
spaudoje nereikėtų spekuliuoti asocialiai 
gyvenančių žmonių tema. Laikraščiuose 
plačiai nuskambėjusios tragiškos Tutino is
torijos kaltininkas yra alkoholis. "Žmogus 
pats pasirenka, jj tenkina toks gyvenimo 
būdas, ir mes negalime jo priversti gyventi 
kitaip , - sakė vedėja.

Labdaros centro vedėja V, Ladietienė 
perspėjo spaudos konferencijos dalyvius, 
kad ypatingai dabar, artėjant rinkimams, 
socialine tema pradės kalbėti tie, kas ketur
is melus ramiai gyveno ir nieko nedarė, kad 
padėtų vargšams. V. Ladietienė teigė, kad 
mūsuose nėra socialinės politikos. Slaugos 
jstatymas jau metus guli valdininkų stalčiu
ose, ir iki šiol dar nėra priimtas. Labdaras 
centro vedėja akcentavo, kad nėra ryšio, 
koordinacijos tarp socialinės paskirties 
tarnybų, kad jos iš liesų efektyviai galėtų 
padėti dvasiškai, fiziškai ir psichiškai de
graduojančiai visuomenės daliai,

KĄ ĮRAŠYTI [ 
RINKIMINĘ 

PROGRAMĄ IR 
[VYKDYTI

atkelta iš 1p.

ijardą litų. Nepajėgia jvesti priverstinio ven
erinių ligų gydymo griežtai lik valstybinėse 
gydymojslaigose, dėl to nejmanoma surasti 
visų užsikrėtusiųjų ir užkirsti kelią epidemi 
jai. Daugelis žmonių suserga džiova arba 
negali jos išsigydyti vien dėl to, kad neturi 
iš ko sočiai pavalgyti. Ar mums reikia tokios 
Vyriausybės, nepajėgiančios išspręsti Šių 
elementariausių klausimų? Tuos klausimus 
būtina jrašyti j kiekvienos partijos rinkimų 
programą, bet ne pažadams, o rimtai veiklai. 
Liūdnai pilka kasdienybė jau jrodė kas rimtai 
dirbo visų labui, o kas tik sau, kas pateisino 
pasitikėjimą, o kas - ne, kas jautė atsako
mybę, o kas tenkinosi tik plepalais.

A lb e r la s  G R IG A N A V IČ IU S

Groznas, rugpjūčio 21 d. (Interfax-BNS). 
Grozno priemiestyje Kalinine antradienj 
popiet Rusijos kariuomenė susprogdino tiltą, 
kuriuo pabėgėliai traukėsi iš miesto, prane
šė čečėnų kovotojų centrinė vadavietė. Jos 
teigimu, žuvo daugiau kaip 100 senelių, 
moterų ir vaikų. Jų lavonai buvo išmėtyti per 
keliasdešimt metrų, teigė čečėnų atstovas.

Tuo tarpu Rusijos kariniai atstovai šio 
pranešimo nepatvirtino.

Čečėnų kovotojų vadovybė paragino 
pasaulio bendriją pasmerkti Rusijos karišk
ius ir "sustabdyti niekuo nekaltų žmonių 
žudymą”, pažymėdama, kad visa atsakomy
bė už tai tenka Rusijos kariuomenės Čečėni
joje vadui Konstantinui Puiikovskiui.

Čečėnų centrinė vadavietė taip pat pra
nešė, kad antradienj daugiau kaip 6 tūkst. 
pabėgėlių iš Grozno dėl Rusijos kari
uomenės apšaudymų buvo priversti sugrjžti 
atgal j  miestą.

Pietų Čečėnija, rugpjūčio 21 d. (Interfax- 
BNS). Jeigu vėl bus mėginama šturmuoti 
Grozną centrą, Rusijos kariuomenės nuos
toliai “bus skaičiuojami tūkstančiais”, pa
reiškė trečiadienj čečėnų kovotojų vyriau
siojo štabo atstovas.

Jis taip pat pranešė, kad iki trečiadienio, 
čečėnų karinės vadovybės duomenimis, 
Rusijos daliniai neteko apie 2 tūkst. žuvusių 
kareivių ir maždaug 300 šarvuočių

Rusijos karinės vadovybė kategoriškai 
paneigė čečėnų kovotojų duomenis ir pa
reiškė, kad 260 kareivių žuvo ir daugiau kaip 
600 buvo sužeisti

Čečėnų kovotojų duomenimis, Grozne 
žuvo beveik 3 tūkst. taikių gyventojų.

•  •  *

Bona, rugpjūčio 21 d. (Reuter-BNS). 
Trečiadienj Maskvoje lankęsis Vokietijos

Ryga, rugpjūčio 21 d. (BNS). Trečiadi
enj, pagerbdami 1991 metų sausio jvykių 
aukų atminimą, 1991 metų barikadų daly
vių rėmimo fondo direktorius Renaras Zala- 
jis, Latvijos Seimo organizacinio komiteto 
atstovas Vladimiras Eihenbaumas, laip pat 
prezidento ir Seimo saugumo tarnybos dar
buotojai Rygos Miško kapinėse padėjo 
gėlių.

' Barikadų dienos" Latvijoje prasidėjo 
1991 metų sausio 13-ąją Tikintis, kad 
SSRS ginkluotosios pajėgos gali pulti par
lamentą, vyriausybę, radiją, televiziją bei 
kitus svarbius ką lik tapusios nepriklauso
mos Latvijos objektus, centrinėje Rygos 
gatvėje ir keliuose pradėtos stalyti barika
dos.

URM politikos departamento direktorius 
Wolfgangas ischingeris (Vollgangas IŠing- 
eris) pareiškė vis didėjant! Bonos susirūpin
imą dėl padėties Čečėnijoje ir  paragino 
Rusiją nutraukti ten vykdomą karinę kam
paniją,

Pasak Vokietijos URM, W Ischingeris 
perdavė Rusijos pareigūnams Bonos page- ^  | 
idavimą, kad konfliktas Čečėnijoje būtų '  
išspręstas taikiai, tarpininkaujant Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizaci
jai.

Per susitikimą su Rusijos nacionalinio 
saugumo taryba W. Ischingeris primygtinai 
patarė nedelsiant surengti tarybos sekreto
riaus Aleksandro Lenbedžio ir ESBO misi
jos Čečėnijoje vadovo derybas. Vokietijos 
diplomatui buvo atsakyta, kad jo prašynW 
bus perduotas A. Lebedžiui. ne',

Dubąjus, rugpjūčio 21 d. (Reuter-BNS). 
Islamo konferencijos organizacija (IKO) 
trečiadienj paragino Maskvą susilaikyti nuo 
jėgos naudojimo Čečėnijoje ir spręsti šią 
krizę politiniu susitarimu.

IKO generalinis sekretorius Hamidas Al- 
gabidas ‘ išreiškė d ide lj susirūpinim ą ir ^  
skausmą dėl rusų karinės valdžios paskel
bto ultimatumo, po kurio pagrasinta panau
doti prieš Grozną visas įmanomas priemo
nes", sakoma didžiausios pasaulio musul
monų organizacijos pareiškime.

Anot jo. H Algabidas "prašė Rusijos va
dovybės susilaikyti nuo jėgos naudojimo 
šiam ginčui spręsti ir pasiekti

erybinj politin į susitarim ą dėl krizės 
Čečėnijoje". w

Netrukus po šio pareiškimo agentu,«,«. 
ITAR-TASS citavo Rusijos gynybos minis
tro Igorio Rodionovožodžius, kad rusų kar
iuomenės vadas Čečėnijoje grasino sprog
dinsiąs Grozną išimtinai savo iniciatyva ir 
už tai gavo papeikimą.

Sausio 20 dieną buvo užpulta Vidaus 
reikalų ministerija, tada žuvo 5 žmonės.

Savo ruožtu, rugpjūčio 19 dieną, kai 
Maskvoje p ras idė jo  pučas, Latvijos 
Aukščiausioji taryba kreipėsi j Latvijos 
gyventojus, ragindama paklusti tik jai ir Min
istrų tarybai, visiškai kontroliuojančioms 
padėtį šalyje.

Vakare omonininkai puolė televiziją ir 
nutraukė laidų transliavimą. Po to buvo 
užimta Vidaus reikalų ministerija, Rygos 
policijos valdyba ir Latvijos Liaudies fronto 
būstinė.

Per rugpjūčio jvyk ius  žuvo v ie n a i  
žmogus - automobilio vairuotojas Raimon 
das Salmims.

Latvijoje paminėti 1991 m. sausio įvykia i*
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Žu»o ant btgiii
AKMENĖ. Praėjusj šeštadienį, apie šeštą 

valandą vakaro, šilumvežis suvažinėjo Ak 
menės rajono Šemetaičių kaimo gyventoją 
Oną Baliutavičiūtę (gimusią 1945 metais). 
Pasak Akmenės rajono apylinkės proku 
ra tūros p rokurorės V ilijos  Valantienės, 

I šilum vežis važiavo iš Kuršėnų j Papilę. 
Lokomotyvo mašinistas bei jo padėjėjas iŠ 
tolo pamatė ties geležinkelio pervaža atein- 

ka n fiią  moterj. Ji susiėmė galvą rankomis ir 
‘ atsigulė ant pervažos. Šilumvežio vairuoto
ja i m oteria i p a s ig n a li2avo lokom otyvo 
švilpuku, tačiau sustabdyti mašinos nebe- 

I spėjo. Manoma, kad moteriškė jau buvo 
pasiryžusi savižudybei, nes apie artėjantj 
šilumvežį jai pranešė ne tik jo  švilpukas, bet 
ir ties pervaža skardėjęs specialus skam- 
būtis.

totyros muziejui "Alka".

Jaun im o  Švenič

JONIŠKIS. Penkiadienio vakarą kalne
lio gyvenvietėje j vyko Jaunimo gatvės šv
entė. Idėja ją surengti ir tokiu būdu paban
dyti suburti vienos gatvės gyventojus kilo 
jau šeštus metus toje gatvėje gyvenančiai 
Janinai Klemienei ir praėjusj rudenį iš Jo
niškio čia atsikėlusiam Povilui Mikalajūnui.

Jaunimo gatvė Kalnelio gyvenvietė - vi
ena iš naujausių. Joje šešios sodybos. Kaip 
tik tomis dienomis dešimties metų įsikūri
mo ju b i lie jų  ga lė jo  m inė ti R im antas 
Šležinskas, Irena Meškauskienė ir Vytau
tas Valantinas.

Rimanto Šležinsko sodyboje susirinko 
visos gatvės gyventojų šeimos. Susitaria, 
kad tokios gatvės šventės vyks kasmet rug 
pjūčio mėnesį ir keliaus iš vienos sodybos j

savivaldybėje lankėsi Vokietijos Dannstadi 
Schauernheim rajonų burmistras V. Ziegler. 
Aptarti būsimos pagalbos rajonui klausimai.

Ponas V. Ziegler neseniai buvo išrinktas 
Radviliškio rajono bičiulių draugijos pirmin
inku. Ši draugija bendradarbiauja su Rad
viliškio rajonu, ypač Centrine ligonine, kuri
ai visapusiškai padeda medikamentais bei 
aparatūra. Vizito metu svečias domėjosi 
mūsiške sveikatos retorma, pavaldum o 
pokyčiais Centrinėje ligoninėje, Polekėlėje 
įkurtais globos namais, Baisogalos ligonine.

S te ig iam a s kom piuterių  centras

TELŠIAI Telšių apskrities valdytojas R. 
Got manas ir švietimo įstaigų skyriaus vedė
jas S. Tutlys kreipėsi j  rajonų merus prašy
dam i s k ir ti po v ie ną  e ta tą  Te lš iuose 
steigiamam regioniniam mokyklų kompiu
terių centrui. Sis centras kuriamas pagal

KULTŪRA
Kūrybinė m edalininkų slovykla

TELŠIAI. Praėjusį penkladienj įvyko 12- 
os ios  L ie tuvos m eda lin inkų  kūryb inės 
stovyklos uždarymas, o  Telšių parodų salėje 
surengta stovyklos dalyvių darbų paroda.

Dvi savaites Aukštesniojoje taikomosios 
dailės mokykloje dirbo penkiolika patyrusių 
ir tik pirmuosius žingsnius žengiančių med
a lių  kūrėjų. Savo darbuose jie  jam žino 
žymius Lietuvos žmones, įvykius, nevienas 
medalis skirtas Telšių savivaldai, kurios 205- 
osios metinės bus pažymimos šiemet.

Šioje stovykloje sukurtų medalių kole
kciją numatoma eksponuoti Medalių galeri- 

(P \je  Vilniuje, o paskui ji atiteks Telšių kraš-

KITI ĮVYKIAI
Šv. Roko atlaidai Kražiuose

KELMĖ. Rugpjūčio 18 dieną Kelmės ra
jone, Kražiuose, vyko šv. Roko atlaidai, ku
riuo se  d a lyvavo  ap ie  10 tū ks ta n č ių  
kražiškių. Per sumą pamokslą sakė Romoje 
studijuojantis kunigas Algis Genutis - busi
masis Telšių kunigų seminarijos dėstytojas, 
dalyvavo Kelmės dekanas Vytautas Griga
ravičius, kitų kaimyninių parapijų klebonai. 
Bažnyčioje giedojo Vilniaus Arkikatedros 
jaunimo choras.

P aga lba  rajono m ed ikam s

RADVILIŠKIS Rugpjūčio 19 dieną rajono

Švietimo ir mokslo m inisterijos numatytą 
bendrojo lavinimo, profesinių ir aukštesniųjų 
mokyklų kompiuterizavimo projektą. Ilgain
iui ir kiekvienoje vidurinėje bei kai kuriose 
pagrindinėse mokyklose bus įrengtas bent 
vienas šiuolaikinis kompiuteris su kompiu
terinio ryšio priemonėmis. Pirmiausia bus 
įsteigtas regioninis centras, jranga bus gau
ta jau rugsėjo-spalio mėnesiais dar šj rudenį 
centras pradės veikti: teiks mokytojams kon 
sultacijas ir metodinę pagalbą, padės kelti 
jų  kva lifikaciją, apm okys ir moksleivius. 
Centras įs ikurs Telšių 6-osios vidurinės 
mokyklos patalpose.

15 ra jon ų  sp a u d o s  p a re n g ė  V . S .

NUBAUSTI KARIUOMENĖS VADAI
KAM Šiaulių kunigaikščio Vaidoto motor

izuoto pėstininkų bataliono leitenantas Ka
zys Čalutka norėjo parduoti didelę siuntą 
ginklų ir sprogmenų - 50 kg jūros mišinio, 5 

^kompiekius kovinių granatų su sprogikliais, 
170 metrų degiųjų Biklordo virvelių. Valsty
bės saugumo departamento Klaipėdos apy 
gardos skyriaus pareigūnai ir policininkai

su la ikė m inė tą  g ink luo tės tarnybos vi 
ršininką, važiavusį tarnybiniu automobiliu su 
kroviniu. Klaipėdos apygardos prokuratūroje 
iškelta baudžiamoji byla. Klaipėdos apyga 
rdos vyr. prokuroro pavaduotojas, laikinai 
einantis vyr. prokuroro pareigas Vytautas 
Jurkevičius sakė. kad K. Čalutkai bus pa 
reikštas kaltinimas pagal LR BK 234 str. 2 
d. neteisėtas didelio kiekio šaudmenų, 
sprogstamųjų medžiagų laikymas, įsig iji
mas, gaminimas, realizavimas arba perdavi
mas Už šį nusikaltimą numatoma bausmė 
nuo 5 iki 10 metų laisvės atėmimo. V. Ju
rkevičius sakė, kad sprogmenis ketina par
duoti klaipėdiečiams. Be lo, bus pakeista 
Šiaulių motorizuoto pėstininkų bataliono 
vadovybė. Krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius įsakymu įpareigojo KAM person
alo ir socia linės saugos departam entą 
parengti atitinkamo įsakymo projektą. Kari
uomenės vado pavaduotojui aprūpinimo 
reikalams pulkininkui Arvydui Lekavičiui už 
nepakankamą pavaldinių darbo kontrolę 
pareikštas papeikimas Motorizuotos pės
tininkų brigadas Geležinis vilkas' vado pa
vaduoto ju i technikai ir ginkluotei papui

k in in k iu i K ę s tu č iu i Ž e m a ita ič iu i p a r e ik š ta s  
p a p e ik im a s .

VAIKZUDZIŲ  BYLA BAIGTA

Pirmadienį Š iaulių apygardos teisme 
baigta nagrinėti vaikžudžig baudžiam oji 
byla Dviejų vaikų nužudymu kaltintas Rad 
viliškio rajono Jasonių kaimo gyventojas 26 
metų Saulius Švėgžda, o jo sugyventinė 39 
metų Zofija Karpinienė - kurstymu nužudyti 
savo naujagimj. S. Švėgžda nuteistas 14 
metų laisvės atėmimo, bausmę atliks sus 
tiprinto režimo pataisos darbų kolonijoje. Z. 
Karpinienė - 9 metais laisvės atėmimo ben 
dro režimo pataisos darbų kolonijoje 

Teisėtvarkos pareigūnai įrodė, kad 1995 
m. lapkričio 9 d. S. Švėgžda pasmaugė, o 
po to sudegino ką tik g im usį jo  ir sug 
yventinės kūdikį. Tai padaryti pakursčiusi 
pati Z. Karpinienė. Nors būdamas mažas 
S. Švėgžda gydytas R okišk io  psicho- 
neurologijos ligoninėje, jam nustatytas leng
vo laipsnio debilumas ir psichopatija, teis
mo ekspertai priėjo išvadą, kad jis  psichiš
kai sveikas ir privalo atsakyti už nusikaltimą
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Žydų klausimas Rusijoje vis iškyla kart

kartėmis. Tai suprasti nesunku, Pirma, žydai 
nemažai kentėjo, daugiausia nuo visokio 
plauko fašistų, o rusai ne ką mažiau kentė
jo nuo komunistų.

Beje yra dar viena tauta, nuo Hitlerio 
nukentėjusi ne mažiau už žydus. Tai čigo
nai. K albant ap ie  holokaustą , č igona i 
dažniausiai užmirštami, nes nėra kam juos 
užstoti. Tačiau kalba apie čigonus tik tarp 
kitko.

Antra priežastis - kai žmonėms blogai, 
jie visada ieško kaltininkų. Rusai dažniausiai 
kaltindavo žydus. Dabar kaltinami kauka
z iečia i. Beje, niekad neteko 
girdėti kalbant apie rusų ar lietu
vių tautybės asmenis. Kodėl 
žydai ir kaukaziečiai taip išskiri
ami, sunku pasakyti.

LA prieš porą mėnesių jau 
rašė apie Maskvoje vykusj Rusi
jos žydų kongreso p irm ą jį 
(steigiamąjį) suvažiavimą. Tai 
buvo trum pa in form acija. Šį 
kartą siūlome sulrumpintą Le
onido Radzichovskio straipsnį 
Žydų  la im ė". J is  buvo išspausd in tas 

la ikraščiuose "Novoje russkoje slovo" ir 
■Zavtra". Skaitan t Šj stra ipsn į, nedera 
užmiršti, kad jo  autorius iš esmės vadova
vo Rusijos saugumo tarybos sekretoriaus 
ir Rusijos prezidento padėjėjo nacionalinio 
saugumo reikalams generolo Aleksandro 
Lebedžio rinkimų kampanijai.

Taigi Maskvoje, Redisson-Slavianskaja" 
viešbutyje, įvyko  naujos organizacijos - 
Rusijos žydų kongreso - pirmasis (steigam- 
asis) suvažiavimas.

Žydų laimė! Išvakarėse čečėnų kovoto
jai užėmė Kizliaro miestą ir šis “tautinių san
tykių" sričiai priklausantis jvykis visiškai 
užtemdė Žydų kongresą. Politikams, televiz
ijai, spaudai visiškai ne tai rūpėjo...

O žydų klausimas Rusijoje per pastaru
osius metus įdomiai pasikeitė, Iš 150 mln. 
Rusijos gyventojų maždaug 600 tūkst. pa
suose jrašyta, kad jie žydai. Dar daugiau 
kaip milijonas - "negrynakraujai". Pridėję jų 
šeimų narius, gauname ne mažiau kaip 3 
milijonus “žydų sferai" priklausančių žmonių. 
Manau, kad nuo 800 tūkst. iki milijono jų 
gyvena Maskvoje (iki 10 proc. šio miesto 
gyventojų).

Tačiau esmė ne tik skaičius. Žydai da
bar sudaro d idžiu lę  Rusijos e lito  - me
nininkų, intelektualų (taip, beje, buvo per 
visą pastarąjį amžių), taip pat ir politikų bei 
komersantų - dalį.

Politikai: Žirinovskis, Javlinskis, Čiubai- 
sas, buvęs u žs ien io  re ika lų  m inistras 
Kozyrevas ir naujasis tų pačių reikalų min
istras Primakovas, ekonomikos ministras 
Jasinas, prezidento padėjėjai Livšicas, Sa- 
tarovas, Nižnij Novgorodo gubernatorius 
Nemcovas, Maskvos vyriausybės premje
ro pirmasis pavaduotojas Resinas, garsus
is generolas Rochlinas ir 1. 1.

Žydai sudaro didžiulę Rusijos pirmųjų 
ka p ita lis tų  e lito  da ij. B eve ik  v is iem s 
didžiausiems Maskvos bankams vadovau
ja žydai. Bankas “Stoličnyj” - tai Aleksan

dras Smolenskis. 'Most-bankh - Vladimiras 
Gusinskis. "Menalep” - Michailas Chodork- 
ovskis. "Rosijskij kredit" - Vitalijus Malkinas.
' Alla-bank" - Piotras Avenas ir Michailas 
Fridmanas... Prie didžiausių Rusijos ver
slininkų priskiriami tas pats Vladimiras Re
sinas, Maskvos statybininkų karalius, taip 
pat skandalingai išgarsėjęs dainininkas 
Josifas Kobzonas, nuolat kaltinamas ryši
ais su mafija, Borisas Beriozovskis ir kiti. 
Ž odžiu , d ab ar žyda i Rusijo je  po 
dvidešimties metų nuolatinio jauniausiųjų ir 
energingiausiųjų migravimo yra stipresni 
negu prieš tuos dvidešimt metų. Negana to,

surizikuosiu pasakyti, kad žydai turi didesnj 
lyginamąjį svorį Rusijos politikos ir biznio 
srityje negu kokios nors kitos krikščioniškos 
šalies Ir kartu Rusijoje jie  jaučiasi kur kas 
blogiau negu kitose šalyse,

Visa lai - revoliucijos išdava,
Po kur kas radikalesnės 1917 metų revo

liucijos žydai Rusijoje buvo iškelti kur kas 
aukščiau. Padėtis tada iš viso buvo kur kas 
tragiškesnė visoje Rusijoje - tiek rusų. tiek 
žydų. Valdžia buvo laikoma (iš dalies teis
ingai) žydiška" (nors jokių specialių tautinių 
žydiškų tikslų neturėjo, jokios specialios 
žydiškos politikos, išskyrus sinagogų grio
vimų, nevykdė). Tai sukėlė ir baltųjų, ir rau
donųjų neapykantą. Revanšas atėjo ketvir
tame dešimtmetyje, kai per kruviną valymą 
žuvo bolševikų politikų elito žydiška dalis 
(žinoma, šaudė ne tik žydus, bet jiems teko 
daugiausia). Jų politinė jtaka buvo pakirs
ta, greitai iš viso buvo pradėta tiesioginė 
antisemitinė politika - daugelis už tai iki šiol 
dėkoja Stalinui

Dabar padėtis ir panaši, ir skirtinga. 
Revoliucija - kur kas lygesnė, taikesnė,

Ignas MEDŽIUKAS

Sovietų Sąjungai žlugus, jos teisių ir 
prievolių paveldėtoja tapo Rusija. Tikėtasi, 
kad čia bus jvesta demokratinė santvarka ir 
laisva rinka. Bet kaip paskutiniu laiku paste
bima, keisti dalykai čia vyksta. Imperiniai 
siekimai tebėra gyvi. Dūmoje vėl dominuo
ja  komunistai. Reformatoriai iš Jelcino vyri
ausybės buvo išstumti. Net pats B. Jelci
nas mėgina tolintis nuo Vakarų, nors dol
erių prašo. Užsienio reikalų ministru paskir
tas Eugenij P rim akov, buvęs užsienio

organiška. Eiita pasikeitimas - kur kas švel
nesnis, beveik nepastebimas. Žydų - teis
ingiau, asimiliuotų pusžydžių (bent jau poli
tikos srityje) - išlikimas re  taip krinta į akis.
Iš viso pati griežto dalijimo rusas-žydas idėja 
toli gražu ne tokia akivaizdi ir populiari kaip 
amžiaus pradžioje. Kartu kvaila būtų teigti, 
kad ši idėja Rusijoje neturi atgarsio

Kyla du klausimai kodėl revoliucija Rusi
joje iškelia žydus? Ką daryti, kad nepasikar
totų ketvirtojo ir vėlesnių dešimtmečių katak
lizmai?

Šios šeimos pernelyg plačios, kad jas« 
būtų galima išnagrinėti viename straipsnyje V  

Beje, kai kas gana akivaizdu. 
Revoliucija - demokratinė kapi
talistinė. Žydų inteligentija Rusi
jo je buvo viena iš svarbiausių 
vaka rie tiško s  lib e ra lio s ios  
ideologijos skleidėjų, tapo šios 
revo liucijos ideologe. Ir nors 
Rusijos nomenklatūrinis kapital
izmas kuriamas ne iš apačįg’ .. 
viršų, o iš viršaus į  apačią, mę -1  
ekonomikos elite vyrauja ne serf 
- made man's, o ta pati buvusi 

partinė ir ūkinė nomenklatūra bei jos “įgali
otiniai", žydai ir čia sugebėjo iškovoti sėk
mę. Iš dalies jie atrodė aktyvesni negu tradi
ciniai "oblomovai'1, iš dalies rėmėsi nauju 
("savu”) politiniu elitu. Pavyzdžiui, "Alla- 
bank“ prezidentas Avenas buvo užsienio 
prekybos ministras Gaidaro vyriausybėje, 
pagarsėjo savo ryšiais su aukštais va ld in io -^ 
kais ir ’Menatep" arba Most-bank" vadovai 
ir t t

Tačiau kas laukia žydų elito? Kokia žydų 
laimė? Staigus (bent jau ne kruvinasl) 
išstūmimas, kaip ketvirtame dešimtmetyje, 
ar tolygus įsitraukimas j  naująjj Rusijos elitą, 
kuris - kaip ir visada Rusijoje - yra ne tauti
nis homogeninis, o amžinas “genetinis sult
inys" (kalbama: pakrapštykite rusą, rasite 
totorių, vokietį, o dabar ir žydą)? Šis klausi
mas svarbus ir žydams, ir Rusijai, nes, i ^ Į  
yrus profesionali u s antisemitus, niekas nea
bejoja, kad jokių ypatingų antirusiškų" in
teresų žydai neturi, dirbdami sau, jie  dirba 
ir šaliai, kurioje gyvena.

iš "Lietuvos aido"

žvalgybos viršininkas, rėmęs šalis, kurios 
globoja teroristus. Atominių ginklų progra
ma vystoma toliau.

Ir visa tai vyksta, nepaisant JAV daugiau 
kaip 20 mlrd. dolerių finansinės pagalbos, 
prekybos subsidijų ir paramos, Maskvai 
vykdant reformas. Iš tikrųjų JAV finansinė 
pagalba nepasiekė tikslo, ji dargi sulaiko 
re form as, padeda o rg an izu o liem s  
nusikaltėliams ir korupcijai Pinigai, skintu 
išvystyti privatų sektorių, praturtino komu-, 
nistų vadovaujamą klasę. Sumos skirtos 

nukelta j 9  p.

KAS VALDO RUSIJĄ, 
„ a r ba  
ŽYDU LAIMĖ

KAS NAUDOJASI AMERIKOS PARAMA 
RUSIJOJE?

AUSROS ALĖJA
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KIKiPJlJCIO 2 «  1). -  RUGSĖJO 1 IK
BALTIJOS TV

P IR M A D IE N IS ,  0 8 .2 6
8.30-17.50 Deutsche Welle programa (PAL 
sistemoje) 17.50 Programa 18.00 Amerik
iečių serialas "Taip sukasi pasaulis" (721)

^  19 00 TV mini serialas 'Komikai" (1 dalis) 
 ̂Anglija, 1993.Trileris 20.00 Humoro laida 
"Maski-show” ."Kaukės Odesoje" 20.30 Italų 

I serialas 'Manuela" (248) (rusų k.) 21.00 
Vaidybinis filmas "Vyrai ir meilužiai " ("Hus
bands And Lovers”). Melodrama Pagal A l
berto  M orav ia  rom aną  Ita lija , 1991 
Rež. Mauro Bolognini Vaidina :Julian Sands, 
Joanna Pacu la .Tcheky K aryo  (P a s 
taba :21.00-22.00 vilniečiai 38 kanalu galės 

I ■fr’okityti TV serialą "Taip sukasi pašaulis''(721) 
22.35 Angių TV detektyvinis serialas “Demp- 

| si ir Makepeace” 0.05 LKL apžvalga 0.35- 
B.30 CNN programa (PAL sistemoje)

ANTRADIENIS, 08.27
8 30-17.50 Deutsche Welle programa (PAL 
sistemoje) 17.50 Programa 18.00 Amerik
iečių serialas "Taip sukasi pasaulis '(722)
19.00 Anglų TV detektyvinis serialas "Karš
ios galvos” 20.00 Krepšinis. “Žemaitijos 

•v,* Olimpas" prieš A.Sabonį, Š. Marčiulionį ir 
kitus". Pertraukoje reportažas iš Žemaičių 

I krepšinio centro prezentacijos. Transliacija 
iš Plungės 21.30 Vaidybinis filmas. Raud
onoji !apė"(1 dalis) ("Red Fox") .Trileris Pa- 

I ga l G e ra ld 'o  S eym ou r'o  rom aną 
Anglija, 1992.Rež.lan Toynton Vaidina:John 
Hurt,Jane Birkin.Didier Flamand, Francois 
Negret.Brian Cox (Pastaba:21.00-22.00 

I vilniečiai 38 kanalu galės malyti TV serialą 
Taip sukasi pasaulis' (722) 23.00 TV mini 

^e tr ia las "Komikai" (1 dalis) Anglija, 1993 
^ v r t le r is  23 .5 0  H um oro  la ida  "M aski- 

show". "Kaukės vestuvėse" 24.20-8.30 CNN 
programa (PAL sistemoje)

TREČIADIENIS, 08.28
8.30-17.50 Deutsche Welle programa (PAL 
sistemoje) 17.50 Programa 18.00 Amerik 
iečių serialas Taip sukasi pasaulis" (723)

. 19.00 Anglų TV detektyvinis serialas ' Beldi- 
^  r a s ' 20.00  H um oro  la ida  "M aski-

I show" "Kaukės iškyloje” 20.30 Italų serialas 
"Manuela" (249) (rusų k.) 21 00 Valanda su 
Raimundu Rajecku (Pastaba:21 00-22.00 
vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV serialą 
Taip sukasi pasaulis" (723) 22.00 JAV TV 
komedijinis serialas "Viskas iš pradžių" 
22.30 Anglų TV detektyvinis serialas "Karš

I tos galvos" 23.30 NBA žvilgsnis iš arčiau! 
24.00-8.30 CNN programa (Pal sistemoje)

' K E T V IR T A D IE N I S ,  0 8 .2 9
8.30-17 50 Deutsche Welle programa (PAL 
sistemoje) 17.50 Programa 18 00 Amerik
iečių serialas "Taip sukasi pasaulis" (724) 

(10 00 Anglų TV detektyvinis serialas "Demp-
ir Makepeace" 20.00 NBA: Žvilgsnis iš 

arčiau 20.30 Italų serialas "Manuela" (250) 
(rusų k.) 21.00 Vaidybinis filmas. "Geležinis 
erelis 2" ("Iron Eagle 2"). Nuotykių JAV, 1988

Rež. Sidney J.Furie Vaidina: Louis Gossett, 
Mark Humphrey (P as taba :21 .00-22.00 
vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV serialą 
Taip sukasi pasaulis”(724) 22 40 Anglų TV 

detektyvinis serialas "Beldimas"" 23.35 Ero
tika. "Dallas o merginos" (2) 0 05-8.30 CNN 
programa (PAL sistemoje)

PENKTADIENIS, 08-30 
8  30-17.50 Deutsche Welle programa (PAL 
sistemoje) 17.50 Programa 18.00 Amerik
iečių serialas "Taip sukasi pasaulis" (725)
19.00 V aidyb in is film as "Kai liepsnojo 
Vandėjos lauka i' ('Q uand Flambait Le 
B ocage ').Drama Prancūzija, 1978. Rež 
Claude-Jean Bonnardot Vaidina: Véronique 
Delbourg, Bruno Pradai 20.30 Italų serialas 
"Manuela” (251) (rusų k.) 21.00 Vaidybinis 
filmas. "Rosenbaumas".(2 dalis) (“Rosen
baum"). Detektyvinė drama pagal Leif Sil- 
bersky ir O lav Svedeiid romaną. Švedi 
ja. 1993 Rež.Kjell Sundvall Vaidina:Erland 
Jo se p h so n ,C h a rlo tte  S ie ling , Petrą 
N ie lsen.Barbro Oborg (P a s ta b a 2 1 .00-
22.00 vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV 
serialą Taip sukasi pasaulis"(725) 22.30 
Humoro laida "Maski-show".'Kaukės Odes
oje" 23.00 Erotika.Maiibu merginas 0.10
8 30 CNN programa (PAL sistemoje)

ŠEŠTADIENIS, 08.31
8.30-16.20 Deutsche Welle programa (PAL 
sistemoje) 16 20 Programa 16.30 Sveika
tos kaina. Ar pasitikėti šeimos gydytoju{1)
17.00 Ekorykštė Tvarkos problema Kuršių 
Nerijoje 17.30 Vaikų savaitgalis .Animacinių 
filmų programa 18.00 Amerikiečių serialas 
Taip sukasi pasaulis" (726) 19.00 Vaidybi
nis filmas "Galantiškumo šventės" ("Les 
Fetes G alan tes").K om edija Prancūzija- 
Rumunija.1965.Rež.Rene Clair Vaidina 
Jeane-Pierre Caste!, Jean Roshetort 20.30 
Čempionų pasaulis "Motokrosas Mecc'oje"
21.00 Vaidybinis filmas "Rembo-3" ("Ram- 
bo-3”) Trileris. JAV,19B8.Rež.Peler Mac 
Donald Vaidina Syivesler Stailone,Richard 
Crenna (Paslaba.21.00-22.00 vilniečiai 38 
kanalu galės matyti TV serialą "Taip sukasi 
pasaulis" (726) 22.45 Humoro laida ''Mas
ki-show' "Kaukės iškyloje" 23.15 Halų TV 
erotinis šou "Stiprus smūgis" ("Colpo Gros
so”) 00.20-8.30 CNN programa (PAL siste
moje)

SEKMADIENIS, 09.01
8.30-16.20 Deutsche Welle programa (PAL 
sistemoje) 16.20 Programa 16.30 Religijos 
laida. Žingsniai 17.00 Muzikinė-informacinė 
laida "Gintarinė nata" 17.30 Vaikų savaitga
lis A n im acin ių  film ų  program a 18.00 
Amerikiečių serialas ‘Taip sukasi pasaulis" 
(727) 19.00 Motociklų žiedinių lenktynių 
pasaulio čempionatas Indonezijos Grand 
Prix 20.00 Humoro la ida "Maski-show". 
"SporTšau"(1) 20.30 LKL apžvalga 21.00 
Anglų detektyvinis serialas "Nesugalvotos 
is torijos”: Musgaudys'" ("The Flypaper") 
Rež Graham Evans.VaidinaAlfred Burke 
"Visiškai kvailas jrodymas" ("Completely fool

proof") Rež.John Jacobs. Vaidina:Telly 
Savalas.Rita Gam (Pastaba:21.00-22 00 
vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV serialą 
'Taip sukasi pasaulis“(727) 22.00 Vaidybi 
nis filmas.' Smūgis Galva" ("Coup De Tete") 
Prancūzija.1979.Rež.Jean-Jacques An- 
naud Vaidina:Patrick Dewaere 23.30 Muz- 
ikinė-inform acinė laida "G intarinė nata
0.05.00-8.30 CNN programa (PAL sis te 
moje)

LNK TV

PIRMADIENIS, 08 26
Techninė profilaktika 16.15 Programa. 16.20 
...p rieštaraukr . D iskusijų  ia ida. 17.10 

■Taip.Ne" TV žaidimas. 18.10 " Kalavijo rit
eris" Animacinis serialas. 18.35 “Be namų 
negerai...", 601.602 s. 19.25 Teleparduotu
vė.. 19.30 Kruvinajam sekmadieniui atmin
ti 20.00 Žinios 20.25 Benny Hillo šou 21.00 
“Aiogražų karštis”, 52s. 22.00 Tangomani 
ja. 22.25 "Trys su puse". Dzūkai Lietuvai.
23.00 Žinios. 23.15. Dviračio šou, 23.45 
Nakčia. "Pagrindinis įtariamasis" Detektyvin
ių f. ciklas. 1.15 "Povandeninės kelionės". 
Dok serialas.

ANTRADIENIS, 08 27
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas. 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 "Be namų negerai...” 
, 603,604s. 16.15 Programa. 16.20 Atogrąžų 
karštis 17.10 Holivudo žinios 17.40 "Pasi
matymas". TV žaidimas. 18.10 "Kalavijo rit
eris” . Animacinis serialas. 18.35 Be namų 
negerai..." 603,604 s. 19 25 Teieparduotu- 
vė 19.30 "Pragiedruliai". Publicistinė - po
leminė laida. 20.00 Žinios. 20.25 "Benny 
H illo  šou". Anglų hum oro laida. 21.00 
'Atogrąžų karštis" 53s. 22.00 .. priešt
arauk!" D iskusijų šou. Tiesioginė laida.
23.00 Žinios. 23.15 'Kom iškos istorijos". 
Humoro serialas. 23.45 Nakčia. "Pagrindi
nis įtariamasis" Detektyvinių f. ciklas. 1.15 
"Povandeninės kelionės" Dokumentinis se
rialas.

TREČIADIENIS, 08 28
7 .25 P rogram a. 7.30 Ryto  ra tas 9.00 
Teleparduotuvė 9.05 "Be namų negerai. ", 
605 ,606  s. 16.15 Program 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.. ” , 605,606s 19.25

Teleparduotuvė. 19.30 2 x 8. 20.00 Žinios.
20.25 "Pasimatymas'. TV žaidimas. 21.00 
Atogrąžų karštis", 54s.. 22.00 "Tarybinės 

kronikos" Laida apie praetį 23.00 Žinios. 
23.15 "Adamsų šeima" JAV humoro seri
alas. 23.45 Nakčia. Pagrindinis įtariama 
sis" Detekt. f, ciklas. 1.15 "Povandeninės 
kelionės". Dokumentinis serialas

KETVIRTADIENIS, 08 29
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 Be namų negerai. “
. 607,608s. 16.15 Programa. 16.20 Atogrąžų 
karštis. 17.20 Holivudo žinios, 17.50 Viskas
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18.10 "Kalavijo riteris". Animacinis serialas
18.35 Be namų negerai...", 607,608 s.
19.25 Teleparduotuvė. 19.30 "K itokia  
nuomonė". LSDP laida. 20.00 Žinios. 20.25 
"Šou bulvaras". Humoro la ida. 21.00 
'A togrąžų karštis" 55s. 22.00 "Dar ne 
vakaras". TV žaidimas. 23.00 Žinios 23.15 
"Benny Hillo šou". Anglų humoro laida.
23.45 Nakčia. "Pagrindinis j tariamasis'' De
tektyvinių f. ciklas 1.15" Povandeninės ke
lionės". Dokumentinis serialas.

PENKTADIENIS, 08 30
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas. 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 "Be namų negerai...", 
609,610 s. 16.15 Programa. 16.20 Atogrąžų 
karštis. 17.20 "Tarybinės kronikos". Laida 
apie praeitį. 18.10 "Kalavijo riteris" Anima
cinis serialas. 18.35 "Be namų negerai. ", 
609,610s. 19.25 Teleparduotuvė 19.30 
'Tauro ragas". Laida apie medžioklę 20.00 
Žinios. 20.25 Radijo šou. Humoro laida
21.00 “Taip.Ne TV žaidimas. 21.55 "Polici
jos komisarė", 21 s. Vokiečių detektyvinis 
serialas, 1994 m. 22.50 Viskas ! 23.10 "Aist
ros” Prancūzų erotinis žurnalas 23 35 "Kiss 
Exposed",2d Iš ciklo "Roko legendos" 0.25 
"Sirenos". JAV serialas. 1.15 "Daktare šen, 
daktare ten". Australų humoro serialas.

ŠEŠTADIENIS, 08 31
8.55 Programa9.00 Ryto Ratas. 10.30 Gera 
apetito 11.00 Keturi ratai. 11.25 "Dar ne 
vakaras". TV žaidimas. 12.15. "Šou bulva
ras". Humoro laida. 12.45. Jūros spalvos
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. 'Robinzonas Zukro " 
"Denveris - paskutinysis dinozauras". 16.30 
'Beverly Hills, 90210". JAV serialas 17.30 
"Turtuolė”. Anglų serialas (kart.). 18.30 
"Gyvenimo smulkmenos ". Anglų serialas.
19.30 Holivudo žinios. 20.00 Žinios. 20.25 
"Komiškos istorijos". Humoro laida. 21.00 
šeštadienio pokalb ia i. 22.00. "Policijos ko
misarė", 22 s. Vokiečių detektyvinis serialas, 
1994 m. 23.00 "Venera", Prancūzų erotinis 
žurnalas. 23.25. "Plikis". Humoro serialas. 
23.50. "Sirenos'. JAV serialas.

SEKMADIENIS, 09 01
8 55 Programa. 9.00 Animaciniai filmai.

11.00 Š eštad ien io  poka lb ia i 11.50 
"Taip.Ne". TV žaidimas, 12.45 "...priešt
arauk!" Diskusijų šou. 13.452x8  14.15 Vis- 
kasl 14.40 Trys su puse". Dzūkai Lietuvai.
15.15 Kibir Teie Vibir. 16.30 "Beverly Hills, 
90210” JAV serialas 17.30 "Turtuolė’ . An
glų serialas (kart,) 18.30 "Dangiškieji mig
dolai". Anglų serialas. 1 9.30 Holivudo žinios.
20.00 Žinios. 20.25 VRS kamera. 21.00 
"Atogrąžų karštis", 56s 21.55 Teiekazino.
22.10 Savaitės horoskopas. 22.15 "Telelo- 
to šou" TV žaidimas - loterija. 22.45 Kruvi
nasis sekmadienis. 23,15 "Sirenos". JAV 
serialas.

LIETUVOS TV

PIRMADIENIS, 08 26
07.00 "Labas rylas". 09.00 Telekatalogas
17.55 Programa. 18.00 Žinios. 18.10 Lietu
vos futbolo čempionato rungtynės. "Žalgiris"

- "Inkaras-Grifas”. Pertraukoje - Žinios (rusų 
k.). 19.50 Programa vaikams. Animacinis f.
20.00 "01... 02... 03..." 20.20 Reklama.
20.30 Panorama. 20.55 Reklama. 21.05 
Sporto  s tud ija . 21.15 Prancūzų kino 
vakaras. Vaidybinis f. "Fani". Rež. M. Panj- 
olis, 23.15 TV anonsas. 23.20 Vakaro žinios.
23.35 (Pabaiga)

ANTRADIENIS, 08 27
07.00 "Labas rytas", 09.00 "01... 02... 03..." 
(su vertimu į  gestų kajbą). 18.55 Programa.
19.00 Žinios. 19.10 Žinios (rusų k.). 19.20 
‘Tavo laikas". Kaip jaučiamės bažnyčiose.
19.45 Katalikų bažnyčios naujienos. 19.50 
Partijų studija. Vedėjas A. Jancevičius.
20.20 Reklama. 20.30 Panorama. 20.55 
Reklama. 21.05 Sporto studija. 21 15 Ka
nadiečių TV serialas "Pavyk vaivorykštę". 4 
s. 22.05 Kultūros žurnalas "Ženklai”. 22.35 
"Brydė". Žem aitės p rem ija  inž in ie riu i 
R.Kalyčiui. 23.05 TV anonsas. 23.10 Vaka
ro žinios. 23.25 (Pabaiga)

TREČIADIENIS, OB 2B
07.00 "Labas rytas". 09.00 Telekatalogas.
18.55 Programa. 19.00 Žinios. 19.10 Žinios 
(rusų k.). 19.20 Laida moksleiviams "Ant 
palangės". 19.40 TV forum as. Kaip 
pradėsime Naujuosius mokslo metus? Da
lyvauja  šv ie tim o  ir m okslo  m inistras 
V.Domarkas, Vedėjas K.Šiaulys. 20.20 Re 
klama. 20.30 Panorama. 20.55 Reklama. 
21.05 Sporto studija. 21.15 Loterija "Perlas".
21.20 Amerikiečių vaidybinis f. ""Tamsos šir
dis". Rež N Roegas, vaidina T. Rotas, Dž. 
Malkevičius... 23.00 TV anonsas. 23.05 
Vakaro žinios. 23.20 (Pabaiga)

KETVIRTADIENIS, 08 29
07.00 “Labas rytas". 18.55 Programa. 19.00 
Žinios. 19.10 Žinios (rusų k.). 19,20 TV 
žaidimas "Milijonierius”. 19.35 “Krikščionio 
žodis . 19.45 "Teleartelė". Žurnalas rusų k.
20.20 Reklama. 20.30 Panorama. 20.55 
Reklama. 21 05 Sporto sludija. 21.15 Eu
ropa šou. 21.45 "Konrado kavinė”. Autorius 
P. Garnys. 22.30 TV anonsas. 22.35 Vaka
ro žinios. 22.50 Baliuos moterų krepšinio 
taurės varžybos. II kėlinio vaizdo jrašas.
23.30 (Pabaiga)

PENKTADIENIS, 08 30
07,00' Labas rytas". 18.55 Programa. 19.00 
Žinios. 19.10 Žinios (rusų k.). 19.20 Doku
mentinis f. "Gyvoji kontrabanda ", 19.30 TV 
spektaklis "Dvynukės ir dvynukai". 1 d. Sce
narijaus autorė ir režisierė K.Gudonytė.
20.20 Reklama, 20.30 Panorama. 20.55 
Reklama. 21.05 Sporto studija. 21.15 Fes
tivalio "Palanga‘96" atidarymo koncertas.
22.15 "Laisvės alėja". 22.35 Madų žurnalas.
23.05 TV anonsas. 23.10 Vakaro žinios.
23.25 Italų vaidybinis f. "Bjaurūs, purvini, 
pikti". Rež. E. Scola. 01.25 Baltijos moterų 
krepšinio taurės varžybos, II kėlinio vaizdo 
įrašas. 02.05 (Pabaiga)

ŠEŠTADIENIS, 08 31
08.00 "Labas rytas". 10.00 "Sodų kraitė’ .
10.30 "Šarka". * Rugsėjo belaukiant. * Prak
tiniai patarimai. 11.00 Mūsų kalba. 11.30 
Sveika, Prancūzija. Bonjourla France. 12.00 
Baltijos moterų krepšinio laurės varžybos.

II kėlinio vaizdo įrašas. 12.40 Šachmatų 
klubas. 12.50 Pasaulio ultra triatlono čem
pionatas. Transliacija iš Panevėžio. 13.15 
Kanadiečių TV serialas vaikams "Ūdros 
įlankėlė". 36 s. 13.45 Tarptautinis kultūros 
žurnalas "Alice". Prancūzija. 14.35 TV spe
ktaklis. L. Vernėjo “Nemo bankas ”. Rež. V. 
Bačiulis. 16.40 Pasaulio ultra triatlono čem
pionatas. Transliacija iš Panevėžio. 17.15 
Eureka! Mokslo ir studijų žurnalas. 17.40 TV 
žaidimas "Milijonierius". 17.55 TV anonsas.
18.00 Žinios. 18.10 Pasaulio ultra triatlono 
čempionatas. Transliacija iš Panevėžio. .
18.30 "Situacija". Publicistinė laida. 19.00 * 
TV spektaklis "Dvynukės ir dvynukai”. 2 d.
19.55 Pasaulio futbolo čempionato atran
kos rungtynės. Rumunija-Lietuva. Tiesiog
inė I kėlinio transliacija iŠ Rumunijos. 20.45 
Reklama. 20.55 Panorama. 21.20 Reklama.
21.30 Sporto studija. 21.40 Loterija ‘'Perlas”.
21.45 Pasaulio futbolo čempionato atran
kos rungtynės.. Rumunija-Lietuva. II kėlin
io vaizdo jrašas. 22.35 Anglų detektyv;. £  
serialas “Viklifas” . 4 s. 23.25 TV anonsCf!"
23.30 Vakaro žinios. 23.45 Roko koncertas 
- ‘ Pet Shop Boys”. 00.20 (Pabaiga)

SEKMADIENIS, 09 01
09.00 Programa. 09.05 "Liudykime Kristų'
09.30 Programa vaikams “Vyturiams ir 
pelėdžiukams". 10.10 Čekų TV serialas 
vaikams "Arabela". 1 s. 10.40 Pasaulio ul
tra  tria tlono  čem p iona tas . 10.55 TV 
žaidimas "Konrado kavinės ruletė". 11.25 
“Septynios Kauno dienos". Informacinė - 
publicistinė programa. 12.10 TV anonsas.
12.15 "'Krepšinio pasaulyje”. Autorius V 
Mačiulis. 13.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių 
TV konkurso "Dainų dainelė'96'' laureatų 
koncerlas. 14.30 "Azimutai"'. Dokumentinis 
serialas "Pasaulio upės" 4  d. "Mozelis".
15.00 Žinios. 15.05 Sveikinimų koncerlas.
15.45 Amerikiečių TV serialas "Namelis pre
rijose II” , 9 s. 16.30 Lietuvos vaikų ir mok
sleivių TV konkurso "Dainų dainelė'96" lau
reatų koncerto tęsinys. 17.30 “AtmintisSi j į  
Belecko dovana Lietuvai. Aut A. Lauri
navičius. 18.00 Žinios. 18.10 “Keliai. Maši
nos. Žmonės". 18.40 TV žaidimas vaikams 
"Telelego". 19.10 TV anonsas. 19.15 Pa
saulio ultra triatlono Čempionatas. 19.25 TV 
spektaklis "Dvynukės ir dvynukai". 3d. 20.15 
"Gerbkime žodį". 20.20 Reklama. 20.30 
Panorama. 20.55 Reklama. 21.05 Sporto 
studija. 21.15 Pirm asis kanalas 21.35J 
Video kaukas". Filmas "Berniukas ir jo šuo P

23.15 Vakaro žinios. 23.30 Baltijos moterų 
krepšinio taurės varžybos. II kėlinio vaizdo 
įrašas. 00.10 (Pabaiga)

TELE 3

PIRMADIENIS, 08 26
17.10 Programa. 17.15 Laida "IŠ pirmų 
rankų". 17.20 TV serialas "Santa Barbara”. 
1032 s 18.05 Pagaminta Lietuvoje Pilstu
kas ‘96. 18.35 Filmas vaikams “Nuostabu
sis erdvėlaivis". 39 s. 19.05 Laida "Iš pirmų 
rankų". 19,15 Žinios. 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara". 1033 s. 20.25 TV š e ria i«  
jaunimui "Kalifornijos svajokliai'" ("Californra 
Dreams’ , 1994, JAV nuolykinis-muzikinis).
11 s. 20.55 Sporto naujienos. 2 1 .00 TV se
rialas "Kelias į  dangų" ("Highway To Heav-
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en', JAV fantastinė drama) 40 s . “Aukščiau
siojo lygio derybos" ("Summit"). 21.50 Žinios
22.00 Poleminė laida Detektorius 22.30 
Pasaulio sportas. 23.00 Laida " Iš  pirmų 
rankų". 23.05 TV serialas 'Majamio polici
ja ” ("Miami Vice", JAV nuotykinis). 71 s. “Mir
tis ir ponia” ("Death and the Lady ") 0.00 
Pabaiga.

A N T R A D IE N IS ,  0 8  2 7
17.10 Programa. 17.15 Laida "Iš pirmų 
rankų". 17.20 TV serialas ‘ Santa Barbara" 
1033 s. 18.05 M uzikos la ida va ikam s

‘  "Karaokė rytas” . 18.20 Laida "Langas j 
gamtą ". 18.35 Filmas vaikams '"Nuostabu
sis erdvėlaivis ". 40 s 19.05 Laida "Iš pirmų 
rankų". 19.15 Ž inios. 19.30 TV  serialas 
"Santa Barbara" 1034 s. 20.25 TV serialas 
jaunimui "Kalifornijos svajokiiai” (“California 
Dreams", 1994, JAV nuotykiris-muzikinis). 
12 s. 20.55 Sporto naujienos. 21.00 TV se
rialas "Kelias j dangų” ("Highway To Heav

/rok", JAV fantastinė drama) 41 s. "Fakelas" 
1 ,®fhe Torch"). 21.50 Ž in ios. 22.00 TV 

žurnalas “Europos kaleidoskopas". 22.30 
Laida "Mokslas ir technologija" (“Science 
and Technology", a, titr.). 23.00 Laida "Iš 
pirmų rankų” . 23.05 Muzikos laida "POP 
TV". 0.10 Pabaiga

T R E Č IA D IE N I S ,  0 8  2 8
17.10 Programa. 17.15 Laida “ Iš pirmų 
rankų”. 17.20 TV serialas "Santa Barbara"

. 1034 s . 18.05 Poleminė laida "Detektorius "
f  jį) 18.35 A n im ac in is  f ilm as "‘M ažučiukų  

gyvūnėlių parduotuvė”. 31 s. 19.05 Laida 
“Iš pirmų rankų'. 19.15 Žinios 19.30 TV 
serialas "Santa Barbara". 1035 s. 20.25 
Muzika. 20.55 Sporlo naujienos. 21.00 TV 
serialas "Oro vilkas" (“Airwolf", JAV nuoty 
kinis, rež. Donald P. Bellisario, akt. J.M Vin
cent, A. Cord, E. Borgnine ir kt.). 1 s 21.50 
Žinios. 22.00 TV žurnalas " Statyba”. 22.30 
Madų laida “Stilius". 23.00 Laida "Iš pirmų 

-tankų". 23.05 Vaidybinis tilmas 'Bėgimas 
feyf'čia i j nagus" (“Fluchtpunkt Todesfalle", 

U. Britanija, fantastinis trileris; rež. Be n Bolt, 
akt. Trevor Eve, Amanda Ooms ir kt.). 0.40 
Pabaiga.

KETVIRTADIENIS, 08 29
17.10 Programa. 17.15 Laida “ Iš pirmų 
rankų". 17.20 TV serialas "Santa Barbara .
1035 s. 18.05 Medicinos laida "Sveikatos 

»\ apsaugos reforma". 18.35 Animacinis filmas 
f *Transformeriai". 53 s. 19.05 Laida "Iš pirmų

rankų”. 19.15 Ž inios. 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara”. 1036 s. 20.25 Muzika.

20.55 Sporto naujienos. 21.00 TV serialas 
'Merfio dėsniai" ("Murphy s Law", JAV nuo
tykių komedija, rež. Lee David Zlotoff, akf, 
George Segal, Maggie Han ir kt.). 9 s. "Jei 
tik nori, - visada gali atsisakyti" ("Where 
There's a W ill There 's a W on't"). 21.50 
Žinios. 22.00 Kinas, kinas, kinas... 22.25TV 
žurnalas "Rinka" . 23.00 Laida "IŠ pirmų 
rankų". 23.05 Laidų ciklas “Kelionė su Šek
spyru". "Hamletas". 0.00 Pabaiga.

P E N K T A D IE N IS ,  0 8  30
i f r .10 Programa. 17.15 Laida "Iš pirmų 
rankų ". 17.20 TV serialas "Santa Barbara ".
1036 s. 18.05 Dokumentinis ciklas "Jungtinė 
Karalystė šiandien "( a., titr ). 18.35 Anima

cinis filmas "Misteris Triušis". 6 s. 19.05 
Laida " Iš pirmų rankų". 19.15 Žinios. 19.30 
TV serialas "Sanla Barbara". 1037 s 20.25 
Laida "Mokslas ir technologija" (“Science 
and Technology” , a, tiIr.). 20.55 Sporto 
naujienos. 21.00 TV serialas " San Pranciš
ka gatvės” (“The Streets Of San Francisco” , 
JAV, detektyvas; akt. Karl Malden ir Micha
el Douglas) 31 s. "Mirtis ir saujelė išrink
tųjų" ("Death and the Favored Few"). 21.50 
Žinios. 21.55 TV serialas "Majamio policija" 
("Miami Vice", JAV nuotykinis). 72 s. "Didžioji 
šiluma” ("The Big Thaw"). 23.00 Pabaiga.

Š E Š T A D IE N IS ,  0 8  31
9.10 Programa. 9.15 Anim acinis filmas 
"Transformer!ai". 53 s. 9.40 Filmas vaika
ms "Nuostabusis erdvėlaivis ". 39 s. 10.05 
Animacinis filmas "Autanjanas ir trys šurie- 
tin inka i” . 6  s. 10.30 Anim acin is film as 
"Mažučiukų gyvūnėlių parduotuvė". 31 s.
11.00 TV serialas jaunimui "Kalifornijos sva
jokliai” ("California Dreams", 1994, JAV nuo- 
tykinis-muzikinis). 11 s. 11.30 Muzikos lai
da "POP TV”. 12.30 TV serialas “Merlio 
dėsniai” ("Murphy's Law", JAV nuotykių ko
medija. rež. Lee David Zlotoff, akt. George 
Segal, Maggie Han ir kt.). 9  s. “Jei tik nori, 
visada gali atsisakyti" ( "Where There's a Will 
There 's a W on't"). 13.30 Dokumentinis 
ciklas "Britanija iš arčiau" ("In Britain"; a, titr.). 
Tautos gimimas" (“Birth of a Nation“). 14.00

TV serialas “Oro vilkas” ("Airwoll". JAV nuo
tykinis, rež. Donald P. Bellisario, akt. J.M. 
Vincent, A Cord, E. Borgnine ir kt.). 1 s.
15.00 “Deutsche Welle" programa. 18,00 TV 
serialas "Kelias j dangų" ( Highway To Heav
en", JAV fantastinė drama) 40 s “Summit” 
(“Aukščiausiojo lygio derybos"). 19.00 TV 
žurnalas "01". 19.30 Madų ir dizaino laida 
"Nuo... ik i...’ . 19.55 Dokumentinis ciklas 
Jungtinė Karalystė šiandien (a..titr.). 20.25 

Muzikinė laida vaikams "Karaoké rytas".
20.35 Animacinis film as "Mano mažasis 
ponis". 18 s 21.00 TV serialas “Džesika 
Flečer" ("Murder She Wrote". JAV, detekty
vas; rež. John Llewellyn Moxey, akt Ange
la Lansbury, Margaret Avery, Adrienne Bar
beau ir kt.). 36 s. “Džesika už grotų" ("Jes
sica Behind Bars"). 21.50 Žinios. 21.55 Vaid
ybinis filmas “Kaip jsiiaužti j seifą" (“Beule... 
oder wie man einen Tresor knackt“, Vokieti
ja , 1987, komedija; rež. Ralf Gregan, akt. 
D. Krebs, P. Bongartz, D. Daulzenberg ir kt ).
23.30 Pabaiga.

SEKMADIENIS, 09 01
9.05 Programa. 9 10 Animacinis filmas "Mis
teris Triušis". 6 s 9.35 Filmas vaikams "Nu
ostabusis erdvėlaivis". 40 s. 10.00 Muzikinė 
laida vaikams "Karaokė rytas". 10.10 Ani
macinis filmas “Mano mažasis ponis" 18 s. 
10 35 Laida “Langas j  gamtą". 11.00 TV 
serialas jaunim ui “Kalifornijos svajokliai" 
("California Dreams ", 1 994, JAV nuotykinis- 
muzikinis). 12 s. 11.30 Muzika. 12.00 TV

serialas "Džesika Flečer" ("Murder She 
Wrote", JAV, detektyvas; rež. John Llewel
lyn Moxey, akt. Angela Lansbury. Margaret 
Avery, Adrienne Barbeau ir k t ). 36 s. 
"Džesika už grotų" (“Jessica Behind Bars'").
13.00 TV žurnalas Statyba" 13.30 TV se
rialas "San Francisko gatvės" (‘The Streets 
Of San Francisco", JAV, detektyvas; akt. Kari 
Malden ir Michael Douglas). 31 s  “Mirtis ir 
saujelė išrinktųjų" ("Death and the Favored 
Few"). 14.30 "Deutsche Welle” programa
16.00 TV mini-serialas 'Auksinio kimono 
karys" (“Golden Kimono Warrior", Italija, 
1987, nuotykinis). 5 s "Atostogos Karibu
ose" ( Caribbean Vacation"). 17.35 Kinas, 
kinas, kinas... 18.00 TV serialas “Kelias j 
dangų" ("Highway To Heaven", JAV fantast
inė drama) 41 s. ’Fakelas" ("The Torch").
19.00 TV žurnalas 'Europos kaleidosko
pas" 19.30 P o litinė  la ida “Ž ve lk im e 
atidžiau". 20.00 Laida "Pasaulio sportas"
20.30 Animacinis filmas " Aulanjanas ir trys 
šunietininkai'. 7 s. 21.00 TV mini-serialas 
“Auksinės rožės ola" ("Cave Of The Golden 
Rose ", Ita lij, 1992). III. 2 s. 22.45 Pabaiga

ŠIAULIŲ TV
2-uoju  tv  kanalu

ŠEŠTADIENIS, 0 8  24
19.00 “Taip sukasi pasaulis" 19.50 Sveikin
imų koncertas 20.10
"Taip sukas i p asau lis ". 21 .00  Novelė  
"Laura". 21.30 Muzikinė-pramoginė laida 
"POP be ROCK" 22.00 įsijunkite televizorių.
22.30 Rockijada VAU. 23.00 Serialas “Ma
jamio policija".

S E K M A D IE N IS .  0 8  25
16.30-24.00 Baltijos TV.

P IR M A D IE N IS ,  0 8  2 6
19 00 Programa. 19.05 Savivaldybės žinios. 
19 20 Radviliškio valanda. 19.50 Komercinė 
laida " Laikas - pinigai". 20.00 Studijoje - Ūkio 
partija. 20.30 'Manuela". 21.00 "Taip suka
si pasaulis" 21.50 Komercinė laida “Laikas 
- pinigai". 22.00 Savivaldybės žinios. 22.15 
Serialas “Agentas Makolas".

A N T R A D IE N IS ,  0 8  27
19.00 P rogram a 19.05 Ž in ios 19.20 
Sodžius. 19.50 Komercinė laida "Laikas - 
pinigai”. 20.00 "Maski šou". "Kaukės Odes
oje'. 20.30 'Manueia'. 21.00 "Taip sukasi 
pasaulis". 21.50 Komercinė laida "Laikas - 
pinigai". 22.00 Žinios. 22.15 Vaid, "Kerėto
ja" 23.00 Krepšinis. "Žemaitijos Olimpas" 
prieš A. Sabonj, Š. Marčiulionį ir kitus’ .

T R E Č IA D IE N I S ,  0 8  2 8
19.00 Programa. 19.05 Žinios. 19.20 Nevi- 
donių akademija. 19.50 Komercinė laida

GERBIAMIEJI SKAITYTOJAU 
Priimama savaitraščio "Aušros a lėja" prenum erata. Ją priima įmonė '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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"Laikas - pinigai". 20.00 ''Maski -  šou” 
"Kaukės iškyloje". 20,30. "Manuela'1. 21.00 
'Taip sukasi pasaulis". 21.50 Komercinė lai
da Laikas - pinigai". 20.00 Žinios. 22.15 
"Kerėtoja"

KETVIRTADIENIS, 08 29
19.00 Programa. 19.05 Žinios. 19.20 Seri
alas "Pagaliau skambutis" 19.50 Komercinė 
laida "Laikas - pinigai". 20.00 NBA: žvilgsnis 
iš arčiau. 20.30 "Manuela". 21.00 “Taip suka
si pasaulis". 21.50 Komercinė laida "Laikas 
- pinigai”. 22.00 Žinios. 22.15 Rodo "Argos".

PENKTADIENIS, 08 30
19.00 Programa. 19.05 Žinios. 19.20 Seri-

Š. m. rugsėjo 16 d. Šiaulių m. Ants
toliu konloroje skelbiamos antrosios 2- 
jų kambariu buto, esančio Gegužių g. 82 
12, varžytinės.

Informaefja teikiama Šiaulių m. Ants
tolių kontoroje, Vytauto g. 149. 9 kab., 
tel. 42 35 54.

I. JATAUTIENĖ Vyr. teismo antstolė

alas "Kriminalinės istorijos”. 19.50 Komer
cinė laida "Laikas pinigai". 20.00 Novelė 
'Pavydas', 20.30 "Manuela". 21.00 "Taip 
sukasi pasaulis” . 21,50_Komercinė laida 
"Laikas - pinigai". 22.00 Žinios. 22.15 Seri
alas "Komanda A"

ŠEŠTADIENIS, 08 31
19.00 Komedija "Galantiškumo šventės".
20.30 Sveikinimų koncertas. 20.40 "Taip 
sukasi pasaulis". 21.30 Muzikinė-pramog- 
inė laida “POP be ROCK". 22.00 X klanas.
22.30 Rockijada VAU. 23.00 Serialas "Ma
jamio policija".

R ugsė jo  11 d . 11 va l. iš  v ie šų jų  
varžytinių bus parduodamas dviejų ka 
mbarių butas, esantis Lieporių 19-44.

Norintieji dalyvauti varžytinėse, reg
istruo jasi Antstolių kontoroje (Vytauto 
149).

Informacija teikiama telel. 42-35-54.

FTB p leč ia s i
Vašingtonas, rugpjūčio 21 d. (PAP-BNS). 

JAV Federalinis tyrimų biuras (FTB) kitąmet 
ketina atidaryti savo skyrius Lenkijoje, Sau
do Arabijoje, Argentinoje, Estijoje, Indijoje, 
Pietų Afrikoje ir Ukrainoje - iš viso 23 pa
saulio sostinėse, sakoma antradienj paskel
btame pranešime.

Taip siekiama padvigubinti FTB pajėgu
mus užsienyje ir sustiprinti kovą su teror
izmu bei organizuotu nusikalstamumu 
Jeigu šj planą patvirtins JAV Kongresas ir 4 
atitinkamos užsienio valstybės, FTB skyrių 
skaičius užsienyje išaugs nuo 23 iki 46, o 
specialiųjų agentų skaičius - nuo 70 iki 129.

R u gsė jo  9 d. 11 v a l. iš  v ie š ų jų  
varžytinių bus parduodamas trijų kam
barių butas, esantis T ilžės 42-24.

Norintieji dalyvauti varžytinėse, rggi, 
is truo jasi Antstolių kontoroje <Vyta_ 
149)

Informacija teikiama telef. 42-35-54.

AKCINĖ DR AU DIM O  BENDROVĖ

PREVENTA
ŠIAULIŲ FILIALAS

Siūlom e jva irias paslaugas:
va iru o to ja m s  ■ civilinės atsakom ybės ir transporto priemonės 

draudimą;
vy k s ta n tie m s  j u žs ie n j - “ža lią ją kortelę", sveikatos draudimą, 

pigesnj negu pasienyje Latvijos ir Rusijos draudimą;
g yve n to ja m s  - asmeninj, vaikų, turto draud im ą ligų ir nelaim ių 

atveju;
jm o n ė m s  - turto ir darbuotojų draudim ą;
ko m e rsa n ta m s  - m uitinės procedūrų garantin ius raštus.

Pradedam e platinti naują “D ienos išlaidų ligoninėje” draudimą.

Dirbame Varpo g, 17 be pietų pertraukos nuo 9 iki 18 val. (te l.:424924)

sąsiuviniai
ir kitos mokyklines prekių

Kopijavimai 

Įrišimas

ŠRI II.  fale P.HiinsMo 25, Tel. 43 68 21

J f i į GERBIAMIEJI ŠIAULIEČIAI IR MIESTO SVEČIAI!
Jeigu Jūs norile išsiaiškinti rūpimus klausimus arba susipažinti su Tėvynės Sąjungos (Lietuvos Konservatorių) parengtomis naujo

mis šalies politikos gairėmis, maloniai kviečiame užeiti j TS(LK) būstinę Aušros alėja Nr. 64 arba paskambinli telefonu N r 42 44 66.

Darbo dienomis nuo 17 vai. iki 19 val., šeštadieniais nuo 10 val. iki 12 val.
budintys savivaldybės Tarybos frakcijos nariai ir partijos skyrių atstovai Jus išklausys ir atsakys j 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) jstatais ir programa bei rinkimų programa.

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

Linkime tvirtybės ir tikėjimo Lietuvos sėkme! *

TS(LK) Šiaulių miesto skyriai miesto Tarybos TS(LK) frakcija
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išmontuoti atominę ginkluotę buvo išeikvo
tos, o Rusija vėl tuos ginklus gamina. Tokie 
reiškiniai rodo JAV užsienio politikos nepa
sisekimą ir gresia Amerikos saugumui. Mes 
ne tik nejstengiame padaryti jtakos Rusijos 
reformoms, atvirkščia i - mes nustatome 
žmones prieš amerikiečius, nes jie nesu
laukė ko tikėjosi", sako senatorius Bill Bra
dley.

Iki 1991 m. sovietų valdžia ir jos galin- 
y goji kompartija savo rankose turėjo viską. 

Komunizmui žlungant, reformatoriai tikėjo
si, kad privatizacija leis pasireikšti Rusijos 
piliečiams naujoje sistemoje. Deja, tuo pa
sinaudojo apsukruoliai.

JAV paskyrė 355 mln. dol. įvairioms pro
gramoms paskatinti kurti privačias verslo 
įmones. Bet kaip 'Toront Star" rašo, didelė 
da lis  tų  p in igų  teko  “gangste riam s b i

urokratams". Amerikos universiteto profeso- 
)s L. Shelley, laikomas autoritetu Rusijoje 

vykstančių nusikaltimų ir korupcijos, rašo,

Bet štai kas atsitiko. JAV pradėjo siųsti didelį 
kiekį subsidijuojamų grūdų. Tada Rusijoje 
labai krito grūdų kainos ir tuo buvo pakenk
ta javų augintojams. Pagelbėti tokiems 
ūkininkams JAV parduoti grūdai už rublius 
ir gautos pajamos turėjo būti įneštos į fondą 
ir pinigai skolinami lengvatinėmis sąlygomis 
privatiems ūkininkams.

Saratovo srityje tokios paskolos buvo 
pažadėtos duoti ūkininkam s pasista tyti 
g rūdų  sa nd ė liu s , ku rių  neko n to liu o tų  
valdžios monopolijos. Bet tokie sandėliai 
niekad nebuvo pastatyti. Pagal buvusią so
vietų s istem ą grūdai buvo dalinam i bi
urokratų, bet jų rankose buvo ir bankai, ku
rie turėjo išdavinėti paskolas, tą  programą 
nes iska ityd am i su n urod ym a is , jie  
užblokavo. Kas gi atsitiko su tais grūdais? 
Daugiausia jų  pateko į Rusijos valstybinius 
monopolius ir ten jie buvo išeikvoti a r pavog
ti.

Colorado verslininkas D. Wolstenholm 
pasakoja matęs daugelyje Rusijos sandėlių 
prip ildytų  iš amerikiečių gautais maisto 
produktais, kurie vėliau skiriami parduoti į

17 mln. dolerių dienai. Tuo pat laiku, kaip 
rašė Rusijos spauda, iš Rusijos išplaukia 
kasdien į privačias bankų sąskaitas Švei
carijoje, Kipre ir kitur apie 50 mln. dolerių.

Kitos amerikiečių programos subsidija
vo sovietų eros biznius, perimtus naujų poli
tinių vadų. Pvz., 3,2 mln. dol. buvo skirta 
JAV pag am in ta i te ch n ika i G azp rom , 
natūralių dujų monopolijai, įsteigtai minis
tro pirmininko Viktoro Černomyrdino. Ši tran
sakcija buvo atlikta su žinia JAV komisijos, 
prižiūrima viceprezidento Al Gore. Tiesiog 
neįtikėtina, kad tariamai tuo metu sunkiai be
siverčiąs Gazprom pirko du liuksusinius 
egzekutyvams lėktuvus už 50 mln. dolerių.

Ambasadorius Baltarusijai H. Svvartz 
buvo liudininkas kaip amerikiečių pinigai, 
skirti padėti žemės ūkiui, pateko į senojo 
režimo komunistų rankas, kurie kontroliavo 
grūdų dalinimą. “Jei JAV nori remti reforma
torius, tai kodėl jie remia komunistus? Pak
lausė ambasadorių vienas reformos šalinin
kas. Ambasadorius, protestuodamas prieš 
tokią JAV politiką, 1994 m. pasitraukė iš 
pareigų.

KAS N AU D O JASI A M ER IK O S PARAM A R U SIJO JE?
kad didelis statybos projektas St. Peter
burge  buvo n u p irk ta s  o rg an izu o tų  
nusikaltėlių. Ir šiandien, profesorius sako, 
kad prie to projekto yra užrašas, jog šis pro
jektas buvo finansuojamas JAV paramos 
(vystymo) bankų. Visa tai prasidėjo gera 
ntencija. 1992 m. JAV agentūra tarptautin- 
am vystymui (pagalbai) paskyrė 63 mln. 
dolerių programai, pagal kurią kiekvienas 
Rusijos pilietis turėjo gauti pažymėjimą 30 
Jol. vertės investuoti į privatizuojamą nu- 
jsavybę. Bet šių pažymėjimų vertė buvo 
lužeminta, komunistai vadovai supirko tuos 
5a*ymėjimus ir tapo įmonių savininkai. Vo- 
3gdos regione du trečdaliai akcijų cemen- 
d fabriko buvo užregistruota to fabriko direk- 
oriaus ir jo  uošvės vardais.

Dar blogiau, kaip prof. Shelley rašo, cr- 
anizuoti nusikaltėliai užblokavo priėjimą į 
aržytines, kur valstybės nuosavybė buvo 
arduodama, ir suklastotais pažymėjimais 
upirkta. Ir kaip Rusijos spaudoje buvo rašo- 
ia, jau prieš tai buvo susitarta parduoti tas 
josavybes už 70 procentų jų vertės. Taigi 
aprasti naujos Rusijos piliečiai buvo nuskri- 
js ti, o  praturėjo komunistai, kurie sudaro 
ažiau kaip 10 procentų visų gyventojų, 
ustatyta, kad du trečdaliai dabartinių Rusi- 
s milijonierių yra buvę komunistų partijos 
iriai. Daugelis buvusių KGB karininkų prai
ro perimdami bankus, namų prekybą ir 
lekomunikaciją.
JAV ATD (Agentūra tarptautiniam išvy- 

/m u i) dešim tis milijonų dolerių išleido 
»mokėdama nep rik lausom ų ūk in inkų  
mokymui. Po dviejų metų, žlugus Sovi- 
įr  S ąjungai, jau buvo 183 tūkstančiai 
vačių ūkių. Daugelis jų gavo aukštesnį 
rlių kaip kolektyviniai ar valstybės ūkiai.

užsienį ar juodojoj rinkoj.
Kai Sovietų Sąjunga žlugo, naujoji Rusi

jos valdžia paprašė vakariečius milijardus 
dolerių subsidijų ir paskolų. Prašymas buvo 
nukreiptas į Tarptautinį valiutų fondą, fin
ansinę instituciją, kurioje JAV yra stambi
ausias dalininkas. Vašingtonui remiant, jau 
pradžio je šis fondas 1992 m. paskolino 
Rusijai 1 mlrd. dolerių ir 1993 m. 1,5 mlrd. 
dolerių. Reformatų šalininkas finansų min
istras Boris Fiodorov pasisakė prieš trečią 
paskolą, sakydamas, kad Maskva tęsia 
paramą d idžiule i neefektingai valstybės 
tvarkomai industrijai. Nesutikdamas su ki
tais, Fiodorovas atsistatydino, ir Tarpt, va
liutų fondas susilaikė duoti daugiau pinigų. 
Tada B. Jelcinas kreipėsi į prezidentą Klin
toną, kad jis tarpininkautų duoti Rusijai dau
giau dolerių. Kaip buvo rašyta “New York 
Times", viceprezidentas Al Gore paspaudė 
Tarptautinį valiutų fondą, kad siųstų daugiau 
pinigų, kaltindamas Fondo vadovybę, kad 
stato per didelius reikalavimus ir tuo pade
da Rusijos nacionalistams. Tada fondas 
1994 m. balandžio mėn. vėl davė Rusijai 
1,5 mln. dolerių, o 1995 m. 
p ra dž io je  6 m lrd. do le rių  
paskolą, o  vėliau patvirtino 
10 mlrd. dol., išmokant per 
trejus metus. Taigi iki šiol yra 
išduota daugiau kaip 20 mlrd. 
dolerių.

“Šie pinigai kenkia siste
mai”, sakė Fiodorovas. Dar 
blogiau, jis kalbėjo, kad Rusi
jos vadai visai nemano sko
los grąžinti. 1995 m. fondas 
pervedė R usija i m ėnesin į 
mokėjimą, kuris yra maždaug

Pagal sus itarim ą JAV skyrė  R usija i 
paramą išm ontuoti atominius, sunaikinti 
dujinius ir bakterijų ginklus. Vietoj šių rusai 
sunaikino susidėvėjusią pasenusią ginklu
otę, kuri jau iš viso buvo nereikalinga ir turėjo 
būti sunaikinta.

JAV ir kiti vakariečiai davė Rusijai 35 mln. 
dol., kad dirbę ginklavimo srityje mokslinin
kai neišvyktų į Iraną ir Iraką. Šie mokslinin
kai turėjo dirbti civilinėje tyrinėjimų srityje. 
Nustatyta, kad tie mokslininkai dirba mas
in io  naik in im o g inkluotėje, ka ip  nervus 
paralyžiuojančios dujos ir atominė ginklu
otė. Taigi Rusija nesilaiko susitarimų ir užuot 
sunaikinusi pavojingus ginklus, stengiasi 
daugiau jų pagaminti bei turimus patobulin
ti. Praėjusiais metais Viktoras Michailovas, 
atominės energijos ministerijos pareigūnas, 
gyrėsi, kad pavyko pagaminti naują, pigesnę 
ir efektyvesnę atominę ginkluotę. Rugsėjo 
mėn. rusai išbandė patobulintą tarpkonti- 
nentinę balistinę raketą. Pinigus iš Ameri
kos jie mielai ima, bet neįsileidžia JAV ins
pektorių patikrinti, ką už tuos pinigus atlie
ka.

p r e k y b a  p o p i e r i u m i ,
k a n c e l i a r i n ė m i s  p r e k ė m i s ,
k o p i j a v i m a s ,
m a k e t a v i m a s ,

A .Š im k a u s  įm o n ė  "A T Ž Y M A " 
P .V iš in s k io  25 , 5400 Š ia u lia i. 
T e l./faks . (21 ) 43  68 21
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LIETUVOS KELIAI Į NATOKLAMPŪS
Jo n a s  D A U G Ė L A

Antrasis pasaulinis karas sunaikino mirti
nus zoologinio nacionalizmo pavojus Eu
ropoje, tačiau Vakarų demokratijos nesus
kubo laiku pašalinti bolševizmo pavojaus 
Europos tautoms. Priešingai, jie  lengvai 
leido bolševikams įsigalėti Rylų ir Vidurio 
Europoje ir savo vergijon j traukti 100 mili
jonų taiką ir laisvę mylinčių žmonių.

Karui pasibaigus Europoje, tarp Vokieti
jos ir Rusijos savaime atsirado itin pavojin
ga erdvė. J Šią erdvę veržėsi Raudonoji arm
ija, o paverglose šalyse Kremliaus raudo
nieji valdovai suorganizavo jungtinę, karinę, 
"Varšuvos paktu" pavadintą jėgą, kuri gra
sino pasaulio taikai ir ramiam tautų gyven
imui.

Tai e rdve i apsa ug o ti ir bo lšev ikų  
veržimuisi j Vakarus sulaikyti buvo suorga
nizuota tarptautinė Šiaurės Atlanto gynybos 
NATO jėga. Savaime tarp JAV ir Sov. Są
jungos susidarė politinė jtampa - 'šaltasis 
karas", tačiau šiandien Sovietų Sąjunga 
subyrėjo, o tuo pačiu turėjo užmarštin nuke
liauti ir šaltasis karas. Tad gali atrodyti, kad 
NATO savo uždavinius atliko ir daugiau 
nebereikalinga.

Deja, šiandien dar niekas nekalba apie 
NATO laidotuves. Priešingai, ir šioje, ir anoje 
Atlanto pusėje kasdien svarstomas NATO 
stiprinimo, plėtimo klausimas Ir Lietuva daro 
visas jmanomas pastangas būti priimta j  šj 
karinj junginj. Šiandien veik nėra nei vienos 
laikraščio laidos ir nei vienos "Vilniaus radi
jo" programos, kurioje nebūtų paminėtas 
NATO. j šias pastangas yra bandoma kiek 
galima daugiau jtraukti ir užsienio lietuvius, 
j  NATO veržte veržiasi ir visos kitos laisvę 
atgavusios Europos taulos. Visa tai rodo, 
kad ir šiandien Europa dar vis jaučia komu
nizmo pavojų.

NATO išplėtimo reikalui pritaria ir abu 
kandidatai j  JAV prezidentus, Bob Dole, ly
dimas lenkų laisvės kovolojo L, VValesos, 
pasiūlė Senatui jstatymą, kuriuo reikalauja
ma, kad vyriausybė remtų Lenkijos, Vengr
ijos ir Čekijos priėmimą j  NATO. Preziden
tas B. Clinlon šiam jstatymui visiškai pritar
ia. Tik jis siūlo neskubėti tas valstybes pri
imti tik tada, kai jos bus pajėgios išpildyti 
visus karinius ir medžiaginius lygiateisių 
NATO narių jsipareigojimus.

Labai gaila, kad kitų Europos Šalių priėmi
mas j NATO šiuo metu nėra net svarstomas 
Joms siūloma dar lukterėti. O ypač šaltai 
priimami Baltijos valstybių prašymai jstoti j 
NATO. V is i d ab a rtin ia i NATO naria i 
pabrėžia, kad iŠ esmės jie  šiam reikalui pri
taria, bet tai bus tik laipsniškai ir kada nors 
tolimesnėje ateityje išspręsta.

O iš viso NATO reikalas plačiojoje JAV 
visuom enėje nėra per daug populiarus. 
Daugelis nusiteikę, kad JAV vyriausybei šiuo 
metu nėra reikalo teisti liek  daug pinigų 
NATO išlaikym ui: šie pinigai galėtų būti 
panaudoti savo krašto žmonių reikalams.

Panašias nuotaikas spaudoje puoselėja 
ir daugelis JAV žymesniųjų žurnalistų bei 
viešosios nuomonės reiškėjų. Žurnalistas 
Th. Friedman aptaria prof. M. Mendelbaum 
knygą "Taikos Europoje sutemos" (The 
Dawn of Peace in Europe). Jie abu tvirtina, 
kad ir Bob Dole, ir Bill Clinton daro labai 
didelę klaidą, pritardami NATO plėtimui Jų 
nuomone, jie tai daro tik ieškodami rinkimu
ose tautinių grupių paramos.

Žurnalistai įsitikinę, kad Sovietų Sąjun
gai sugriuvus, savaime išnyko bet koks ko
munizmo pavojus Dabartinė Rusija neturi 
nieko bendra nei su buvusia Sov. Sąjunga, 
nei su komunizmu. Komunizmo grėsmė yra 
amžiams žuvus

Labai gaila, kad šie intelektualai nenu
girdo Ziuganovo pažado rusų balsuotojams 
vėl atstatyti Sov. Sąjungą, kokia buvo ank
sčiau. Taip pat jie nenugirdo ir Žirinovskio 
grasinimų per tris dienas nuo žemės pavi
ršiaus nušluoti visas tris Baltijos valstybes. 
J ie  taip pat turbūt TV nematė Maskvos 
gatvėmis žygiuojančių minių, nešančių rau
donas vėliavas su kūju ir pjautuvu bei iškeltų 
S ta lino  ir Len ino  portre tų  O  be to, ir 
"demokratas" Jelcinas pareiškė, kad jis tuo
jau į  Lietuvą įves rusų kariuomenę, jeigu tik 
Baltijos valstybės bus priimtos į NATO Tuo 
būdu Lietuva vėl liktų pavergta. Šie autoriai 
dar tvirtina, kad NATO plėtimas sustabdytų 
demokratizacijos eigą visose iš bolševikin
io teroro išsivadavusiose šalyse. Tik jie 
nepaaiškina, kuo grindžia tokį keistą ir nej- 
tikinamą teigimą.

Rinkim iniais metais susidaro patogios 
sąlygos mums užmegzti asmeniškus ryšius 
su kandidatais. Tad mūsų, kaip JAV piliečių, 
pareiga suteikti visas intormacijas kandi

datams ir pareikalauti, kad jie, reikalui es
ant, paremtų Lietuvos prašymą priimti ją  į 
NATO. Šia proga reikėtų neužmiršti ir Kara
liaučiaus demilitarizavimo klausimo. Šiuo 
reikalu turėtų susirūpinti mūsų centrinės 
organizacijos, o ypač Amerikos Lietuvių 
Taryba.

Žinoma, NATO plėtimo reikalą gerokai 
supainioja iš bolševizmo vergijos išsivada- y  
vusių tautų nuotaikos ir jų valstybinė politi
ka. Tiesa, tautos išsivadavo iš komunizmo 
vergijos, tačiau per trumpą laiką viena po 
kitos laisvais rinkimais vėl susigrąžino ko
munistines jėgas atgal j  valdžią, NATO or
ganizacijoje kiekvienas narys turi lygų balsą. 
Tad kaip gali dabartiniai NATO nariai tą 
balsą patikėti valstybėms, kurias valdo ko
munistinės politinės jėgos? Galbūt prezid^va 
tas Bill Clinton, kalbėdamas apie lėtą n. y - 
narių priėmimą, kaip tik mintyse turėjo šią 
nelemtą aplinkybę.

Šiuo atveju ypač keblioje padėtyje yra 
mūsų Lietuva. Iš pažiūros atrodo, jog ir da 
bartinė LDDP jos vyriausybė deda visas 
patangas, kad Lietuva būtų priimta j  NATO. 
Tačiau tuo pačiu metu vyriausybė yra pa
sirašiusi su Rusija sutartį, kuri rusasms pa
tikina laisvą ginklų ir ginkluotų pajėgų tran
zitą per Lietuvos teritoriją į Karaliaučiau t .  
kraštą, Šiandien per mūsų žemę kasdieni ^ 
laisvai keliauja priešo ginklai ir kariuomenė. 
Tad ir kyla klausimas, ar tokiai valstybei gali 
būti patikėta NATO narystė?

Mūsų istorinė tauta pirmoji sudrebino rau
donosios imperijos pamatus ir atstatė savo 
demokratinę valstybę. Gaila, kad ji pirmoji 
laisvais rinkimais vėl susigrąžino komunis
tus atgal į valdžią. Artinasi Seimo rinkimai. 
Yra pagrindo tikėti, kad Lietuva vėl nuste
bins laisvąjį pasaulj ir pašalins iŠ vai |s  
įvairios spalvos kairiuosius". Tuo vėl a t^ ū s  
Vakarų pasaulio pasitikėjimą, o ir jos priėmi
mas į NATO bus lengviau išspręstas.

Tad kaip tik šiais Seimo rinkimais turėtų 
labiau domėtis užsienio lietuviai. Turim visi 
dėli visas jmanomas ir vieningas pastangas, 
jog Seimo rinkimams pasibaigus galėtume 
visam pasauliui paskelbti, kad Lietuvoje vėl 
alstayta demokratinė santvarka. Tuo atvf|(i 
užsienio lietuviams būtų daug lengviao 
reikalauti, kad Lietuva būtų priimta į NATO 
ir būtų išspręstas Karaliaučiaus krašto liki
mas bei šio krašto demililarizavimas.

Sunaikintos serbų karinės atsargos
Sarajevas, rugpjūčio  21 d. (Reuter- 

BNS). NATO s va rs to , a r su n a ik in ti 
maždaug 2 600 tonų Bosnijos serbų karin
ių atsargų, laikomų mažiausiai 10 skirtingų 
vietų. Apie tai trečiadienj pranešė NATO 
atstovas spaudai.

Pasak majoro Bretto Boudreau (Breto 
Budro), NATO tęsia operaciją Ugnikalnis". 
Per ją iš viso bus susprogdinta 400 lonų

Bosn ijos serbų  kon traband in ių  g inklų, 
šaudmenų ir minų, rastų rugpjūčio 5 dieną 
per įprastą NATO patrulių patikrinimą Mar- 
getičiaus mokyklos pastate. Nuo šeštadi
enio sunaikintos 130 tonos amunicijos.

Operaciją planuojama užbaigti savait- 
galj Tačiau vis dar nenuspręsta, ką daryti 
su kitomis 16 amunicijos saugojimo vietų, 
kurias NATO užklupti serbai paskubomis

deklaravo rugpjūčio 5 dieną.
Kai kuriose šių vietų laikoma kitokia įran

ga, tačiau mažiausiai 10-yje yra g inklai ir 
šaudmenys. Kadangi apie Šias saugyklas 
pranešta, praėjus mėnesiams po Deilono 
taikos susitarime nustatyto termino JįjATO  
turi teisę jas konfiskuoti arba sunaikinto 
jose laikomas karines atsargas.
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PIE AUTORIŲ

Eduardas Astramskas gimė 1918 04 25 
arijampolėje. Studijavo ekonom iką Kauno 
įiversitete ir germanistiką Vilniaus univer- 
!ete. Prieš areštą  dėstė  vokiečių kalbą 
Iniaus universitete ir Kauno kūno kultūros 
stitute. Suimtas, teistas ir kalintas už tai, 
id karo m etais j vokiečių kalbą išvertė 
lie tą  M a iron io  e ilė ra šč ių , ku rie  buvo 
spausdinti vokiečių kareiviams skirtame 
dinyje. Lageriuose, bendraudam as su 
tais, išmoko estų kalbą. Grjžęsdaug vertė 
estų ir vokiečių kalbų, o taip pat iš lietuvių 
I kalbas.
Sovietiniuose lageriuose poeto kūrybą 
rašinėjome j  du sąsiuvinius: vieną saugo- 
pats autorius, o kitą - aš. Likimas lėmė,

A n ta n a s  J U R G A IT IS

Atgavus nepriklausomybę, kiekviename 
tuvos rajone monumentais, paminkliniais 
nenimis, kryžiais ir didelėmis iškilmėmis 
jerbiami žuvusieji už laisvę partizanai. 
Tokios iškilmės neseniai įvyko Linkuvoje, 
sutapo su švč. Mergelės Marijos Škapli- 

lės atlaidais, tad ir žmonių susirinko daug. 
ninėtos Lietuvos partizanų sukaktys: 52 
tai nuo ginkluoto pasipriešinimo raudo- 
;iems okupantams pradžios ir 50 metų 
aktis nuo to laiko, kada Oniūnuose žuvo 
partizanų grupė, priklausiusi Lietuvos 
:vės Armijai ir sudariusi buvusios kapi- 
3 Petro Paltaroko-Algimanto rinktinės 
rindą.
šventąsias Mišias už žuvusiuosius auko- 
pamokslą pasakė monsinjoras Alfonsas 
Tinskas. Susigraudinę klausytojai nu- 
įkė ne vieną ašarą. Partizanų tragiškos 
js vietoje Oniūnų kaime pašventinąs 
inklinis akmuo.

EPITAFIJA
Epochos veidas -  tai Uralo vėjas, 
tai tundra, ir bekraštė, ir klaiki, 
tai takas, vasarą dar apledėjęs, 
kuriuo į kraupią nežinią žengi.

Ne vienas, su tautos tauriausiu žiedu 
tu  kantriai tuo lemties taku ėjai, 
sakei: vien Tautai savo giesmę giedu 
ir gyvenu tik Lietuvai, t i k  J a i I

NESMERK GĖLĖS!
(Linnaea borealis L. - Šiaurinė linėja)

Nesmerk gėlės! Atmink, kad ji galėjo 
Tave pasiekt nebent keliu mirties, 
tegul tad jos aukoj manoji švies 
iš krašto amžinų sniegų ir vėjo!

Nesmerk josi Augo kantriai ji pusnyne, 
įstrigus žiedu, virpančiu, gležnu, 
giliai į tankų kuokštą samanų, 
o šios globojo, gaubė ją  ir gynė...

O  palaiminga, o  šventa Draugystė! 
žiauriais laikais brangintina viešnia!
Ji tundroj dangiška galia švelnia
ir mūs tauriems jausmams neleido vysti...

Nors nuraškyta, kalinė jau voko, 
kely nublanks gal ši gėlė, sudžius, 
ji Gyvai Meilei skiriamus žodžius, 
mirties nebodama, bučiuot išmoko!

kad jo  sąsiuvinis žuvo per kratas, o mano - 
išliko, š į sąsiuvinį saugau ir šiandien kaip 
šventą relikviją.

Petras Ivoškus

Judošiškai išduoti partizanai nepasidavė, 
a tkakliai priešinosi iki paskutinio šovinio, 
granatos, kol baigėsi šautuvų, automatų ir 
lengvųjų kulkosvaidžių šoviniai. Išseko ir lais
vės kovotojų gretos. Likusieji gyvi gynėsi pis
toletais, paskutinį šovinį pasilikdam i sau. 
Žuvusieji kone pusę mėnesio gulėjo išniekinti 
miestelio aikštėje. Baudėjų - entavedistų ir 
stribų lavonus, kaip sako liudininkai, iš kau
tyn ių  v ie to s  išs ive žė  net dv iem  
sunkvežimiais. Kiek jų nukovė partizanai - 
kas dabar suskaičiuos, bet j  vieną mašiną 
netilpo...

Iškilmėse dalyvavo ne vien pakruojieči- 
ai, bet ir Šiaulių. Pasvalio, Panevėžio ir kitų 
aplinkinių rajonų delegacijos, “Žiemgalos" 
sam būrio  naria i “ L inkuvos" ansam b lis , 
Panevėžio šaulių choras ir, aišku, žuvusiųjų 
artimieji, pažįstami. Ta proga buvo įsteigtas 
O n iūn uo se  žu vus io s  pa rtizan ų  g rupės 
giminių komitetas. Jo nariai rinks duomenis 
S ia urė s  L ie tu vos  p a rtizan ų  kovų  bei 
žygdarbių istorijai.

11

LABAI ĮDOMI IŠVYKA
Rodos, dar taip neseniai teko dirbti prie 

geležinkelio remonto Klaipėdos ruože, o jau 
16 metų prabėgę...

Ir štai, baigiantis vasarai, paskutinį jos 
mėnesį, buvo proga aplankyti Klaipėdos mi
estą. Lankėmės Jūrų muziejuje. Matėme 
jūros liūtą ir ruonius, kurie labai gražiai žaidė 
su savo dresiruotoju. Paskui apžiūrėjome 
pingvinus, kurių gyvenimas kartais prime
na žmonių elgesį. Programoje dar buvo mer
gaičių, vadinamų undinėlėmis, šokis su gėlių 
puokštelėmis.

Nors lietutis lynojo iš pat labo ryto, pro 
autobuso langą apžiūrėjome uostamiestį. 
Lietus lijo, langai rasojo, bet ir saulutė ne
pasidavė - teko langus praverti. Pro šalį ėmė 
skrieti Tėvynės miškai, laukai ir pievos, o 
širdyje buvo dėkingumas Aukštelkės pen
sionato vadovybei ir darbuotojams, kurie 
sudarė galimybę pasižvalgyti po Klaipėdą 
ir pamatyti undinėles.

Ačiū ir tiems, kas perskaitė šį laiškelį.

SUSTOK, KOL NEVĖLU!
Šiandien, kai jau turime gražaus laiko 

pamąstymui, sakome:
- Sustok, kol nevėlu, kol dar jauna širdis, 

kol dar nepavargai!
Taip kalbame jauniems žmonėms, kuri

ems terūpi gyventi - dirba, dainuoja ir net 
uliavoja, ir nieko daugiau netrokšta. Mąs
tome ir kalbame, prisim inę praėjusius me
tus, kuomet viskas buvo aplaistoma: kos
tiumas - kad geriau laikytų, nauji bateliai - 
kad nesuskirstų, nekalbant jau apie šiokią 
ar tokią talką...

Taurelė po taurelės, alutis su puta, o  prie 
viso to reikia dar ir parūkyti. Reikia visam 
tam ir pinigų.

Man teko gydytis Šiaulių respublikinėje 
ligoninėje, ir gydytoja Rita Ruškytė visiems 
pasakydavo: Negalima!” O, kad ją  išgirstų 
ir šio la ikraščio  ska ity to ja i! “Sustok, kol 
nevėlu, kol dar jaunystės žiedai žydi. Kol 
dar gali dirbti. Ko! dar gali k itiem s teikti 
džiaugsmą. Kol dar jauna žmona, kol dar 
stipri šeima.”

M ano  a p s k a ič ia v im u , c ig a re tė m s  
žm ogus iš le idžia  40 litų, po taurelę gali 
pragerti 93 litus, t. y. iš viso praranda 133 
lietuviškus litus per mėnesį. Mylinti žmona 
tokiam reikalui tų 133 litų tikrai neduotų, nors 
yra tekę girdėti ne vieną moterį kalbant, kad 
su protu ir saiku viskas galima. Su tokiais 
žodžiais nesutinku. Gal kokį mamos lepūnėlį 
ir galima taip reguliuoti, bet ne tikrą vyrą. 
Jei jau nerūkyti ir negerti - tai iš karto, kaip 
yra  ka lbė ju s i g e rb ia m o ji g ydy to ja  R ita 
Ruškytė. 'Būk laiminga, džiaugdamasi saule 
artimų ir m ielų žmonių ratelyje” , - sakiau jai 
patį gražiausią dėkingumo žodį.

Aleksas BIČKUS 
Aukštelkės pensionatas

PAGERBTI LAISVĖS GYNĖJAI
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m o D o n cm  r y t u  ruroskoprs
Vėl lauhsime Islandijos
1928 02 16 Nepriklausomybės aktą V. 

Kapsuko bolševikai bandė panaikinti gink
luota intervencija, o 1990 03 11 Aktą - nuo 
SSKP atsiskyrusi A. Brazausko LKP - pos
tringavimais apie suverenitetą SSSR sudė
tyje. Toks jų keliamas politinis nestabilumas 
buvo viena iš priežasčių, dėl kurių Lietuvos 
neprik lausom ybės abu kartus ilgai 
nepripažino didžiosios valstybės, pačios ne
norom a ts isak ius ios  ko lon ijų  ir 
neskubančios žengti tokio svarbaus laisvę 
atgaunančiai tautai žingsnio.

P rorusiškieji komunistai sukėlė karą 
teisėtai nepriklausoma pasiskelbusioje Ičk- 
erijos respublikoje. Užsigrūdinusios didvyri
škos čečėnų tautos, tris šimtmečius kovo
jančios už laisvę, jau antri metai nepajėgia 
palaužti viena iš didžiausių ir labiausiai mil
itarizuotų valstybių. Tai Dovydo kova su 
Galijotu. Tenedencingi politikai teigia, kad 
tos kovos nelaimės nė viena pusė. Netie
sa! Laimės Dovydas! Jau laimėjo! Laimėjo 
ne tik morališkai, bet sutelkę jėgas vėl išvi
jo priešą iš savo sostinės, sugriovė mitą apie 
rusų armijos galybę ir dar kartą jrodė pa
sauliui, kad yra pajėgūs apginti laisvę ir būti 
laisvi, bet rusai nuolat bombarduoja ir 
apšaudo miestus ir kaimus, net pabėgėlių

vilkstines, aršiai kankindami ir naikindami 
nepaklusnią, išdidžią kovojančią tautą. Dėl 
to šiandien Ičkerijai labai reikia skubaus 
tarptautinio pripažinimo ir diplomatinės bei 
materialios paramos. Atrodo, Lietuva pati 
patyrusi iš okupantų tiek skriaudų, negan
dų ir ta ip  ilga i laukusi ta rp tautin io  
pripažinimo, turėtų geriau už kitas šalis su
prasti ir atjausti Ičkeriją ir ją  pripažinti ne
priklausoma valstybe. Dauguma savivaldy
bių Ičkeriją jau pripažino, tačiau didžiajai 
imperijai besilankstančios LDDP vadovau
jama Lietuvos Vyriausybė nesiryš apiben
drinti savivaldybių sprendimų ir pripažinti 
krauju laistomos Ičkerijos nepriklausomy
bės, kol to nepadarys kokia nors mažytė, 
bet drąsi ir humaniška Islandija.

Kada Įsiviešpataus ramybė?
Kas drjsta tvirtinti, kad iš griūvančių 

žemės ūkio bendrovių nebėra jokios nau
dos? Jose slypi didžiuliai progreso rezer
vai.

Aleksandravo (Plungės raj.) ūkininkė 
Stonkienė iš bendrovės nusipirko keistų pa
ršelių: nors ir labai išalkę būna visai ramūs, 
visai nežviegia, bet pašerti ėda noriai ir 
neblogai auga. Sunerimusi, kad paršeliai 
gali būti nesveiki, ūkininkė kreipėsi j  vet-

erinorių, bet šis ją nuramino paaiškinęs, kad 
tai bendrovės naujai išvestos veislės parše
liai, kurių genuose jau užkoduota nekreipti 
jokio dėmesio j tokią smulkmeną kaip alkis.

Šitokj bendrovės selekcininkų pasiekimą 
labai gerai jvertino ne tik ūkininkė. Plungiškis 
Seimo agrarininkas M. Pronckus ir žemės 
ūkio ministras V. Einoris netrukus (jei d a r i  
suspės) šią p riešak inę  patirtj paskelbs 
privaloma jdiegti visoms bendrovėms, kaip 
buvo privaloma visiems kolchozams sėti 
kukurūzus kvadratiniu-lizdiniu būdu. (Vien 
dėl tos iniciatyvos reiktų atšaukti interpeli
aciją V. Einoriui). Vis dėlto labiausiai šia 
pažangia naujove susižavėjo LDDP vado
vai ir Socialinių reikalų ministerija. Jiems 
labai patiktų, kad peralkę pensininkai t  ';ik 
nežviegtų, bet ir protestų plakatais prie oe- 
imo ir ministerijos rūmų nebadytų jiems akių 
ir sąžinės. Bėda tik, kad jų selekcininkai dar 
nežino, kaip išspręsti 3 pagrindines proble
mas: 1) pensininkų perdaug prisiveisę, 2) 
pensininkai per ilgai gyvena, 3) pensininkai 
nebetiki ir pačiais gražiausiais valdžios 
pažadais. Kai šios problemos bus sėkmin
gai išspręstos, Lietuvoje nebeklyks net iš
alkę kūdikiai, visur jsiviešpataus mirtina 
kapų tyla ir ramybė. A

Astrologas Albertas GRIGANAVIČIUS

P O N I O M S  

I R 

P A N E L Ė M S

Slyvos, slyvos...

Slyvų derliumi negalima skųstis. Yra iš 
ko ir žiemai atsargų pasidėti.

Džiovintos slyvos. Tam labiausiai tinka 
vengrinių tipo slyvos - nedidelės, tamsiai 
mėlynos, turinčios mažai vandens. Jas 
reikia nuplauti ir pusę minutės palaikyti pa
nardintas karštame sodos tirpale (15 g vie
nam litrui vandens). Po to perplauti šaltu 
vandeniu ir sudėti j kepimo skardas, išklo
tas sviestiniu popieriumi ar kulinarine folija. 
Kai apdžius - dėti j orkaitę ir džiovinti. Ugnj 
reikia palaikyti vos vos rusenančią, kad vai
s ia i neiškep tų . Po va landos ugnis 
užgesinama. Kai atvės - vėl pakaitinama. 
Šitaip teks daryti keletą kartų, kol slyvos vi
sai išdžius.

Slyvų sultys. Joms labiausiai tinkamos 
sultingos, daug vandens turinčios slyvų 
veislės. Slyvos nuplaunamos, išimami kau
liukai. Jos sudedamos j puodą, kiekvienam 
kilogramui vaisių jpilant po 100-150 gramų 
vandens. Kaitinama, kol suminkštės, bet 
užvirti negalima. Tada sutrinamos (kol karš

tos) per sietelj. Kiekvienam litrui šitaip gautų 
tirštų sulčių pridedama po 100-150 gramų 
cukraus, jos supilamos j švarų puodą ir 
užvirinamos. Verdančios sultys supilamos j 
stiklainius ir užsandarinamos. Stiklainiai 
apverčiami dangteliais žemyn ir šiltai apk
lojami. Tegul taip pastovi per naktj.

M a rin u o to s  s ly v o s . S lyvos nu
plaunamos, apdžiovinamos, subadomos 
šakute ir sudedamos j  stiklainius. J kiekvi
eną dedam a prieskon ių  (gvazdikė jių , 
kvapiųjų pipirų, cinamono) ir užpilama 40 
proc. cukraus sirupu. Kiekvienam tokio ruoš
inio litrui jdedama po arbatini šaukštelj acto 
esencijos arba po du valgomuosius šaukš
tus 9 proc. acto. Tada stiklainiai jdedami j 
puodą  su vandeniu ir kaitinam i 85-90 
laipsnių tem peratūroje: puslitriniai - 15 
minučių, litriniai - 20.

S lyvų uogienė. Slyvos nuplaunamos, 
išimami kauliukai ir užpilama karštu cukraus 
sirupu, palaukiama, kol atvės. Tada kaitina
ma iki užvirimo ir vėl pastatoma atvėsti. Tai 
trunka 4-5 valandas. Šitaip pakartojama 4- 
6 kartus. Kaitinant reikia pamaišyti, kad ant 
dugno nusėdusios slyvos neprisviltų.

Slyvų kompotas. Slyvos sudedamos j 
stiklainius ir užpilamos verdančiu vandeniu.

Po pusvalandžio vanduo nupilamas, vėl 
užvirinamas ir antrąkart užpilamas. Vėl 
nupilama po pusvalandžio, pridedama 
cukraus (200-300 g trilitriniam stiklainiui), 
gautas sirupas užvirinamas, užpilamas ant 
slyvų, užsukami dangteliai.

Ponias .^A

ĮDOMYBES
PINIGŲ PLOVIMAS

Vienam Vokietijos Hamelno miestefw 
gyventojui taip jkyrėjo namiškių klausinėji
mas, kiek jis jau turi susitaupęs, kad žmogus 
nusprendė geriau imti ir nusikratyti jais. 
Sudėjo dvi taupomąsias knygeles ir 91 tūk- 
stantj markių grynais j plastikinj maišelj ir 
paskandino. Tačiau maišelis, nors ir gero
kai prisisunkęs vandens, iškilo j paviršių ir 
nuplaukė pasroviui, kol du mokinukai jj 
pastebėjo ir išgriebė. Prieš grąžinant savin
inkui, policijai teko 140 banknotų sukabinti 
ant skalbinių virvės kad išdžiūtų.
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